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*
Lud nasz może nie mniej, jak wykształcona klasa społeczna, uczuwa potrzebę otoczenia się
przedmiotami pięknymi, ma chęć przyozdobienia siebie, pragnie to prozaiczne, nieraz ciężką walką o byt
zmaterializowane życie uszlachetnić, poezją okrasić. Owo poczucie piękna u ludu zjawia się przy
obchodach uroczystości rodzinnych i świątecznych, ujawnia się w stroju, śpiewie i muzyce, w urządzaniu
i ozdabianiu domów, kościołów i kaplic, spostrzegać się daje w narzędziach i naczyniach, słowem
w całym życiu wieśniaka i małomieszczanina.
Seweryn Udziela – 1889r.
**.

Aby lepiej poznać historię własnego narodu, należy także zainteresować się jego kulturą ludową.
Tym jak nasi przodkowie żyli, jakich przedmiotów używali w życiu codziennym, jak się ubierali
i co ich wzruszało. Kultura ludowa jest ważnym źródłem tradycji narodowej
i niezależnie od tego, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie,
podlegamy jej wpływowi bardziej, niż nam się wydaje.
Alena Vondruszkova – 1987 r.

***
Ogromnych zniszczeń w substancji etnograficznej dokonały wojny – pierwsza i druga – XX stulecia.
Całe wioski szły z dymem, przepadał materialny i artystyczny dorobek chłopskiej kultury.
Mniej tragiczny, ale niekiedy równie szybki wpływ niszczący (na tradycyjną kulturę, oczywiście)
miał rozwój kultury przemysłowej (…). Wyroby fabryczne wypierały produkty tradycyjnego rzemiosła.
Ginął strój ludowy, zastępowany konfekcją (…) Specyfika etnografii polskiej polega na tym,
że kultura ludowa była dziełem nie samych chłopów, lecz rzemieślników małomiasteczkowych pracujących
na rzecz chłopów. Byli to przeważnie rzemieślnicy żydowscy (…).
Polska kultura ludowa weszła więc po wojnie kaleka i chora w nową epokę szybkich przemian ustrojowych,
industrializacji, intensywnej oświaty i potężnych massmediów (…). Wpływało to na zmianę
systemu wartości. Gdy ginie dawny system wartości, tradycyjna kultura musi zginąć bez ratunku.

Przemysław Burchard - 1985 r.
****

Dla człowieka wartość regionu, to przede wszystkim poczucie zakorzenienia - niezbędne,
by być podmiotem, a nie przedmiotem toczących się procesów kulturowych (…)
Doświadczenie uczy (dobrym przykładem są tutaj artyści,
członkowie narodowych szkół romantycznych), że postawy regionalizmu i uniwersalizmu
nie wykluczają się nawzajem.
Mirosław Kisiel – 2004 r.
*****

Wspaniały występ (…) Trudno sobie wyobrazić, że wśród tak małej liczby dzieci można było zrobić
tak interesującą część artystyczną. Gra na instrumentach, wspaniałe wykonanie piosenek,
połączonych z obrazami z życia społeczności wiejskiej, dały pełny obraz pracy tej małej szkółki.
Wyczuwało się ciepłą, rodzinną atmosferę, która integrowała całe środowisko wsi. (…)
Dodać muszę, że pracując w dużej szkole i mając kilkuset dzieci, zawsze jest łatwiej odnaleźć
osoby uzdolnione w danym kierunku, by reprezentować się na zewnątrz.
W tej niewielkiej szkółce trzeba było niemało pracy, by z każdego dziecka zrobić artystę
spełniającego należycie swoje zadanie.
Alina Sulkowska-Głogowska – 2008 r.
******
Mała Szkoła Podstawowa w Szetlewku (…) JEST WIELKA.
Można się było przekonać o tym w minioną sobotę podczas imprezy choinkowej…

Tomasz Frankowski - 2001

WSTĘP

Wieś Szetlewek położona jest na południowo-wschodnim krańcu gminy Zagórów
(woj. wielkopolskie) 10 km na południowy wschód od Zagórowa i niespełna 25 km na
południowy zachód od Konina. Miasto Zagórów leży na lewym brzegu Warty, na wysokim
stoku pradoliny polodowcowej. Od strony południowej wpada niedaleko Zagórowa
dopływ Warty, zwany Czarną Strugą lub Bawołem. Wzdłuż tej rzeczki, która w dawnych
czasach była znacznie większa, wystąpił łańcuch osiedli ludzkich, tworzących „wyspy”
pomiędzy zwartymi dość partiami lasów.1
To właśnie jedną z tych osad rolniczych – „wysp” jest wieś Szetlewek malowniczo
otoczona rozległymi łąkami, polami i przyległa od strony południowej do pokaźnych
obszarów leśnych. Sama Szkoła Podstawowa usytuowana jest nieco poza główną ulicą
wiejską, przez którą przebiega droga asfaltowa - kierunek: Zagórów, Konin – Biskupice,
Grodziec.

Teren

szkolny

pięknie

wpisuje

się

w

plener,

którego

najbardziej

charakterystycznymi elementami są: płynąca tuż obok Czarna Struga z wyniesionym na
wzgórzu mostem oraz porastającymi brzegi nurtu rzędami wysokich topoli, rozległa łąka,
szerokie pole i widoczna na południowym horyzoncie linia lasu. Jeszcze jednym
elementem krajobrazowym jest usytuowana na wprost szkolnej bramy kapliczka-krzyż u
rozstaju dróg wiejskich, które zmierzają ku wsiom Stanisławów, Łazińsk II i Mariantów,
Trąbczyn. Wedle ostatnich danych wieś Szetlewek zamieszkują 221 osoby2.
W powyżej krótko scharakteryzowanym miejscu na mapie i otoczeniu istniała w latach
1925-2008 szkoła podstawowa, która pełniąc swe zasadnicze zadania edukacyjne była
jednocześnie wiejskim i środowiskowym centrum rozlicznych działań o charakterze
kulturalnym. Specyficzny klimat, jaki tworzyli w tej niewielkiej szkółce jej uczniowie i
nauczyciele wraz z rodzicami i sympatykami, wyrastał przez dziesięciolecia z ich
społecznikowskiego zapału oraz motywacji do spełniania się w obszarze duchowym,
1
2

Por. Z. Pęcherski, Krótka historia miasta Zagórowa, Konin 1957, s. 3-4.
Na podstawie internetowego Biuletynu Informacji Publicznej

twórczym, kulturalnym właśnie. W ostatnim dziesięcioleciu funkcjonowania placówki
szkolnej przedsięwzięcia kulturalne w jej murach i środowisku przybierały wielokrotnie
kształty działań folklorystycznych nastawionych na kultywowanie tradycji ludowej.
Wystawianie sztuk teatralnych o tematyce ludowej, organizowanie tradycyjnych wiejskich
imprez (zwłaszcza dożynek), funkcjonowanie zespołów pieśni i tańca: środowiskowego i
szkolnego, poświęcanie muzyce i sztuce ludowej czasu tak na zajęciach lekcyjnych jak i
pozalekcyjnych, to szereg najważniejszych obszarów działalności edukacyjnej i społecznokulturalnej w omawianej szkole i jej środowisku. Wielość, rozmach i jakość tychże
przedsięwzięć - biorąc pod uwagę w jak niewielkiej placówce i środowisku były
realizowane - wydają się być dość imponujące, czym zasługują sobie na opis i utrwalenie.
Temu służyć ma niniejsza książka, która w chwili obecnej jest historycznym świadectwem
owych dokonań przerwanych faktem likwidacji szkoły.
Głównymi przedmiotami opisu w tej pracy są przejawy muzyki i sztuki ludowej obecne
obficie w szeregu wspomnianych wyżej przedsięwzięć. Aby ów opis był rzetelny i spełniał
walor naukowości poprzedzony został zgromadzonym w rozdziale I zasobem pojęć,
definicji i zagadnień z zakresu badań nad kulturą ludową. Przygotowanie bazy teoretycznej
było zadaniem wymagającym skorzystania z szerokiej literatury przedmiotu, żmudnym, ale
opłaciło się. Pozwoliło bowiem autorowi niniejszej książki na głębsze dostrzeżenie
niezwykłości i piękna kultury ludowej, zwłaszcza w dziedzinach muzyki i plastyki.
Podrozdział 1. próbuje więc objaśnić istotę tejże specyficznej kultury. Stawia także kilka
nurtujących autora pytań związanych z pojęciem regionalizmu. Te pytania wypływają z
trudności, które napotykali szetlewscy miłośnicy folkloru działający na obszarze jałowym
od przejawów tradycyjnej, regionalnej kultury ludowej. W podrozdziale 2. autor dokonał
rekonesansu po publikacjach etnografów i muzykologów badających specyfikę polskiego i
wielkopolskiego folkloru muzycznego. Natomiast podrozdział 3. prezentuje główne
dziedziny tradycyjnej sztuki (plastyki) ludowej różnych regionów Polski. Zapowiada też
rozwiniętą dalej problematykę doboru właściwego stroju regionalnego.
Rozdział II dotyczy już bezpośrednio Szkoły Podstawowej w Szetlewku i jej
środowiska. Zarys dziejów placówki edukacyjnej uwypukla jej rolę kulturotwórczą.
Znajduje to potwierdzenie w kolejnych podrozdziałach, które opisują najciekawsze
przejawy w tym zakresie: środowiskowy teatr amatorski sprzed kilkudziesięciu lat oraz szczegółowiej ujęte, bo w ostatnich latach najbardziej aktywne - szkolne koło
9

artystyczne prężne w dziedzinach teatralnej i folklorystycznej. Zgodnie z wymogiem
tematu pracy bardziej zostają wypunktowane czynniki składające się na aspekt muzyki i
sztuki ludowej. Tak będzie i dalej, gdy przedmiotem opisu staną się zajęcia edukacyjne:
lekcje sztuki muzyki i plastyki.
Rozdział III (ostatni) dotyczyć będzie historii, osiągnięć, repertuaru i specyfiki zespołu
folklorystycznego „Szetlewskie Łany”, który przez równych dziesięć lat działał w
mocnych związkach z miejscową podstawówką: odbywał w jej murach próby, zrzeszał w
swych szeregach jej nauczycieli, rodziców uczniów, wychowanków i absolwentów. I znów
najbardziej wnikliwie opisano przejawy muzyki oraz plastyki przynależne do repertuaru i
wyglądu zespołu. Jednak owo przybliżenie nie obyło się bez wyeksponowania podejścia
krytycznego, którego zadaniem jest wskazanie na jakość pierwiastka ludowego w owych
przejawach. Okazuje się bowiem na przykładzie „Szetlewskich Łanów”, że zespół
folklorystyczny to niezwykle ambitne przedsięwzięcie narażone na problemy i trudności
jeśli chodzi o stosunek do autentycznego folkloru - regionalnych, ludowych korzeni, które
winny być podstawą jego działań. Otóż ogląd dokonań zespołu „Szetlewskie Łany” przez
pryzmat wiedzy o kulturze ludowej zarysowanej w rozdziale I dał pod koniec niniejszej
książki możliwość oceny i refleksji, zaowocował też propozycjami dla dalszego rozwoju
zespołu ludowego z Szetlewka.

W momencie pisania ostatnich słów niniejszej książki Szkoła Podstawowa w
Szetlewku, to niestety zamknięty rozdział historii edukacji oraz kulturalnego, twórczego
„poruszenia” w placówce i jej środowisku. Warto przypomnieć niektóre sprawy, by nie
zatarł ich czas nazbyt szybko. Do tekstu autor dodał ponad setkę fotografii. Wszystko to
ma służyć, budowaniu wiedzy, udokumentowaniu faktów a nadto - wywołującemu
refleksje i wzruszenia – uchwyceniu fenomenu istnienia pewnej wiejskiej szkółki z jej
niepowtarzalną atmosferą, z twórczo-społecznikowskim potencjałem, który nieraz
„przerósł” zarówno skromne mury jak i liczebność grona wychowanków i nauczycieli.
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{ To, co warto wiedzieć o kulturze ludowej }
ROZDZIAŁ I
WYBRANE ZAGADNIENIA, POJĘCIA
I PROBLEMY W ZAKRESIE
KULTURY, MUZYKI I SZTUKI LUDOWEJ

1.
Kultura ludowa

1. 1. Definicja kultury ludowej
Kultura ludowa, to obok kultury wysokiej i kultury masowej ważny składnik kultury
narodowej. „Kultura ludowa we wczesnych początkach dziejów narodu była jedyną kulturą, a
przez wieki utrzymywała się jako dział kultury tworzonej przez chłopów nie dla mecenasów czy
na anonimowy rynek, ale dla zaspokojenia własnych potrzeb (…) W II poł. XX w. kultura
masowa wypycha kulturę ludową z życia rodzin chłopskich, twórczość przejmują nieliczni
twórcy, a odbiorcą jest rynek Cepelii.”3
Jan Szczepański najkrócej tak definiuje kulturę ludową: „jest to suma wytworów i znaczeń
ukształtowanych i używanych w ramach tradycyjnej wiejskiej lub małomiasteczkowej
społeczności.”4 Z pewnością w tym stwierdzeniu nacisk położyć należy na wyraz „tradycyjnej”.
Autor zarazem wymienia składniki tejże kultury; są to: „treści i formy życia środowisk lokalnych
(czyli obrzędowość, zwyczaje rodzinne i doroczne) oraz związany z tym folklor (muzyczny,
taneczny, słowny) i sztuka ludowa (rzeźba, malarstwo, tkactwo itd.), a także cała sfera materialna
(narzędzia pracy, sprzęty, budownictwo, kształt wsi itp.)”.5
W tradycyjnej społeczności wiejskiej charakterystyczne było małe rozgraniczenie pomiędzy
poszczególnymi dziedzinami życia. Gospodarka rolna i hodowlana wiązała się nierozerwalnie z
magią. Sztuka miała charakter użytkowy, praktyczny. Rozrywka i zabawa następowała po pracy i
3
4
5

Piękno użyteczne czy piękno ginące, red. B. Kopczyńska-Jaworska, Łódź 1997, s. 5.
Tamże, s. 5.
Tamże, s. 5.
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stanowiła jej zakończenie. Dzieła sztuki tworzone były przez wieś na własny użytek dla
zaspokojenia potrzeb codziennego życia i własnych doznań estetycznych. Służyły też zwyczajom
i wierzeniom.
W tradycyjnej społeczności twórca dzieła sztuki i ich odbiorca to był ten sam człowiek, lub
jemu bliscy, i to samo środowisko. Dziś wytwory artystów ludowych znajdują swych nabywców
w dużych miastach a nawet za granicą, zaś folklor jest spożytkowany jako materiał
widowiskowy; obrzęd przekształcił się w dramatyczne widowisko.6
*
W rozważaniach nad kulturą ludową często używa się pojęć: obrzęd, obyczaj, zwyczaj
określających pewne zespoły zbiorowych i indywidualnych ludzkich zachowań; warto
sprecyzować zakres znaczeniowy tych wielokrotnie utożsamianych i traktowanych zamiennie
terminów. Zgodnie z ustaleniami etnograf Aleny Vondruszkovej (które będziemy nieco
uzupełniać) przyjmujemy, że wszystkie związane z przekonaniami światopoglądowymi
zachowania i czynności przechodziły przez trzy zasadnicze fazy:
- O b r z ę d. Najpierw był m a g i c z n y obrzęd, w którego działanie wszyscy bez zastrzeżeń
wierzyli i który był częścią składową niemal każdej ich czynności. Jednocześnie owe czynności
miały często swój wypróbowany sens praktyczny sprawdzony długoletnim doświadczeniem.
Sposób

wykonania

czynności

obrzędowych

był

określony

dokładnymi

przepisami

przechodzącymi z pokolenia na pokolenie i, niezależnie od formy obrzędu, zawsze był to akt
poważny [sakralny], otoczony w oczach ludu czymś tajemniczym i magicznym. Opanowanie sił
przyrody, wypędzenie złych mocy, a zjednanie sobie dobrych [dodajmy, że upostaciowanych
jako Złe i Dobre Istoty, Duchy itp.] było zasadniczym celem obrzędów.
- O b y c z a j. W miarę rozwoju kultury środowisko wiejskie „rozluźniało” swój stosunek
mentalny wobec sił przyrody [i rządzących nimi Istot], a obrzędy weszły w sferę obyczajów.
Ludzie wierzyli, że zachowanie obyczajów wpływa jakoś na siły przyrody i że w jakiś sposób
zmienia dalszy ciąg wydarzeń. Jednak w obyczaju bardziej eksponuje się element zabawy
[ludyczny] i każdy z nich był jednocześnie uroczystością dającą okazję do wesołości, do tańca, do
dobrego jedzenia. Podstawowe cechy obyczajów przechodziły z pokolenia na pokolenie wraz z
tradycją, choć nie miały już tak obowiązującej formy jak dawne obrzędy.
- Z w y c z aj. Gdy obyczaj wszedł w sferę zwyczajów stawał się po prostu tradycyjną czynnością
przy jakiejś okazji. Zwyczajom ludzie nie przypisywali już żadnej siły magicznej i traktowali je
raczej jako zabawę [lub z pewnym sentymentem].
I tak powoli magiczne obrzędy stopniowo przeszły w sferę zabawy ludowej [ludyczną].7
6
7

Por. A. H. Świątkowscy, Łowicka sztuka ludowa, Warszawa 1996, s. 5.
Por. A. Vondruszkova, Tradycje twórczości ludowej, Artia 1987, s. 133.
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Zanim poświęcimy niemało miejsca omówieniu istoty interesującej nas tu kultury warto
podkreślić, że autorka Tradycji twórczości ludowej utwierdza nas, że przy opisie sztuki ludowej
należy brać pod uwagę także i sferę światopoglądowo-obrzędową. „Mimo że same obyczaje
zalicza się do tzw. kultury duchowej - pisze Vondruszkova – wiele jej przejawów swoim
charakterem należy do kultury materialnej. Z wieloma obrzędami i zwyczajami związane były
specjalne przedmioty (np. uroczysty strój dla panny młodej), dlatego przy analizie kultury ludowej
nie można ominąć sfery obyczajów. /…/ [Istotny jest więc opis takich obrzędów, obyczajów,
zwyczajów], przy których elementy kultury materialnej były wyraźniej eksponowane.”8

1. 2. Istota tradycyjnej kultury ludowej - chłopskiej
Na początek przytoczmy wypowiedź, która ujmuje poruszany problem w skrócie: „Wiele
rozmaitych praktyk zachowanych w tradycyjnej kulturze ludowej pochodziło jeszcze z czasów
przedchrześcijańskich. Mimo że Kościół katolicki walczył z wszystkimi niekościelnymi formami
wiary ludowej, nigdy mu się nie udało całkowicie ich z życia wsi wytrzebić. Bez określonego
obrzędu żadna praca lub rodzinne wydarzenie były nie do pomyślenia, Kościół więc zdecydował
się na inny sposób – to czego nie można było stłumić, zostało przyjęte i odpowiednio
przystosowane. W ten sposób wytwarzały się dalsze nowe obrzędy, mające związek wyłącznie ze
świętami kościelnymi. Przeplatanie się starych i nowych obrzędów stwarzało ogromnie zawiłą
strukturę wiary ludowej.”9 Przyjrzyjmy się tym sprawom bardziej wnikliwie.
Kultura chłopska została – po wielu setkach lat jej istnienia i rozwoju (począwszy od
słowiańsko-polskiego okresu kultury plemiennej) – w pełni już w swej istocie ukształtowana w
ostatnich wiekach średniowiecza. To, co wniosły do niej okresy nowsze było „dodatkami” nie
naruszającymi istoty tej kultury. Dzieje się tak zwłaszcza z przekazywanym wiernie w tradycji
ustnej ludowym systemem w i e r z e n i o w y m i w i e d z y o porządku świata, o miejscu
w nim człowieka oraz o zespole
ludowa

wizja

świata

prakt yk
i

w radzeniu sobie z tym światem. Jest to

c z ł o w i e k a wykazująca na szerokich obszarach

Słowiańszczyzny (i nie tylko) zasadniczą jednolitość i spójność. Na czoło tych wierzeń wysuwały
się kosmogoniczne czy kosmologiczne m i t y właściwe kulturom ludowym do ostatnich czasów.
Myśl ludowa stwarzała w postaci mitu teorię („filozofię”) świata, która dawała się sprawdzać w
doświadczeniach życia codziennego i odświętnego. Podstawowe idee tego światopoglądu
kształtowały swoiste ludowe pojmowanie czasu i przestrzeni.

8
9

Tamże, s. 133.
Tamże, s. 133.
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P r z e s t r z e ń. Trójstopniowość kosmosu z podziałem na strefę niebiańską (miejsce Boga i
dobrych mocy), strefę podziemną (siedlisko złych mocy) oraz strefę środkową (leżącą w zasięgu
ingerencji dwóch poprzednich, pomiędzy nimi). Życie ludzi w strefie środkowej, wystawionej na
oddziaływanie nadprzyrodzonych sił Dobra i Zła wymagało odpowiednich zasad zachowania
zbiorowego. Chodziło więc o zyskanie przychylności sił decydujących o życiu, zdrowiu i
dobrobycie ludzi. Tak więc powstało kilka sposobów kontaktu z tymi siłami. Najważniejszym z
nich stały się o b r z ę d y jako kompleksy zachowań, gestów i słów wyrażających pewne
s y m b o l e nawiązujące do treści m i t u . Istotny był mit o stworzeniu z Chaosu. W
przeżywanym i obrzędowo odtwarzanym micie tkwiło przekonanie, że to, co działo się „na
początku” może i powinno być odtworzone w rytuale obrzędowym. Jednak dokonać tego można
tylko w odpowiednim czasie.
C z a s

„ludowy” nie był czasem historycznym, liniowym, niepowtarzalnym. Był to czas

rytmu rocznego, a więc biegnący jakby po kole, p o w t a r z a l n y . To czas s a k r a l n y!
Wyjątkowy okres był wówczas, gdy dzień (światło!) jest najkrótszy - lub przeciwnie - najdłuższy,
także w czasie zrównania dnia z nocą. Owe momenty astronomicznych przełomów - wyczuwane
jako powrót do „czasu początku”, a więc kosmicznego Chaosu - zawsze związane były z
obrzędami i rytuałami mającymi znamiona praktyk m a g i c z n y c h.

Była to m a g i a

o charakterze agrarnym lub zaduszkowym, niekiedy też zabawowym (karnawałowym). Tak więc
szczególnie wiele praktyk magicznych występowało w okresie godów, zwłaszcza w wigilię
Bożego Narodzenia. Wtedy to trwał ów „dziwny czas”, kiedy zwierzęta mówią ludzkim głosem,
kiedy można było w y w r ó ż y ć sobie przyszły los, a magicznym gestem i słowem wpływać na
urodzajność drzew owocowych, zbóż, darzenie się w bydle, zapobieganie chorobie itd.
Dla interesującej nas kultury ludowej (chłopskiej) ów zespół pojęć, wierzeń i praktyk
ustabililizował się w swej s y n k r e t y c z n e j już postaci w średniowieczu. Ono było tym
okresem, w którym stopiły się rozmaite pierwiastki kulturowe, by w konkretnych warunkach
życia społeczno-gospodarczego wykształcić wierzenia, zwyczaje i obrzędy ludowe cyklu
dorocznego, praktykowane potem przez wiele wieków bez większych zmian. Na ów synkretyzm
złożyły się więc pierwiastki:
(A) Autochtoniczne, p o g a ń s k i e : słowiańsko-polskie – związane z cyklem słonecznym
połączonym z kultem zmarłych i czcią dla sił przyrody;
(B) Judeochrześcijańskie: kościoła katolickiego – wyrażające się szczególnie w wykształconym
od tysiąclecia r o k i e m k o ś c i e l n y m z ustaloną serią świąt. Kalendarz ten wnosił nie
tylko treści religijne związane z Biblią i nowszymi dziejami Kościoła (kult świętych), ale wraz z
nimi bogate treści k u l t u r y

a n t y c z n e j, zasymilowane już przez kult chrześcijański.

Pojawiło się też istotne novum, którym była chęć skierowanie myślenia wierzących ku
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kategorii czasu

h i s t o r y c z n e g o, rozwijającego się linearnie, bowiem Bóg jest panem

czasu, który ma początek i koniec, a Chrystus narodził się, działał i został umęczony także w
konkretnych czasach Poncjusza Piłata. Ów nowy, historyczny typ myślenia miał zastąpić starą,
kosmologiczną ideę czasowych cykli.
(C) Kultury elitarnej także wnoszącej pojęcie czasu historycznego, zdarzeń następujących
bezpowrotnie, o których mówią kroniki (dzieje książąt, królów, bitew itd.).
Pomimo zlania się wymienionych pierwiastków, i ich współwystępowania w kulturze ludowej
od średniowiecza, stwierdzić należy, że lud pozostał w zasadzie przy dotychczasowym myśleniu
kosmologicznym, przy praktykowaniu czasu okrągłego, odwracalnego, sakralnego. Świadczyły o
tym wspomniane już ludowe praktyki, zwyczaje i obrzędy

d o r o c z n e. Ponadto lud

dostosowywał do tego typu myślenia także chrześcijańskie praktyki obrzędowe. Nastąpiło więc
swoiste podporządkowanie pierwiastków nowych tym, które były trwale osadzone w tradycji i
psychice ludu. Oto Chrystus narodził się wprawdzie raz, w czasie historycznym, ale rodzi się
także corocznie, w wigilię Bożego Narodzenia, właśnie na „styku” czasu kolistego w momencie
grudniowego przesilenia słonecznego. W myśleniu ludowym o typie kosmologicznym, to co było
„na początku” może zostać odtworzone, symbolicznie powtórzone w odpowiednim rytuale. W
odczuciach społeczności chłopskich obrzęd nie był widowiskiem, lecz autentycznym
dokonywaniem się mitu w ich konkretnym miejscu i czasie. Przez wydobycie tej ukrytej struktury
- przy świadomości dokonującego się synkretyzmu wymienionych pierwiastków - należy
interpretować wszystkie ludowe obrzędy doroczne.
Wymieńmy najważniejsze z nich:
(a) Wspomniane już zwyczaje bożonarodzeniowe z: praktykami wegetacyjnymi mającymi
magicznie wpływać na ożywienie przyrody oraz praktykami względem dusz zmarłych przodków,
z pochodami kolędników, maszkar zwierzęcych, Herodów itp., z wróżbami i życzeniami
(wszystko to w czasie, gdy rozpoczynało się odradzanie słońca i światła);
(b) Zwyczaje wielkanocne z szeregiem wiosennych praktyk agrarnych, w których magicznymi
przedmiotami były ogarki ze świec wielkosobotnich, wierzbowe gałązki – palmy oraz - dużo
starsze, prasłowiańskie w swym rodowodzie rekwizytorium - jajka, których siłę magiczną
wzmacniano przez malowanie (stąd pisanki, kraszanki); taki archaiczny rodowód przejawia też
zwyczaj polewania wodą – śmigus i dyngus.
(c) W czasie wiosennego zrównania dnia z nocą utrwalił się zwyczaj starodawnego
pochodzenia - topienie Marzanny lub Śmiercichy, w niektórych okolicach pod wpływem
duchowieństwa zmieniony w topienie czy wieszanie Judasza w czasie Wielkiego Tygodnia
(d) Nie udało się w średniowieczu wyrugować zupełnie obchodzonych przez lud starych
słowiańskich obrzędów święta lata obchodzonego 21 czerwca, gdy nastawały najkrótsza
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noc i najdłuższy bieg słońca. Wtedy to gromadnie odprawiano igrzyska, zabawy, skoki przez
ogień, tańce i rytualne kąpiele. Duchowieństwo w końcu dało za wygraną – a zatem powiązało te
zwyczaje z kultem św. Jana 24 czerwca; z racji obchodzenia w soboty ustaliła się na nie nazwa
„sobótka”.
(e) Święto plonów zwano dożynkami, obżynkami, wieńcem zwyczajowo połączono z dniem
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (15 sierpnia). Jego najważniejsze zwyczaje, to
rozśpiewany orszak niosący wieniec, owoce, chleb w darze gospodarzowi oraz uczta wiejskiej
gromady z muzyką i tańcami (wszystko to przetrwało w dość podobnej formie do aż do chwili
obecnej). Natomiast w zapomnienie poszedł pradawny zwyczaj/obrzęd ośpiewania i ustrojenia
pozostałej w polu, nie zżętej garści zboża zwanej przepiórką, brodą, pępkiem. Wydaje się, że
adresatami tego daru były duchy, istoty z innego świata, którym w ten sposób dziękowano za
zabrane plony.
(f) Jesienne zwyczaje i obrzędy pokazują, jak dawne słowiańskie uroczystości ku czci dusz
zmarłych przodków zostają podciągnięte pod terminarz kalendarza kościelnego, w tym wypadku
w ramy kultu świętych. I tak niezwykłe wieczory po części zaduszkowe, gdyż przeznaczone na
rozmaite wróżby - a te rozumiano jako informację z zaświatów - ustalono na wigilie dni św.
Katarzyny (24 listopada, wróżby kawalerów) oraz św. Andrzeja (29 listopada, wróżby panien).
Kolejna istotna uwaga. Z kalendarzem świąt dorocznych łączono również terminy ważnych
prac polowych czy hodowlanych. Starano się je rozpoczynać lub kończyć, choćby tylko
symbolicznie, w dniach: przełomowych w rocznym cyklu słonecznym, związanych z imieniem
określonego świętego lub którymś ze świąt Matki Boskiej. Z pewnością chodziło o częściową
sakralizację tych wysiłków przez zapewnienie im wsparcia z zaświatów.
Opisane powyżej sprawy pozwalają na wysunięcie wniosku, iż choć w średniowieczu
stopniowo „wyzwolono” chłopa z plejady bożków i demonów w kulcie oficjalnym, to jednak cały
ten mitologiczny świat pogański żył nadal, jeśli już nie w postaci zewnętrznego kultu, to w
formie ludowych obrzędów, zwyczajów i zabiegów magicznych.
Po tych ustaleniach czas na ciekawą konkluzję, że skoro w ramach synkretyzmu kultur
elementy kalendarza chrześcijańskiego d o s t o s o w a ł y się do funkcjonujących z dawna
struktur ludowych, doprowadziło to do powstania do powstania

k a l e n d a r z a

l u d o w e g o, w którym elementy archaiczne zachowały się niemal - a w niektórych
przypadkach aż - do naszych czasów.
Z tym wiąże się jeszcze jedna konkluzja, ta że przez wieki ów kalendarz promieniował na
wszystkie prawie stany i warstwy

społeczeństwa polskiego; stał się on – można rzec –

tradycyjnym r o k i e m p o l s k i m. Można wreszcie dojść do kapitalnego stwierdzenia, że
nasycenie elementami autochtonicznej kultury słowiańsko-polskiej rozwijających się
16

przez stulecia warstw społeczeństwa polskiego było istotnym wkładem kultury chłopskiej do
kultury

n a r o d o w e j. W tym aspekcie możemy dojrzeć chłopskie k o r z e n i e kultury

narodowej.
Na sam koniec podrozdziału o istocie kultury ludowej naszego narodu nie sposób wspomnieć
o tym miejscu tradycyjnej wsi, które było dla dawnych społeczności chłopskich istotnym
kanałem „dopływu” i „odpływu” ważkich treści a nawet idei. Tym miejscem była k a r c z m a.
W niej spotykali się mieszkańcy z okazji różnych uroczystości i świąt, stanowiła ona centrum
życia społecznego, tu zatrzymywali się podróżni z szerokiego świata: rycerze, kupcy, kuglarze i
pątnicy, ci nierzadko przybyli z Ziemi Świętej. Toteż opowiadano tu cudowności z dalekich
stron. W ten sposób przeciekały na wieś starożytne legendy, opowiadania biblijne, wątki
baśniowe, opowieści historyczne, formuły zaklęć magicznych i zamawiań. Może właśnie przez
wiejskie i miejskie karczmy, zajazdy, gościńce upowszechniały się w kraju jednolite treści
folkloru, jak np. znana już szeroko w średniowieczu pieśń weselna o chmielu czy dożynkowa
Plon niesiemy, plon. 10
*
Powyższe, dość rzetelne omówienie istoty kultury chłopskiej z pewnością warte było pióra,
gdyż - po pierwsze - pozwala na wyrobienie sobie głębszego poglądu na pewne aspekty muzyki i
sztuki ludowej, które to dziedziny w tradycyjnej kulturze chłopskiej przeważnie funkcjonują w
połączeniu ze sferą wierzeń, zwyczajów, obrzędów. Po drugie zaś przygotowuje do wnikliwszego
opisania i zanalizowania tych przedsięwzięć środowiska szetlewskiego, które w niniejszej pracy
postrzega się jako partycypujące w kulturze ludowej. Szczególnie cenne będzie to dla opisu
inscenizacji sztuki Wilja i działalności zespołu „Szetlewskie Łany” oraz dla ukazania szkolnośrodowiskowego kalendarza imprez jako realizacji wzorca kalendarza ludowego w cyklu r o k u
s ł o n e c z n e g o; słowem chodzi tu o kultywowanie owego „roku polskiego”.

1. 3. Pojęcie regionu
Kultura ludowa jest bardzo różnorodna nawet na obszarze obejmującym jedno państwo, gdyż
każda społeczność lokalna wiąże ją z warunkami geograficznymi, ekonomicznymi, rodzajem
produkowanych dóbr, własną historią, tradycjami itp. „Sprawia to, że mówiąc o niej mamy często
na myśli kulturę regionalną, małą ojczyznę żyjących w niej ludzi.”11
Zdaniem J. Burszty „próby podziału kraju na mniejsze jednostki kulturowe – regiony czy
etnograficzne grupy regionalne – pojawiają się już od początków etnografii polskiej.”12

10

Por. J. Burszta, Chłopskie źródła kultury, Warszawa 1985, s. 43-67.
Piękno…, s. 6.
12
A. Brencz, Wielkopolska jako region etnograficzny, Poznań 1996, s. 23.
11
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Większość etnografów polskich podziela przekonanie, że podział kraju na poszczególne regiony
etnograficzne był możliwy w przeszłości, kiedy archaiczna kultura wsi była w okresie rozkwitu.
Wtedy można było bez trudu dostrzec to, co dostrzegł O. Kolberg: wyraziste różnice pomiędzy
poszczególnymi regionami.13
Problem

z r e g i o n a l i z m e m.

Dziś tzw. etnograficzne grupy regionalne (subregiony) mają charakter „wyspowy”
wyodrębniają się niejako na szerokich obszarach „pustki”, gdzie tradycja regionalna nie
przetrwała w wyrazistych „kształtach”. Fakt ten stanowi współcześnie istotny problem dla osób i
zespołów, które zamieszkując na obszarze owej bez-regionalnej „pustki”, podejmują wysiłki i
działania charakterze folklorystycznym.
Problem ten w sposób istotny dotyczy także środowiska zagórowsko-szetlewskiego! Jest on na
tyle poważny, że wywołuje trudności, a co za tym idzie pytania, np.: Co zaważyło, że u nas, w
naszej małej Ojczyźnie nie wyłonił się region? Jak uprawiać działalność folklorystyczną bez
oparcia we własnej tradycji regionalnej?! Skąd brać materiał folklorowy, jeśli nie ze swojej
okolicy? Jaki sens ma takowa nie czerpiąca z własnych źródeł działalność?! Jak i gdzie szukać
ewentualnych śladów własnego, lokalnego dziedzictwa kulturowego? Są to tylko niektóre
przywołane w tym miejscu pytania i wątpliwości. By nie pozostały one bez odpowiedzi, w
atmosferze bezradności i rozczarowania - która udzieliła się także działaczom folklorystycznym z
Szetlewka - należy zgłębiać temat w oparciu o dostępną literaturę z zakresu kultury ludowej.
Zamieszczone w tym rozdziale wiadomości, ustalenia czy nawet hipotezy stworzą bazę do opisu i
oceny szetlewskich działań folklorystycznych oraz mogą pomóc w odpowiedzi na postawione
wyżej pytania i wątpliwości celem wskazania na ewentualne dalsze perspektywy dla tychże
działań. Kontynuujmy zatem dalej rozważania w zakresie pojęcia regionu etnograficznego.
*
Co sprawiało, że chłopi zamieszkujący jakiś stosunkowo niewielki obszar kilkunastu albo i
kilkudziesięciu wsi różnili się od mieszkańców innych okolicznych wiosek na tyle, że
powstawała odrębna regionalna grupa etnograficzna? Nie ma na to pytanie jednakowej,
dotyczącej wszystkich przypadków odpowiedzi, gdyż za każdym razem inne przyczyny mogły
być dominujące.
Przyjrzyjmy się jednak temu zagadnieniu na przykładzie kilku wybranych regionów.
Zacznijmy od regionu łowickiego. Na wytworzenie się tej enklawy kulturowej złożyły się
głównie „przyczyny o charakterze polityczno-ekonomiczno-społecznym. (…) nigdy nie było tutaj
prywatnej, dziedzicznej, wielkiej własności ziemskiej, co dla losów chłopskich miało decydujące
znaczenie. Dodatkowym czynnikiem stabilizującym warunki życia i rozwoju był pokój trwający
13

Por. tamże s. 28.
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nieprzerwanie od wczesnego średniowiecza do połowy XVII wieku (potopu szwedzkiego). Nie
było najazdów zniszczeń oraz towarzyszących im przemieszczeń ludności. (…) Przez długi okres
historyczny mieszkańcy Ziemi Łowickiej byli poddanymi osobistości stojących na najwyższym
szczeblu hierarchii państwowej i społecznej w kraju (kolejno książęta mazowieccy, biskupi
gnieźnieńscy i prymasi Polski), nigdy nie należeli do własności dziedzicznej. Pańszczyzna tu też
obowiązywała, ale była mniej uciążliwa niż we włościach prywatnych. Wszystko to pozwoliło
zachować jedność terytorialną i ciągłość systemu ekonomiczno-administracyjnego, niezależnego
od prywatnych losów czy kaprysów właściciela.
Odmienne warunki sprawiły, że obszar ten zamieszkuje odrębna grupa etniczna tzw.
Księżaków łowickich, wyróżniających się od swoich sąsiadów gwarą, zwyczajami, obrzędami,
strojem, sztuką, budownictwem, urządzeniem wnętrza mieszkalnego oraz muzyka, pieśnią
tańcem. (…) Od roku 1820 do 1838 pańszczyzna została zamieniona na czynsze.
Przeprowadzono też upełnorolnienie gospodarstw chłopskich (Księżakom przydzielono
gospodarstwa wielkości 17-28 hektarów). Wzrosła zamożność wsi. Procesy te zbiegły się w
czasie z rozwijającym się przemysłem włókienniczym – bowiem właśnie wtedy powstał ośrodek
przemysłowy w Łodzi, co zapewniło zbyt na produkty rolne i hodowlane, w tym na wełnę. W
porównaniu z wieśniakami spoza Księstwa Łowickiego jego mieszkańcy stali się ludźmi
zamożnymi. Lepsze warunki ekonomiczno-społeczne, w których żyli chłopi łowiccy, sprzyjały
rozwojowi twórczości artystycznej.”14
Bliższymi Szetlewkowi, niż region łowicki, enklawami kultury ludowej są Kujawy, region
sieradzki, a w Wielkopolsce, po stronie byłego zaboru pruskiego, region szamotulski i
Biskupizna.
Kujawy to w XIX w. wyraźnie wyodrębniony obszar, o którym Oskar Kolberg pisał:
…Kujawiacy mają odrębny swój śpiew i taniec jak mają wyłączny ubiór i gwarę. Według tegoż
wybitnego etnografa południowa granica Kujaw przebiega na południe od miejscowości
Gostynin, Kłodawa, Konin, a więc zbliża się na odległość nie większą od 30 km do gminy
Zagórów; jednak według współczesnych badaczy oddala się ona na północ od tych miejscowości.
Kujawy, to obszar intensywnych upraw rolnych na niezwykle urodzajnych czarnoziemach;
bogaty także w kopaliny, takie jak sól kamienna, gips, wapienie i węgiel brunatny. Czynniki te,
także dodatkowy wzrost zamożności uwłaszczonych Kujawiaków spowodowały, że w latach
1870-1914 szczytową fazę swojego rozwoju osiągnęły tam zarówno folklor jak i sztuka ludowa
wraz z charakterystycznym strojem.15

14
15

A. H. Świątkowscy, dz. cyt., s. 3-5.
Por. E. Piskorz-Branekova, Polskie stroje ludowe, Warszawa 2004, s. 60.
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Z kolei imponujący rozmach kultury ludowej w regionie sieradzkim nie może być przypisany
wpływowi nad wyraz korzystnej sytuacji ekonomicznej. Ów obszar nadwarciański w centralnej
Polsce (pomiędzy pograniczami Wielkopolski, Małopolski i Śląska) były to i są obecnie tereny
rolnicze o raczej słabych ziemiach. Należałoby więc szukać innych przyczyn fenomenu tej krainy
etnograficznej. 16
Natomiast w regionie szamotulskim (w okolicach miast takich jak Gniezno, Września, Śrem,
Poznań i Szamotuły) przez cały wiek XIX kultywowanie tradycji, a zwłaszcza rozwój stroju
regionalnego, było oznaką i manifestacją polskości wobec zaborców. Jeszcze w latach 1918-1919
w okresie powstania wielkopolskiego tamtejszy strój pełnił rolę narodowego munduru
wojskowego.17
Także popularyzowanie muzyki wiejskiej stało się ważnym elementem wzmacniania postaw
patriotycznych, np. poprzez włączenie pieśni ludowych do repertuaru chórów: „Uprawianie pieśni
ludowej przez zorganizowane zespoły śpiewacze upowszechniło się najbardziej w Wielkopolsce i
na Śląsku. Repertuar tamtejszych chórów, kół śpiewaczych tworzyły przed I wojną światową trzy
zasadnicze grupy pieśni – ludowe, narodowe i religijne. /…/ Na Śląsku i w Wielkopolsce chóralna
pieśń ludowa była też w czasach zaboru niemieckiego pielęgnowanym symbolem polskości. Pieśń
ludowa dla chórów musi być przystosowana. Rzadko jest wykonywana tradycyjnie (z reguły
jednogłosowo), lecz jest opracowywana na kilka głosów, np. na chór mieszany”18. Po latach, w
czasie II wojny światowej, Niemcy przypomnieli sobie, jak istotnym dla oporu Wielkopolan jest
„rytuał muzykowania ludowego”, toteż „W Wielkopolsce miały miejsce swoiste łapanki na
ludowe instrumenty muzyczne. Z kolejnych wsi zabierano skrzypce, dudy, harmonie i niszczono
je. Zwłaszcza piękny instrument zachodniej wielkopolski – kozioł lubuski, określany przez
Niemców jako polski, był tępiony. Chowano więc go w studniach, na strychach, zakopywano w
ziemi”19.
Znamienny cytat: „Nasilające się osadnictwo niemieckie, polityka germanizacyjna, nie
przebierająca w środkach i metodach, dyskryminacja Polaków, a wiec te wszystkie wrogie akcje
wymierzone wobec rdzennej ludności Wielkopolski wywołały silne reakcje obronne i to nie tylko
w środowiskach miejskich, lecz także na wsi. Reakcje te były różnego rodzaju, między innymi
wśród znacznej części mieszkańców wsi wzrastała świadomość narodowa. Przejawiała się w tym,
że poza językiem o poczuciu własnej odrębności decydowały cechy wtórne, podkreślanie i
staranne pielęgnowanie ukształtowanej i kształtującej się ludowej tradycji. (…) Program pracy
organicznej, obok walki z germanizacja, oraz tworzenie się bardzo wcześnie towarzystw
16

Por. Tamże, s. 52.
Por. Tamże, s. 74.
18
P. Dahlig, Muzyka ludowa we współczesnym społeczeństwie, Warszawa 1987, s. 40-41.
19
Tamże, s. 47.
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rolniczych i oświatowych, o których wspomina już O. Kolberg, obejmowały obronę polskiego
stanu posiadania, polskiej własności, zagrożonej niemiecką akcja kolonizacyjną i systemem
prawnym, który bezpośrednio dyskryminował Polaków.(…) Zapoczątkowana w latach
osiemdziesiątych XIX w. przez O. Bismarcka „walka o kulturę” (kulturkampf) przekształciła się
w walkę z polskością.”20 W odpowiedzi na to po stronie społeczeństwa polskiego narastają
reakcje, które cementują dawne więzi, konserwując styl życia, normy obyczajowe oraz więzi
społeczności przedindustrialnej. Procesy te sprzyjały zachowaniu elementów tradycyjnej kultury
ludowej i więzi regionalnych, choć nie należy zapomnieć, że w Poznańskiem postawom tym
towarzyszyły daleko posunięte zmiany strukturalne w kierunku przebudowy, unowocześnienia i
intensyfikacji rolnictwa.21
Biskupianie to grupa etniczna zamieszkująca ponad 30 wsi położonych w południowej
Wielkopolsce. Tereny te nazwano Biskupizną, gdyż przez prawie 600 lat, aż do upadku
Rzeczypospolitej

szlacheckiej,

przynależały

do

dóbr

biskupów poznańskich.

„Chłopi

zamieszkujący Biskupiznę zostali uwłaszczeni wcześnie, bo już w latach 1808-1823. Ponieważ
gospodarzyli na ziemi urodzajnej, a ponadto położonej w pobliżu wielkiego szlaku handlowego
ciągnącego się z południa na północ i przechodzącego przez Wrocław i Poznań, byli stosunkowo
zamożni.”22
Wyjdźmy jednak poza równinne, „otwarte” na cztery strony świata obszary, by przekonać się,
że czynnik ekonomiczny - jakim był na niektórych terenach wzrost zamożności ludności
wiejskiej - nie musiał być jedynym warunkiem w procesie tworzenia się wspólnot regionalnych
(zdają się to już potwierdzać wspomniane wyżej regiony sieradzki i szamotulski).
Puszcza Biała i Puszcza Zielona – zasiedlona dopiero w XVII w. ojczyzna Kurpiów; Podlasie –
kraina pierwotnych lasów i bagien pocięta rzekami Biebrzą, Narwią, Bugiem i Krzną; region
biłgorajski leżący pomiędzy Sanem i wzgórzami Roztocza – teren w przewadze błotnisty lub
piaszczysty; górzysty Beskid Śląski o nieurodzajnej glebie i trudnych warunkach klimatycznych
wreszcie skalne Podhale – kraj o surowym klimacie, dawniej rzadko odwiedzany przez
przybyszów z zewnątrz, najbardziej „izolowany”. Otóż wymienione wyżej krainy są ojczyznami
społeczności wiejskich, które pomimo trudnych warunków ekonomicznych, ale za to dzięki
długotrwałej względnej i z o l a c j i od wpływów cywilizacyjnych z zewnątrz, nie tylko
wytworzyły swą bogatą regionalną kulturę ludową, ale również szczęśliwie utrzymały ją długo
(do końca XIX w.) w postaci a r c h a i c z n e j.23
*
20

A. Brencz, dz. cyt., s. 69-79.
Tamże, s. 75-81.
22
E. Piskorz-Branekova, dz. cyt. s. 68.
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Por. Tamże, s. 24, 30, 90, 96, 174-176, 192-195.
21

21

Nasuwa się wnioskowanie. Powyższy czynnik „konserwujący” niejako przejawy kultury
ludowej nie miał możliwości zaistnieć w „otwartej” przestrzeni wielkopolskiej krainy. Zaś ów
poprzedni – uzależniający zachowanie i rozkwit tejże kultury od ekonomicznej „prosperity” na
wsi – nie zadziałał niestety w Wielkopolsce wschodniej. Nie nasilił się tu także ów czynnik
organicznikowsko-patriotyczny, który wystąpił w Poznańskiem. A zatem społeczności wiejskie
tej części Wielkopolski, gdzie leży Szetlewek i Zagórów - a szerzej: kilka powiatów byłego
województwa konińskiego czy kaliskiego (w pewnym okresie guberni kaliskiej) - nie miały we
właściwym czasie szczęścia do żadnego z wymienionych czynników sprzyjających zachowaniu i
rozwinięciu trwałej tradycji regionalnej. Do sprawy tej będziemy jeszcze wracać, by ją drążyć
jako istotny problem

rzutujący na

(opisywane w rozdziale drugim a zwłaszcza trzecim)

przedsięwzięcia folklorystyczne podejmowane przez społeczników ze środowiska SP w
Szetlewku.

1. 4. Wielkopolska wschodnia a wielkopolski region etnograficzny
(A) Uwaga pierwsza. Materiały pochodzące z badań etnograficznych przeprowadzonych na
terenie Wielkopolski do lat sześćdziesiątych są ubogie. J. Bursza pisze: „Tak się złożyło, że
Wielkopolska

należy

etnograficznych”

do

regionów

najbardziej

zaniedbanych

pod

względem

badań
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(B) Uwaga druga. Region etnograficzny nie jest monolitem. Niektórzy badacze słusznie
twierdzą, że Wielkopolska była i jest konglomeratem, różnie zresztą rozumianych, mniejszych
regionów. Na tym terenie wydzielane są w zależności od przyjętej perspektywy regiony mniejsze
(subregiony, mikroregiony), jak np. szamotulski, kościański, ostrowski itd. Jednak najczęstsze
wyodrębnianie tych regionów etnograficznych na podstawie kryterium, jakim jest strój ludowy
jest z pewnością niewystarczające.25
(C) Uwaga trzecia. Istotne znaczenie dla rozważań o Wielkopolsce jako regionie
etnograficznym czy kulturowym ma okres zaborów, który podzielił ten teren na dwa obszary
podlegające innym losom. (…) W efekcie ziemie zagarnięte przez Prusy i Rosję zasadniczo
różniły się pod względem społeczno-gospodarczym. Wieś wielkopolska po stronie zaboru
pruskiego w drugiej połowie XIX w. szybko zaprowadziła nowoczesny typ gospodarowania. Inna
zupełnie była sytuacja wsi wschodniej Wielkopolski, przynależnej do Królestwa Polskiego. Tutaj
spóźnione w stosunku do zachodniej części reformy rolne, a nawet kryzys agrarny, doprowadziły
do pauperyzacji wsi. Znalazło to następnie odzwierciedlenie zarówno w różnicy poziomu
cywilizacyjnego, jak i w świadomości społecznej. Z drugiej strony trudne warunki ekonomiczne
24
25

Cyt. za: A. Brencz, dz. cyt. s. 13.
Por. Tamże, s. 33.
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na wsi i w małych miasteczkach skłoniły ich mieszkańców do podtrzymania, a nawet rozwinięcia
domowego rzemiosła na użytek własny, co pozwoliło na przetrwanie tu do czasu odzyskania
niepodległości i później, aż do niemal połowy XX w., tak ważnej dziedziny rękodzielnictwa
(sztuki ludowej) jak tkactwo (wyrób tkanin samodziałowych). 26 Niestety nie można tego
powiedzieć o innych dziedzinach sztuki oraz o folklorze, zwłaszcza muzycznym. Społeczności
wiejskie i małomiasteczkowe wschodniej Wielkopolski okazały się mało odporne na niwelujące,
wręcz destrukcyjne dla kultury ludowej trendy i procesy współczesności.
(D) Uwaga czwarta; nawiązuje do poprzedniej. Przemiany cywilizacyjne XX wieku, nie
napotykając na świadome (jak w Poznańskiem) działania na rzecz zachowania kultury ludowej, w
niedługim czasie dokonały spustoszeń na terenie Wielkopolski wschodniej, która do pewnego
momentu… trwała silnie zakorzeniona w folklorowych źródłach! Mamy na to dowód. Otóż
„Wielkopolskie cechy kulturowe w dziedzinie folkloru były tu najbardziej widoczne jeszcze w
drugiej połowie XIX w. Oskar Kolberg w wydanym w 1890 roku tomie Kaliskie, poświęconym
ziemiom ówczesnej guberni kaliskiej (obejmującym oprócz rdzennego Kaliskiego, także
Konińskie, Sieradzkie, Piotrkowskie i Wieluńskie), zauważa, iż regiony te:
(…) wybitniej jeszcze niż inne części dawnej Wielkopolski jak np. Poznańskie i Gnieźnieńskie
zachowały dotąd cechy, zwyczaje itp. wielkopolskiego ludu […] Dostrzegamy to tak w zwyczajach
dorocznych więcej niż tam ukazujących nam ruchów, szczegółów i śpiewów np. przy obchodzie z
kolędą, zabawach zapustnych, obchodzie wielkanocnym z gajikiem, wreszcie przy dożynkach jako
też przy obrzędach weselnych szerzej tu nieco zwłaszcza w stronach południowych niż tam
rozwiniętych. 27 [Podkr. V. G.]
Kolberg zauważył na tym obszarze opór kultury tradycyjnej wobec czynników ją
deformujących czy przekształcających, jak uprzemysłowienie i związane z tym osiedlanie się
ludności napływowej. Pisze więc dalej:
Cudzoziemcy, (ludność fabryczna) acz od dawna tu osiedli, niewiele jeszcze na zmianę tych
cech, jaki i trybu życia mieszkańców i ich wyobrażeń wpłynąć zdołali.28
Możemy żałować, że ta zdolność do trwania w tradycji nie utrzymała się we wschodniej
Wielkopolsce przez kolejne dziesięciolecia i że wybitne zachowanie cech wielkopolskiego ludu w
XX w. nie wytrzymało próby czasu i naporu nowoczesności. Siły unifikujące w kulturze stały się
więc tu w I połowie XX wieku silniejsze od czynników konserwujących.
Współczesny badacz pisze o wschodnio-wielkopolskiej swoistości następująco: „Podziały
administracyjne Wielkopolski, a później granica zaborów spowodowały, że we wschodniej części
26

Por. Tamże, s. 76-77.
Cyt. za: Z. J. Przerembski, Ludowa muzyka instrumentalna w Konińskiem, w: Folklor muzyczny z okolic Konina.
Zeszyt 6 – Babiak, Konin 2002, s. 5-6.
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nastąpiło przerwanie ciągłości kulturowej, a w ślad za tym - ukształtowanie się innego oblicza
kultury ludowej.” 29 [podkr. V.G.]
(E) Uwaga piąta. Nowatorski w swych założeniach Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski
w badaniach uwzględnia porównawczo obszary leżące poza terenami historycznej Wielkopolski:
Kujawy oraz tereny osiemnastowiecznego województwa sieradzkiego, celem próby wyznaczenia
trudno uchwytnych granic Wielkopolski wschodniej. 30 Ta bowiem „stanowi obszar przejściowy
pomiędzy różnymi stykającymi się na tym terenie regionami”31. Wiąże się z tym punkt kolejny.
(F) Uwaga szósta. Wielkopolska rysuje się jako region etnograficzny, którego obszar
nawiązuje do obszaru Wielkopolski jako regionu historycznego. Podkreślić należy, że granice
regionu etnograficznego w niektórych przypadkach, szczególnie w interesującej nas tu części
wschodniej, wykraczają poza granice regionu historycznego.32 Jest tak w przypadku szeroko
potraktowanych „stref granicznych” północno- i południowo-wschodniej, gdzie „wielkopolskie
zjawiska kulturowe” przenikają na tereny dzisiejszych województw kujawsko-pomorskiego (po
Bydgoszcz, Aleksandrów Kujawski, Włocławek) oraz łódzkiego (po Sieradz, Wieluń). I
odwrotnie: we wschodniej części Wielkopolski krzyżują się niektóre cechy folkloru Wielkopolski,
Kujaw, Sieradzkiego i Mazowsza. Te wpływy przenikające z sąsiednich regionów występują w
różnym stopniu nasilenia w zależności od okolicy.33 Dlatego, jak stwierdza Andrzej Brencz, „Do
zadań

najtrudniejszych

należy

niewątpliwie

wyznaczenie

wschodniej

granicy

regionu

wielkopolskiego”.34
Owa najdalej wysunięta na wschód „strefa graniczna” Wielkopolski ma kształt zbliżony do
rombu znacznie wcinającego się klinem nieomal aż do województwa mazowieckiego - mapy 42.,
43. Atlasu Językowy Kultury Ludowej Wielkopolski. Otóż z analizy map wymienionego atlasu
dowiadujemy się o tym, że ów „romb” terytorialny wykazuje „średni stopień nasilenia
ilościowego

współwystępowania zjawisk

kulturowych charakterystycznych dla obszaru

Wielkopolski.”35 Dla obszaru tego przyjmujemy określenie Wielkopolska wschodnia. Z
oczywistych dla tej pracy powodów teraz się nim zajmiemy.
*
Wyrysujmy więc na mapie linię prostą biegnącą z południa od punktu wyznaczonego przez
Kalisz na północny zachód do punktu wyznaczonego przez Gniezno; dokładnie w połowie tego
odcinka znajduje się obszar zajmowany przez gminę Zagórów z miejscowością Szetlewek. Jest to
29
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zarazem linia prawie dokładnie pokrywająca się z historycznym (o rodowodzie co najmniej
średniowiecznym) szlakiem handlowym, w którego połowie drogi znajduje się Ląd nad Wartą miejsce średniowiecznego opactwa cysterskiego (4 km na północ od Zagórowa i 2 km od
odkrytego przez archeologów wczesnośredniowiecznego grodziska). Niespełna 20 km na zachód
od Zagórowa tuż za miasteczkiem Pyzdry przy trasie na Wrześnię można dziś zobaczyć miejsce
historycznej rosyjsko-pruskiej granicy rozbiorowej. Blisko stąd Prosna wpada do Warty – granica
zaboru szła po Prośnie. W tej okolicy granica ta odchylała się od wspomnianego szlaku na
Gniezno i kierowała na północny wschód, pomiędzy Strzałkowem a Słupcą w stronę (z lekkim
odchyleniem na południe) Inowrocławia i Torunia. Mniej więcej po tej linii przebiega dziś granica
pomiędzy powiatami słupeckim i gnieźnieńskim; północno wschodni kraniec ich granicy to punkt,
który kończy linię wyznaczającą drugi bok naszego „rombu”. W ten sposób dwoma opisanymi
wyżej odcinkami wyznaczyliśmy mającą kształt rozwartego klina zachodnią „granicę”
Wielkopolski wschodniej (w znacznym stopniu pokrywającą się z granicą zaborów). Weźmy teraz
pierwszy (kaliski) oraz ostatni wspomniany punkt i wyprowadźmy z nich linie proste przecinające
się w punkcie na drodze głównej międzynarodowej E-30 ok. 15 km na wschód od Kłodawy.
Otrzymamy w ten sposób drugi, tym razem zaostrzony, klin wyznaczający północno i
południowo- wschodnią granicę Wielkopolski wschodniej. Przy czym linia północno-wschodnia
prawie dokładnie pokrywa się z granicami powiatów słupeckiego, konińskiego i kolskiego,
natomiast linia południowo-wschodnia musiałaby zostać nieco przesunięta w dół, by wyrysowany
przez nas romb mógł objąć całość powiatów kaliskiego tureckiego i kolskiego.
Podsumujmy. Dziś wieś Szetlewek gm. Zagórów, znajduje się administracyjnie w
Wielkopolsce, natomiast kulturowo ściślej: w Wielkopolsce wschodniej. Owa przynależność jest
także historyczna: położenie przy szlaku handlowym Kalisz-Gniezno; za I Rzeczpospolitej - od
XIV w. - jest to przynależność do wschodnio-wielkopolskiego województwa kaliskiego (a w
czasie rozbiorów – guberni kaliskiej). Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości po I wojnie
razem z całym powiatem konińskim następuje włączenie do województwa łódzkiego (a więc
przedłużenie względnego odseparowania od Wielkopolski zachodniej), ale od 1937 następuje
ponowne odzyskanie integralności z Wielkopolską w jej całości poprzez włączenie do
województwa poznańskiego; tak pozostało po II wojnie światowej, przy czym w latach 1975-1998
nastąpił administracyjny przydział do województwa konińskiego o granicach zbliżonych do
obszaru, który przyjęliśmy nazywać Wielkopolską wschodnią.36 I wreszcie od 1998 r. mamy tu
administracyjną przynależność do województwa wielkopolskiego.
Trzeba jeszcze raz podkreślić, że w okresie rozbiorów, w XIX w. (tak istotnym dla naszych
rozważań o kulturze ludowej) okolice Zagórowa weszły w skład guberni kaliskiej zaboru
36
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rosyjskiego. Zwraca uwagę fakt, iż ziemie dzisiejszych gmin Pyzdry, Zagórów, Lądek i Słupca
znalazły się tuż przy granicy mocarstw zaborczych Rosji i Prus w miejscu szczególnym – w
punkcie na mapie świata, gdzie ogromne imperium carskie sięgało swym najdalszym cyplem na
zachód (!).
Ta bliskość Zachodu nie odegrała jednak istotnej roli; dominowała tu raczej peryferyjność
odległej prowincji podbitego przez carat Królestwa kongresowego. Dotyczy to całego obszaru
oznaczonego wyrysowanym przez nas rombem, który obejmuje dzisiejsze powiaty słupecki,
koniński, kaliski i kolski. Ziemie te (zwłaszcza wieś i miasteczka) podupadały gospodarczo. Poza
tym owa wschodnia część Wielkopolski, przez ponad wiek oderwana od swej poznańskognieźnieńskiej macierzy, ucierpiała kulturowo, co przejawiło się na przełomie XIX i XX wieku
m.in. spadkiem występowania wielkopolskich cech etnograficznych. Stała się ona, w świetle
nauki, rozległą „wschodnią strefą graniczną” o „średniej koncentracji” tychże „zjawisk
kulturowych”. Wielkopolska, jako region historyczno-kulturowy i etnograficzny, w wyniku
rozbiorów rozpękła się na dwie części, przy czym mniejsza – wschodnia stopniowo traciła
kontakt z korzeniami tradycyjnej wielkopolskiej kultury ludowej. Trzeba jednak pamiętać, że
prawie do końca XIX w. (poświadczył to Kolberg) zakorzenienie w kulturze ludowej jest tu
jeszcze mocne. To pierwsze i kolejne dziesięciolecia XX w. zaprowadziły pod tym względem
spustoszenie. Toteż w rezultacie po II wojnie i dziś na tym terenie trudno doszukać się
wyrazistych grup (mikroregionów) etnograficznych; pod tym względem panuje tu „pustynia”,
gdy nieopodal np. na Kujawach, w rejonie sieradzkim czy około poznańskim można i dziś
cieszyć się z kultywowania tradycji tamtejszych regionalnych enklaw kulturowych. „Kujawiacy
jakby obudzili się po okresie pewnej stagnacji i nastąpiło zadziwiające zjawisko: zaczęli śpiewać
swoje dawne pieśni i grać odziedziczone po starych kapelach melodie.”37 – czytamy o naszych
sąsiadach, mieszkańcach Kujaw Leśnych i Borowych, których zacięcie do folkloru możemy
podziwiać na przeglądach i warsztatach folklorystycznych. Autor niniejszej pracy miał
możliwość poznać od tej strony wykonawców i zespoły z tychże subregionów. Ich pochwały
godne zaangażowanie jest jednak wsparte łatwiejszym dostępem do źródeł własnego folkloru
(dziedzictwa Kujaw) niż ma to miejsce w przypadku mieszkańców ziem Wielkopolski
wschodniej. Na marginesie warto dodać, że Kujawy Leśne i Borowe znajdowały się w okresie
rozbiorowym pod zaborem rosyjskim – tak jak i sąsiedni obszar Wielkopolski wschodniej – zaś
większa część Kujaw przynależała do zaboru pruskiego. U Borowiaków i Leśnych zachowało się
mimo to sporo reliktów kultury ludowej, w tym także w zakresie folkloru muzycznego,
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rękodzielnictwa i sztuki38. Sprzyjała temu z pewnością względnie większa zamożność ludu
kujawskiego niż wschodnio-wielkopolskiego.
Autor niniejszej pracy nie jest pierwszym, który zauważa problem „wyjałowienia”
wschodniej Wielkopolski z wyrazistych przejawów rodzimego folkloru. W I tomie Rocznika
Wielkopolski Wschodniej czytamy: „W odniesieniu do powiatu konińskiego trudno mówić o
regionie w sensie etnograficznym [Podkr. V.G.]. Brak tu bowiem odpowiednich elementów
kulturowych zarówno w tradycyjnym jaki i współczesnym ujęciu, które wyraźnie odróżniałyby
go od obszarów sąsiednich. Równocześnie zanikły te części stroju, które dotąd podkreślały
różnice między panną i mężatką. Po pierwszej wojnie światowej niemal wszyscy chłopi ubierali
się po miejsku”.39
Stwierdzanie powyższego stanu rzeczy wydaje się jednak niewystarczające, dociekliwość
badacza nakazuje autorowi niniejszej pracy zapytać o przyczyny zjawiska oraz podjąć próbę
odpowiedzi na zadane pytanie.

1. 5. Zagórów-Szetlewek - dlaczego nie mikroregion etnograficzny?
Na koniec rozważań o regionalizmie - uzbrojeni w wiedzę z poprzednich podrozdziałów - w
odpowiedzi na powyższe pytanie wysuńmy następującą tezę-wniosek. Wielkopolska wschodnia,
a w tym Ziemia Zagórowska z wsią Szetlewek i innymi wsiami, w XX wieku nie przedstawiały
już niestety na tyle wyrazistej kultury ludowej (owocnej w specyficzny folklor i sztukę ludową),
by zyskać rangę regionu czy też mikro- lub subregionu etnograficznego. Przyczyny tego stanu
należy upatrywać:
a/ Po pierwsze: w tym, że w okresie przełomu XIX i XX w. - gdy gdzie indziej na dobre
wzrastała świadomość wartości, odrębności i potrzeby pielęgnowania kultury ludowej - tutaj nie
zaistniały korzystne warunki ekonomiczne sprzyjające rozwinięciu, utrwaleniu i umocnieniu tejże
kultury wśród borykających się z niedostatkiem materialnym mieszkańców wsi; można
powiedzieć, że niski poziom bytu określił niską świadomość w tym zakresie.
b/ Po drugie zaś: ta część (jak i inne) Wielkopolski poprzez swe geograficzno-przyrodnicze
ukształtowanie jest krajem mało „izolowanym”, nader „otwartym” na unifikujące wpływy
cywilizacyjne z zewnątrz. One to negatywnie sprzyjały (we wspomnianym okresie) „rozmyciu
się”, zatarciu, wreszcie zanikowi wielu śladów źródłowego-archaicznego folkloru i sztuki
wiejskiej na tymże terenie. To co dawne i swojskie przestało być dla samych chłopów cenne,
warte uwagi i zachowania. W tej sytuacji wiele mógł uratować oparty o hasła patriotyczne
skierowany ku ludowi społeczny ruch ludzi wykształconych – ale takowy nie wystąpił.
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c/ Tak więc po trzecie: brakło tu tych wszystkich organicznikowsko-patriotycznych form walki
o zachowanie świadomości narodowej poprzez pielęgnację tradycji i kultury ludowej, jakie miały
miejsce w czasie zaborów w Poznańskiem.
d/ Po czwarte wreszcie: ów skrawek ziem polskich nie miał szczęścia, by w decydującym
okresie (pierwsze dziesięciolecia XX), kiedy jeszcze sporo śladów archaicznej kultury ludowej z
pewnością tu istniało - aby właśnie wtedy opisem i ochroną tych zjawisk zajęli się etnografowie.
Niestety, tak się nie stało, bo chyba z powodów, które przed chwilą omówiliśmy, obszar ten nie
wzbudził ich większego zainteresowania.
e/ I po piąte – wynikające z powyższych: to, co przetrwało po zawierusze rozbiorów, wojen
oraz wichrze przemian współczesności jest nazbyt nikłe i cząstkowe, by można było doszukać się
tu wyrazistego konglomeratu zjawisk kulturowych, który umożliwiłby odtworzenie chociażby
znamion regionalności na tym terenie. Każde dziesięciolecie, każdy rok pogarszały więc sytuację
w tej dziedzinie. W rezultacie wymienione powyżej determinanty: społeczno-ekonomiczne,
geograficzne i historyczne złożyły się na wyłonienie obszaru o słabym już stopniu nasycenia
elementami tradycyjnej kultury ludowej, tak w zakresie folkloru muzycznego jak i sztuki ludowej
oraz stroju.

Pozostajemy więc w tym miejscu Wielkopolski na terytorium wyjątkowo dwuznacznym pod
względem spuścizny po minionych wiekach. Z jednej strony zamieszkujemy kraj o tysiącletniej
już tradycji tworzenia się państwowości polskiej z zachowanymi lub odkrywanymi licznymi
wielowiekowymi źródłami historycznymi (zapisami i zabytkami świeckimi oraz kościelnymi)
pozwalającymi nam na mocne poczucie przynależności i „zrośnięcia” z dziejami tej ziemi. Np. w
2007 roku obchodziliśmy uroczyście 600-Lecie Nadania Praw Miejskich Zagórowowi (1407 r.).
Z drugiej zaś strony żyjemy oderwani od „korzeni” i „źródeł”, jakby w stanie zawieszenia, w
„pustce” wynikającej z braku kontynuacji, a nawet znajomości tradycji kultury ludowej własnej
krainy - kultury wytworzonej niegdyś obficie przez naszych przodków z ludu, którzy przez wiele
pokoleń stanowili większość mieszkańców tej ziemi. Jesteśmy ich potomkami, ale
spadkobiercami ich kultury już nie!
Cenne są więc (opisywane dalej w tej pracy) inicjatywy takie, jak powstanie i działalność
zespołu folklorystycznego „Szetlewskie Łany”, jak napisanie przez Wojciecha Grzeszczaka
sztuki teatralnej Wilja oraz inscenizowanie jej wraz z młodzieżą, a także kultywowanie tradycji i
folkloru w Szkole Podstawowej w Szetlewku. Przez minionych z górą dziesięć lat uruchomiono
w środowisku szetlewskim szereg działań o charakterze folklorystycznym. Z kolejnych inicjatyw
powstawała zatem „mozaika”, która przybliżała mieszkańcom Ziemi Zagórowskiej polską, w tym
wielkopolską kulturę ludową i w uartystycznionej formie ukazywała prawdopodobne jej
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rysy. W ten sposób rodziły się momenty „zakorzeniania” przez powroty do ludowej spuścizny
przodków. Owe inicjatywy, propagujące wśród mieszkańców gminy kulturę ludową jako istotną
wartość, siłą rzeczy były oparte na rekonstrukcji lub, częściej, na… konstrukcji z elementów
pochodzących w przewadze z różnych bliższych i dalszych regionów etnograficznych.
W niniejszych działaniach warto było oprzeć się na tym, co wspólne dla niemal całego
regionu, a co przetrwało próbę czasu i historycznych zawirowań: tym czymś jest język – dialekt.
Na specjalistycznej mapie widzimy, jak Wielkopolskę wschodnią z resztą regionu zespala
wspólnota tego samego dialektu (wielkopolskiego). Jeśli zachodzi tu niuans, to jest nim podział
na obszary poddialektów.40 Otóż opisywany wcześniej terytorialny romb Wielkopolski
wschodniej dość dokładnie pokrywa się z terenem jednego z kilku poddialektów wielkopolskich
(wschodnim). Potwierdza to cytowaną już wyżej tezę - iż „region etnograficzny nie jest
monolitem”. W tym kierunku poszedł Wojciech Grzeszczak pisząc Wilję pieczołowicie
rekonstruowanym dialektem wielkopolskim z uwzględnieniem poddialektu wschodniowielkopolskiego.
W sytuacji oderwania kilku ostatnich pokoleń mieszkańców tej części kraju od zamierzchłych
własnych (regionalnych) folklorowych źródeł i korzeni mamy szansę na powrót „zakorzeniać się”
w tradycji poprzez kontakt z rekonstruowaną (przybliżoną) wizją „naszej” kultury ludowej. Może
się to dokonać stopniowo w oparciu o:
- czerpanie z dziedzictwa kilku sąsiednich mikroregionów wielkopolskiego regionu
etnograficznego;
- rozsądne zapożyczanie z bogatych zasobów kultury ludowej narodu opisanych przez etnografię
oraz pielęgnowanych przez folklorystów w poszczególnych regionach naszego kraju; jednak:
- skierowanie uwagi na obydwa powyższe obszary eksploracji nie powinno przekreślać
podejmowania nieustannych prób w poszukiwaniu śladów autochtonicznej kultury ludowej w
najbliższej okolicy celem ich wkomponowania w repertuar o szerszym rodowodzie.
Ostatni postulat jest chyba najtrudniejszy do wprowadzenia w życie, wymaga bowiem
podjęcia badań terenowych celem dotarcia do ostatnich żyjący w okolicy osób-„nosicieli”
autentycznego folkloru. Takie działania w minionych 2-3 latach podjął autor niniejszej pracy,
„odkrył” bowiem dwóch od dawna nie ujawniających swych zdolności artystów: Tadeusza
Bartczaka – śpiewaka i gawędziarza ludowego oraz Józefa Szymczaka – skrzypka ludowego.
Repertuar pierwszego z nich został zarejestrowany na CD, natomiast drugi muzyk - dzięki
odpowiedniemu pokierowaniu – zaczął występować przed publicznością i przygotowuje się sesji
nagraniowych.
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Przykład obydwóch wykonawców uświadamia nam to, że warto rozglądać się po terenie, bo
nawet na obszarze o słabo rozwiniętym ruchu folklorystycznym (takim jest powiat słupecki i
gmina Zagórów) można odnaleźć odizolowanych „nosicieli” autentycznego folkloru. Ważne, by
ich zasoby repertuarowe utrwalić i wykorzystać w działalności zespołów, co pomoże uczynić je
bardziej autentycznymi, regionalnymi.

1. 6. Folklor i folkloryzm
F o l k l o r . Termin ten pojawił się w połowie XIX w. i oznaczał, podług źródłosłowu
angielskiego, „wiedzę ludu” zawartą głównie w „literaturze” ludowej – w tekstach pieśni,
przysłowiach bajkach. W XX w. pojęcie folkloru zaczyna obejmować nie tylko słowo mówione
czy śpiewane lecz również całą tradycyjną twórczość muzyczną zarówno na wsi jak i w mieście
(folklor miejski, robotniczy), jak też, zwłaszcza w popularnym obiegu, rzemiosło i sztukę
ludową. Należy przy tym wciąż podkreślać z naciskiem, że folklor np. muzyczny, nie zamyka się
tylko w pieśniach, muzyce instrumentalnej i tańcach, a więc w wytworach, lecz obejmuje także
podmiot: twórcę-wykonawcę, sytuacje muzyczne, sensy i cele psychologiczne, estetyczne,
społeczne wynikające z muzykowania ludowego.41
„Folklor jest określoną wiedzą i twórczą umiejętnością artystyczną danej społeczności.
Jest on zatem: (1) ściśle związany ze społecznym podłożem, z warunkami życia i samym życiem
danej społeczności, jest też w swych treściach i formach odbiciem warunków tego życia; (2)
utrzymywany w świadomości członków społeczności i przekazywany bezpośrednio, a więc
ustnie; (3) nosiciele jego są zarazem twórcami, wykonawcami (aktorami) i widzami. Jako taki
folklor rozwija się, zmienia i przekształca wraz ze zmianami w życiu społeczności lokalnych.
Ponieważ warunki te zmieniły się w ostatnim okresie w sposób nader istotny, tradycyjny folklor
jest już w ogromnej większości kartą zamkniętą; jest obecnie s k a r b n i c ą , do której sięga się
w miarę potrzeby. /…/ złudzeniem jest, by się dało ów tradycyjny folklor w życiu jego własnego
środowiska dzisiaj utrzymać. Nie można przecież przywrócić warunków, w których on wyrósł i
żył”42.
F o l k l o r a u t e n t y c z n y - źródłowy, tradycyjny, „klasyczny”, to zjawisko kulturowe,
które na skutek zmian cywilizacyjnych skazane jest na stopniowy „zanik lub w najlepszym razie
cofnięcie się w ostępy pamięci sędziwych mieszkańców wsi”. [Proces ów] „już od początku XIX
w. był powodem alarmów podnoszonych przez ludzi światłych i rozmiłowanych w ludowej
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kulturze. Chodziło im o ochronę niknącego folkloru, choć, jak należało do tego podejść nie było
jasne ani dawniej, ani nie jest jasne dzisiaj”43.
Współcześnie funkcjonuje gdzieniegdzie f o l k l o r ż y w y – stwierdza Józef Burszta jednak już nie ten „klasyczny” czyli tradycyjny, lecz „współczesny” obecny w grupach dzieci i
nastolatków, w grupach zawodowych, żołnierskich, uczniowskich

itp. Jest on przedmiotem

badań etnografów i folklorystów. Jednak folklor ten „nie żyje” na forum społeczeństwa; brak mu
też tradycyjnych treści obrzędowych w ich dawnej, pełnej postaci. 44 W niniejszej pracy autor
przedstawia kilka przykładów takiego „żywego folkloru” obecnego w dorocznych tradycjach
szkolnych i uczniowskich w środowisku Szkoły Podstawowej w Szetlewku.

F o l k l o r y z m . Pojęcie to na grunt polski wprowadził Józef Burszta. Autor ten stwierdza,
że „Na bazie zainteresowania tradycyjnymi formami folkloru rozwinął się f o l k l o r w t ó r n y
podtrzymywany celowo, stwarzany dla celów
nazwanego f o l k l o r y z m e m.”

w i d o w i s k o w y c h na zasadzie zjawiska

45

Folkloryzm różnie odwołuje się do ludowego autentyku: (a) bezpośrednio, wówczas chodzi o
zastosowanie go w możliwie najwierniejszej postaci; (b) pośrednio, co polega na tworzeniu w
duchu ludowym, trawestacjach, pastiszach itd.
Na terenie folkloryzmu następuje zawsze zderzenie co najmniej trzech estetyk: folkloru, ruchu
artystycznego amatorskiego, pół- i profesjonalnego oraz odbiorców tego rodzaju manifestacji. Za
to w folklorze autentycznym chodzi o jedną estetykę, która obejmuje wszystkich jej uczestników,
gdzie podziałów na twórców, odbiorców i słuchaczy nie ma.
Zdarza się niestety dość często, że folkloryzm bywa poddany mało ambitnej, nieautentycznej,
zewnętrznej w stosunku do folkloru estetyce, lansującej elementy najbardziej zbliżone do gustów
odbiorców ukształtowanych przez masową kulturę; to zaś powoduje, że przedmiotem
zainteresowania nie są najwartościowsze i najbardziej charakterystyczne przejawy np. tradycyjnej
muzyki ludowej. Nader często swoistości regionalne muzyki zastępuje zunifikowana sztampa
pseudoludowa. O ile folklor, wraz z całą kulturą ludową, kurczy się i staje kategorią historyczną,
to folkloryzm nie ma żadnych ograniczeń. Tradycyjna kultura ludowa, a zatem folklor – będzie
mógł „istnieć” nadal w życiu społeczeństwa tylko w postaci folkloryzowanej. 46
Najbardziej spektakularnym wyrazem współczesnego folkloryzmu są f e s t i w a l e . Na nich
najwyżej oceniani są wykonawcy prezentujący folklor a u t e n t y c z n y / a u t e n t y z o w a n y
- taki, jaki został „urodzony” w danym regionie, a ten może być: (a) jeszcze żywy, funkcjonujący
43
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w bieżącym życiu, (b) ożywiony na podstawie zachowania go w ludzkiej pamięci i potencjalnej
umiejętności jego odtworzenia, (c) zrekonstruowany na podstawie innych źródeł (dokumentów,
zapisów, publikacji, nagrań).
Należy jednak pamiętać o tym, że prezentowane na festiwalach przejawy folkloru (pieśni, tańce,
muzyka, obrzędy itd.) - nawet te najbardziej autentyzowane - i tak już oderwane są od swego
naturalnego kontekstu życiowego: pracy, świętowania czy zabawy jakiejś tradycyjnej grupy
ludzkiej. Sytuacja festiwalowa, jako rzeczywistość folklorystyczna, wprowadza podział na
wykonawców-aktorów oraz publiczność-widzów, którego to podziału nie było w wymienionych
sytuacjach życiowych tradycyjnej społeczności.
Niezaprzeczalnie zasługą festiwalów (przeglądów, konkursów, prezentacji) folklorystycznych
są funkcje: podtrzymywania, kontynuacji, konserwowania i zabezpieczania w zakresie tradycyjnej
postaci folkloru, który dzięki temu ma szanse na przetrwanie (w postaci folklorystycznej) we
współczesnej kulturze. O ile pierwotna s y m b o l i k a folkloru jest już „pusta” i nie niesie w
sytuacjach prezentacji folklorystycznych dawnych światopoglądowych lub moralnych przesłań, o
tyle widzowie-odbiorcy mogą doświadczyć silnych przeżyć e s t e t y c z n y c h oraz odczuć
l u d y c z n ą atmosferę zabawy, a także zaspokoić potrzebę nawrotu do przeszłości, nostalgię
powrotu do ludowej prostoty.47

Występujące na festiwalach, przeglądach i imprezach zespoły folklorystyczne wykazują
swoistą gradację od autentyku w stronę artystycznego opracowania ludowego źródła, aż do
stwarzania nowych form i jakości artystycznych. Wyróżniamy więc zespoły:
(A) A u t e n t y c z n e (ściślej: a u t e n t y z o w a n e), złożone zazwyczaj z byłych nosicieli
danego folkloru i ich potomków, a więc członków różnego wieku, od dzieci po staruszków,
znających z autopsji (praktyki lub pamięci) folklor swej wsi czy okolicy, przekazany przez starsze
generacje bezpośrednio młodym. Z takiego właśnie znanego i własnego folkloru wybierają
odpowiednie elementy – piosenki, tańce, obrzędy – i te po pewnym wyuczeniu się i zgraniu
zespołu – ukazują scenicznie publiczności w sposób surowy, prosty, autentyzowany.
Autentyczność podkreśla własna kapela, złożona z miejscowych muzykantów grających na
miejscowych tradycyjnych instrumentach miejscowe melodie. Oczywiście i stroje są oryginalne,
wyciągnięte ze skrzyń czy zrekonstruowane ściśle podług wzorów autentycznych. Do takich
zespołów w Wielkopolsce należą np. „Tośtoki” spod Środy. Najliczniej zaś występują we wsiach
podhalańskich, krakowskich i rzeszowskich.
(B) R e g i o n a l n e – nazywane też zespołami z opracowanym folklorem. W ich repertuarze i
wykonawstwie, składzie oraz organizacji, uwidacznia się wyraźna rozpiętość. Jedne z nich
47
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opierają się wyłącznie na folklorze własnego regionu lub też ten folklor preferują, inne sięgają
także po folklor z co bardziej atrakcyjnych regionów Polski. Ich program folklorystyczny jest
różnie odległy od „autentyku”; zawsze odpowiednio opracowany aż do stopnia wprowadzania
elementów twórczych przy wykorzystaniu tylko wątków folklorowych. Stroje ich zostają
dopasowane do wymogów sceny, są zatem po części stylizowane. Są między nimi zespoły w pełni
a m a t o r s k i e, niekiedy graniczące z

autentycznymi, o składzie osobowym

wielopokoleniowym, sporadycznie wspierane tylko przez wyspecjalizowanych instruktorów. Są
też grupy p ó ł z a w o d o w e, utrzymywane przez bardziej ambitne instytucje gospodarcze i
kulturalne, przedsiębiorstwa, szkoły itp. Składają się one zazwyczaj z wybranej młodzieży, która
zapoznaje się z wybranymi elementami folkloru drogą wyuczenia się pod kierunkiem organizatora
(instruktora: choreografa, muzyka, scenarzysty czy wokalisty). Zespoły te posiadają zwiększoną
kapelę lub nawet zespół orkiestralny, grający niekiedy z nut.
(C) Z a w o d o w e – s t y l i z o w a n e, takie jak „Mazowsze” czy „Śląsk”. Są one najbardziej
odległe od autentyku. Tworzy się je w środowiskach nie związanych bezpośrednio z wsią, z
lokalną tradycją. Posiadają zestaw stylizowanych strojów z najważniejszych regionów „całej
Polski”. Występują zazwyczaj przy akompaniamencie orkiestry; dzielą się na wyspecjalizowane
grupy: chór, balet, orkiestra. Pieśni wykonują z reguły wielogłosowo, toteż są one - tak jak i
układy sceniczne i choreograficzne - dziełami profesjonalistów: kompozytorów, choreografów,
którzy posługują się folklorem jako
tworzywem do powstania nowych utworów. Autentyczne zwyczaje i obrzędy ludowe stają się tu
wielokrotnie tylko podstawą wyjściową do dowolnej inscenizacji. 48
Na folklor sceniczny składają się też drobniejsze występy bazujące na folklorze regionalnym.
Należy tu: g a w ę d z i a r s t w o ludowe, folklorystyczny T e a t r J e d n e g o A k t o r a ,
solowe p i e ś n i a r s t w o ludowe, czy nieraz zaledwie kilkuosobowe zespoły t e a t r u
o b r z ę d o w e g o – są one z reguły prezentacjami o walorze autentyczności w odniesieniu do
materiału folklorystycznego. Natomiast treścią wystąpień k a b a r e t ó w chłopskich są
humorystyczno-satyryczne śpiewy (z akompaniamentem lub bez) tworzone przez członków
zespołu; jest to współczesna twórczość literacka o charakterze chłopskim, oddająca swoiste
esprit regionu. 49
Wszystko powyższe składa się na współczesne zjawisko folkloryzmu, które można określić
jako f o l k l o r s c e n i c z y lub w i d o w i s k o w y. W podsumowaniu można stwierdzić,
że składają się nań te wszystkie formy i treści wokalne, wokalno-instrumentalne, taneczne,
muzyczne i aktorskie, które wykazują merytoryczny związek z kulturą tradycyjną, które są
48
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manifestowane indywidualnie lub zespołowo w specjalnie zaaranżowanych sytuacjach, zgodnie
z wymogami sztuki scenicznej. Do istotnych cech tego folkloryzmu widowiskowego należą
więc w skrótowym ujęciu:
- utrata związku z konkretnym, naturalnym życiem jakiejś społeczności, a natomiast
„zaistnienie” w zorganizowanych sytuacjach ludycznych (festiwal, konkurs, przegląd, występ
plenerowy itp.) lub co najwyżej w zorganizowanych i wyreżyserowanych sytuacjach
uroczystych (np. część „obrzędowa” na dożynkach jakiejś społeczności lokalnej);
- sprowadzenie naturalnej wielofunkcyjności folkloru autentycznego do funkcji głównie
estetycznej, zaś wielotreściowa symbolika pozostaje sprawą „wyczucia” przez widzów lub staje
się zrozumiała jedynie dzięki wygłaszanym przez narratora komentarzom w oparciu o wiedzę z
dziedziny etnografii czy etnologii;
- repertuar celowo wybrany z zasobu folkloru ulega „ścieśnieniu”, rozbudowie a nawet
„wymieszaniu” w zależności od potrzeby sceny lub nadrzędnej idei realizatora.50
Na koniec jeszcze jedna istotna sprawa, gdyż wywołująca często dylematy, wątpliwości,
rozczarowania zwłaszcza, gdy dochodzi do oceny występu osoby czy zespołu prezentującego
program folklorystyczny. „Wielokrotnie – pisze Józef Burszta -

spotykamy się z głosami

niektórych etnografów, folklorystów i publicystów oceniającymi wysoko sceniczny folklor
autentyzowany (w ich mniemaniu – autentyczny), krytykującymi wszelkie opracowania
sceniczne i stylizacyjne folkloru, łącznie z twórczością artystyczną czerpiącą inspiracje z
folkloru. Ich zdaniem ukazywany folklor ma być zawsze „autentyczny”, „prawdziwy”, niczym
nie zniekształcony – taki, jaki był w tradycyjnych środowiskach jego życia. /…/ Ale czym jest
w takim razie reszta (nie tak rygorystycznie autentyzowana) folkloru scenicznego? Czy ma on - i
jakie - prawo egzystencji? Czy uprawnione jest czynienie folkloryzacyjnych obróbek, przeróbek,
stylizacji, aranżacji aż do tworzenia nowych wartości scenicznych?
Pierwszą refleksją jest ta, że folkloru autentycznego nie można zatrzymać tak, jak chłopskiej
chałupy w skansenie. Obok posiadania trwałych cech, on też się zmienia, zanika, a zarazem
rozwija się. Wraz ze schodzeniem ze sceny starszego pokolenia folklor ten, pokazywany przez
coraz to nowe pokolenia młodych, będzie stopniowo przechodził w f o l k l o r

w t ó r n y,

r e a n i m o w a n y. Gdyby zaś był tylko taki, nie byłoby w nim prezentacji tego, co stale w
środowiskach wiejskich wyrasta i tworzy się. Takie n o w e t r e ś c i f o l k l o r y s t y c z n e
powinny być także reprezentowane. Bo folklor to nie mumia, ale zjawisko ciągle żywe.
Odnośnie zaś zasady autentyczności należy stwierdzić, że w swej historii folklor chłopski
nigdy nie był izolowany, w pełni autentyczny (!). Przejmował przecież stale formy i treści z
folklorów innych: szlacheckiego, miejskiego, kościelnego, żołnierskiego, rozmaitych zawodów
50
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itd. Ze swej genezy folklor jest nie tylko tradycją chłopską, ale w pewnym sensie społecznonarodową. /…/
Folklor sceniczny jest pielęgnowaniem dziedzictwa kulturalnego narodu, ale w różny
sposób. Podstawowym kryterium nie musi więc być koniecznie jego „prawdziwość”, „wierność”
i „autentyczność”, ale sposób prezentacji tego dziedzictwa przez twórcze dostosowanie i
włączenie we współczesną aktywność kulturową, w sensie po prostu sztuki współczesnej
odpowiadającej wymogom sceny, ale wykazującej swoje źródła w artystycznej tradycji
ludowej.”51

2.
Muzyka ludowa
Samo słowo „muzyka” ma zmienną historycznie i społecznie treść. Na wsi od wielu lat
rozumie się przez nie po prostu „grę”, „granie” kapeli instrumentów lub instrumentalisty zwanego
dawniej często „graczem” (zdrobniale „gracykiem”)52.
Takie zawężone, ludowe pojmowanie czym jest muzyka, okazuje się oczywiście
niewystarczające dla opisu i analizy powiązanych ze sferą folkloru zjawisk muzycznych w danym
środowisku. Na zagadnienie należy więc spojrzeć globalnie, w sposób zgodny z ujęciami
podręcznikowymi szkolnego przedmiotu „Muzyka”, gdzie obszarami zainteresowania są zarówno
dzieła muzyczne jak i gra, instrumenty, komponowanie, śpiew, taniec, zabawa oraz związane z
nimi zwyczaje i tradycje – „ogólnie więc czynności czy zachowania muzyczne”53.

2. 1. Muzyka ludowa (wiejska). Próba definicji
Jednym z dwóch przedmiotów opisu w niniejszej pracy są podejmowane w środowisku SP w
Szetlewku działania artystyczne (folklorystyczne) oraz edukacyjne odnoszące się do zjawiska
muzyki ludowej. Należy więc sprecyzować, że chodzi tu w istocie o kultywowanie tradycji
obejmującej tę muzykę, którą „lud sam tworzył, i to spontanicznie, jako wyraz swych uczuć i
nastrojów.”54
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„Muzyka ludowa w Europie, w tym w Polsce, jest częścią kultury i tradycji głównie warstwy
chłopskiej”55. Jan Kolasiński podaje następujące cechy opisujące to, czym jest nasza polska
muzyka ludowa w wąskim, interesującym dla naszego przedmiotu badań, zakresie.
„Określmy sobie tę muzykę jako wiejską typową dla ludu osiadłego na roli (...) Jest to sztuka
człowieka niewykształconego, który przekazuje swą samorodną twórczość drogą jedynie tradycji
ustnej - z pokolenia na pokolenie (w oparciu o pamięć muzyczną a nie pismo).
Spod miana zatem muzyki ludowej wyłączamy tę twórczość, która istnieje jako wytwór ludzi
kształconych muzycznie, wytwór przekazywany pokoleniom w zapisie nutowym (...) muzykę
stylizowaną lub tworzoną w duchu ludowym, będącą wytworem kompozytora kształconego
muzycznie.
Muzyka prawdziwie ludowa jest bowiem w swej twórczości całkowicie bezimienna.
Kompozytorów ludowych nikt nie zna (...) wielu, bardzo wielu ludzi wiejskich muzykalnych z
natury czuje potrzebę wypowiadania się muzyką (...) W twórczości wiejskiej nie ma twórcy
konkretnego, człowieka jednego, gdyż każda piosenka czy melodia, wyzwalająca się śpiewem czy
grą z serca wieśniaczki lub pastuszka, jest podchwytywana w lot przez ogół – ulega przeróbce,
przekształceniu, upiększeniu lub uproszczeniu – stając się własnością całej wioski czy regionu,
który jest współtwórcą, ściślej mówiąc faktycznym twórcą zbiorowym.” 56
Sumując za J. Kolasińskim możemy zdefiniować, że muzyka ludowa, to:
a/ specyficzny wytwór wsi;
b/ fenomen zbiorowy (społeczny);
c/ twór kulturowy przekazywany pokoleniom w drodze tradycji ustnej i wykonawczej (z
pominięciem zapisu;
d/ zjawisko w którym zachodzi nieustanna zmienność, czyli stała skłonność ludu do tworzenia
odmian-wariantów melodycznych i tekstowych znanych sobie melodii i pieśni.
Ustalenia Kolasińskiego należy nieco uzupełnić poprzez przywołanie kilku stwierdzeń Piotra
Dahliga, który pisze, iż „To, co lud wiejski śpiewał lub grał mogło być od początku własne, swoje,
lub przejęte, przyswojone i przystosowane do zaistniałych potrzeb. W Polsce pieśni np. żniwne,
śpiewane przy pracy w polu, czy obrzędowe weselne są rdzennie wiejskie. Piosenki sentymentalne
zaś czy liczne pieśni historyczne, patriotyczne przywędrowały z miasta i zadomowiły się na wsi,
zwłaszcza w XIX wieku. Od szeregu stuleci częścią muzycznej kultury ludowej w Polsce są też
śpiewy religijne. Ogólnie rzecz biorąc – i tu Dahlig cytuje Chylińskiego - muzyką ludową jest
wszystko to, co lud wiejski tworzy i wykonuje solowo i zespołowo ”57.
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Muzyka ludowa przez wieki przekazywana z pokolenia na pokolenie sposobem tradycji ustnej i
wykonawczej (naśladowczej) wśród ludu nie podlegała żadnemu zapisowi czy rejestracji. Dopiero
około 170 lat wstecz, gdy to w wieku XIX zaczęły kształtować się w Polsce poglądy na ludowość,
powstały pierwsze publikacje dużych zbiorów pieśni ludowych utrwalonych oczywiście w zapisie
słownym i nutowym (np. O. Kolberg zapisał przeszło 10 000 pieśni i melodii). 58 Stopniowo, wraz
z rozwojem etnografii, czyni się to z coraz bardziej należytą pieczołowitością tak, by zapis wiernie
odtwarzał „myśl ludu, jego maniery wykonawcze, swoistość intonacyjną, rytmiczną i
melodyjną.”59 We współczesnej etnografii jest to tym bardziej możliwe dzięki stosowaniu nagrań
gramofonowych, magnetycznych lub (ostatnio) cyfrowych. Tego rodzaju zapisy stanowią tam,
gdzie przekaz ustny już nie funkcjonuj cenne źródło etnograficzne – materiał przydatny dla
dokonań folklorystycznych i edukacyjnych.
Natomiast etnomuzykolodzy pragnący odpowiedzieć na pytanie, jak brzmiała dużo dawniejsza
muzyka ludowa, mogą to jedynie częściowo wnioskować z analizy stosunkowo nowego
repertuaru; poza tym natrafiają na szereg trudności, bowiem „Studiom o założeniach
retrogresywnych staje na przeszkodzie brak materiałów porównawczych, zapisów melodii
ludowych z okresów wcześniejszych niż te, które przyniósł wiek XIX. Muzyka ludowa nie
pozostawiła po sobie zobiektywizowanych śladów materialnych, toteż muzykolog-folklorysta
znajduje się w trudniejszej sytuacji niż historyk ludowej kultury materialnej czy sztuki plastycznej,
któremu przeszłość historyczna przekazuje (bodaj fragmentarycznie) zabytki lub ich opisy czy
zobrazowania.”60

2. 2.Tematy pieśni ludowych. Funkcja pieśni w życiu ludu.
Polska muzyka ludowa – bezcenny skarb kultury naszego narodu - spełniała i nadal może
spełniać ważną rolę społeczną. „W muzyce tej, a zwłaszcza w pieśni, odbija się bowiem całe życie
ludu wiejskiego, oddając rzeczywistość wsi polskiej z całym bogactwem zwyczajów, poglądów,
uczuć.”61 Różne opracowania folklorystyczne, począwszy od monumentalnego 42 tomowego
dzieła Oskara Kolberga Lud (badacz ten ogłosił 12 000 wariantów pieśniowych)62 wskazują na
wielką liczbę pieśni gminu polskiego, które układają się w kilka zasadniczych grup wraz z
podgrupami tematycznymi. Są to następujące działy:
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61

37

(A) P i e ś n i o b r z ę d o w e. Wiele z nich sięga najodleglejszych czasów. Wyróżnić tu można
pieśni: a) p o g a ń s k i e – związane ze świętami wiosennymi jak kupalanocka czy inne;
b) r o d z i n n e, a więc zaręczynowe, przedślubne i weselne, pogrzebowe, przy chrzcinach;
c) d o r o c z n e , np. kolędy i śpiewy kolędnicze zarówno bożonarodzeniowe jak i wiosennowielkanocne; pieśni dożynkowe.
(B) P i e ś n i l i r y c z n e. Są to pieśni będące wyrazem osobistego przeżycia jednostki. Do
nich zaliczamy pieśni miłosne, zalotne, komiczne, żartobliwe, rodzinne, kołysanki, sieroce,
biesiadne (pijackie).
(C) P i e ś n i p r a c y (i n i e d o l i, w których to często ujawnia się w nich bunt człowieka
najemnego przeciwko losowi oraz nadmiernemu wyzyskowi przez pana i ekonoma; wyraża się
poczucie niesprawiedliwości): a) w czasie w i o s n y – pieśni przy orce, bronowaniu, siewach,
sadzeniu ziemniaków, kwitnięciu sadów, w ogrodzie warzywnym; b) w czasie l a t a - przy
redleniu ziemniaków, o lnie i konopiach, przy sianokosach i żniwach ; c) w czasie j e s i e n i również przy lnie i konopiach, przy młócce, siewach, kopaniu ziemniaków, pracy w ogrodzie; d)
w czasie

z i m y - przy oprzętach gospodarskich; e) pieśni pasterskie oraz

f) dziadów

wędrownych.
(D) P i e ś n i e p i c k i e . Są to utwory związane ze zdarzeniami bohaterskimi historycznymi,
opowiadające o dawnych czynach. Zaliczamy tutaj: ballady (zawierające treści fantastyczne);
dumki, dumy i pieśni historyczne.
(E) P i e ś n i t a n e c z n e . Są to pieśni śpiewane podczas tańca lub tylko jako przyśpiewki w
czasie tańca, śpiewane pomiędzy poszczególnymi figurami. 63
Ponadto:
(F) P i e ś n i s p o ł e c z n e: emigracyjne, żołnierskie oraz akcentujące odrębności lokalne,
rodowe, klasowe.
(G) P i e ś n i ż a r t o b l i w e, k o m i c z n e.64
Do przedstawionego tu podziału wracać będziemy w rozdziale II, gdzie wskażemy, które
rodzaje pieśni śpiewano w ostatnich latach w szetlewskim środowisku.

2. 3. Wartości uniwersalne i narodowe polskiej muzyki ludowej
Przedstawiony powyżej podział wiele mówi nam o funkcji, jaką pełniła czy nadal jeszcze pełni,
muzyka, a w tym pieśń w życiu ludu. Poza tym polska muzyka ludowa ma również innego rodzaju
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Por. J. Kolasiński, dz. cyt., s.18-19.
Por. Polskie kolędy ludowe. Antologia, opr. J. Bartmiński, Kraków 2002, s. 17-49.
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Pieśni ludowe południowo-zachodniej Wielkopolski, opr. J. Lisakowski, Leszno 1988, s.16.
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znaczenie, które przenosi jej wartości z rodzimego środowiska wiejskiego na obszar, który
możemy nazwać narodowym i światowym uniwersum kulturowym. Możemy więc uznać jej
funkcję inspirującą w rozwoju artystycznej muzyki polskiej oraz światowej. Oto wypowiedzi,
które to potwierdzają:
„Były w naszej historii okresy, w których obcy całymi garściami czerpali motywy i tworzywo
muzyczne z naszej, polskiej pieśni ludowej. Liczne dowody tego napotykamy w twórczości
lutniowej wieku 17-tego we włoskich, francuskich i niemieckich tabulatorach lutniowych, gdzie
znajdujemy tańce polskie, pod polskimi nawet nazwami, oraz tańce wzorowane na polskich
tańcach ludowych. W wieku 18-tym (…) zjechali do Polski kompozytorzy niemieccy, by poznać,
zanotować i nasycić się motywami polskimi, które służyły im potem jako tworzywo muzyczne dla
własnej ich twórczości.”65
Przytoczywszy tę wypowiedź Jan Kolasiński konstatuje następująco:
„ Widzimy więc, że polska muzyka ludowa była i jest natchnieniem dla twórców, którzy sięgali
i sięgają do tegoż skarbca. Wybitni nasi kompozytorzy tacy, jak Chopin, Moniuszko,
Szymanowski lub kompozytorzy obcy, jak Brahms, Liszt czy Bartok – zdołali ze stylu ludowej
muzyki wskrzesić iskry prawdziwego piękna muzycznego. (…) Polska muzyka ludowa spełnia
olbrzymią rolę w rozwoju kultury narodowej, jest jej doniosłym składnikiem.(…) Pieśni ludowe
przekonują o sile i zdolnościach ludu polskiego, który mimo wielowiekowego ucisku i
prymitywnych warunków życia, stworzył i zachował sztukę zapładniającą wielkich artystów
naszego kraju. Ludowość w twórczości Chopina, narodowy charakter muzyki Moniuszki,
Paderewskiego, Różyckiego, bogate dzieła Szymanowskiego oparte na muzyce góralskiej, liczne
opracowania artystyczne polskiej muzyki ludowej przez rzesze naszych i obcych kompozytorów –
miłe są dla naszego ucha, urzekają swojskością i polskością, przyczyniając się do spójni
narodowej wszystkich regionów kraju.”66
Ową ważną „spajającą”, a wraz z tym patriotyczną funkcję dla narodu polskiego odegrała
muzyka ludowa zwłaszcza w dobie utraty niepodległości. Wielkopolska położyła w tym zakresie
spore zasługi. W środowisku poznańskim, celem przeciwdziałania germanizacji, przez
dziesięciolecia XIX w. wiele zrobiono dla popularyzacji w Wielkim Księstwie Poznańskim
narodowego, ludowego repertuaru pieśniowego, który następnie popłynął przez cały kraj rozdarty
zaborami. 67
Wagę tych powiązań kulturowych podkreśla także – choć mniej górnolotnym językiem niż
Kolasiński - Piotr Dahlig. Pisze on:
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„Nurt ludowy, plebejski co najmniej od XVI wieku przenikał do muzyki i literatury
staropolskiej, do kultury narodowej. Z kolei dorobek kultury narodowej oddziaływał lub powracał
zmieniony do kręgów ludowych.
Świadome podejmowanie, przetwarzanie melodii ludowych w twórczości kompozytorów ma w
Polsce swoją własną historię. Zaczyna się ona zasadniczo w XVIII wieku i poprzez romantyzm
trwa do dziś. Elementy folkloru muzycznego stały się jednym z głównych wyróżników stylu
narodowego, stanowią podstawowe ogniwo w muzycznej syntezie polskości. Owego ducha
polskości wyrażają w XIX wieku na swój sposób zarówno narodowo-wyzwoleńcze pieśni o
charakterze masowym, wiele kolęd i pastorałek, jak i twórczość K. Kurpińskiego, F. Chopina, S.
Moniuszki i innych kompozytorów. Również w XX wieku wielu twórców muzycznych poszukuje
stylu narodowego, m.in. korzystając ze źródeł folklorystycznych, np. K. Szymanowski w
późniejszym okresie twórczości”68.
Autor kończy swą myśl stwierdzeniem, które celnie odnosi się do uwarunkowanego w temacie
niniejszej pracy obszaru badań - inspirowanego folklorem współczesnego środowiska wiejskiego:
„Miedzy twórczością kompozytorów inspirowana folklorem a muzyką ludową w jej
oryginalnym otoczeniu społecznym istnieją jeszcze jakby pośrednie zjawiska folkloru muzycznego
w nurtach muzyki popularnej dla szerokiego kręgu odbiorców – w środkach masowego przekazu,
w amatorskim

r u c h u a r t y s t y c z n y m , wreszcie w s z k o l n i c t w i e . We

wszystkich tych uwarunkowaniach folklor muzyczny ulega daleko idącym przeobrażeniom,
rozpoczyna, można powiedzieć, inne życie”69.

2. 4. Niektóre cechy polskiego folkloru muzycznego.
Warto zwrócić uwagę na pewne istotne cechy polskiej muzyki ludowej. Czy i w jakim stopniu
były one respektowane w środowisku szetlewskim, zwłaszcza przez zespół „Szetlewskie Łany”?
Próba odpowiedzi na to pytanie zostanie podjęta w rozdziale II.
(A) Jednogłosowość. Polskie pieśni ludowe wykonuje się zwykle jednogłosowo – solo lub
zespołowo (dwu, trzygłosowość rozwinęła się tylko u górali). Mówi się często, że polska pieśń
ludowa jest już sama piękna bez akompaniamentu i podparcia harmonicznego. Brak
wielogłosowości nie dowodzi jednak, że lud polski jest mało muzykalny, gdyż pieśń śpiewana na
dwa czy trzy głosy jest piękniejsza. „Śpiew jednogłosowy jest pewną osobliwością i oryginalną
cechą ludu naszego, który należy do innego świata muzycznego, wypowiadającego się w melodii
samej w sobie.”70
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Natomiast występująca na Podhalu wielogłosowość, to: a/ paralelizm – prowadzenie głosów w
równoległych interwałach, b/ heterofonia – śpiew unisono, z niektórymi momentami rozchodzenia
się i powstawania współbrzmień, c/ burdon – uporczywe trzymanie jednego głosu na długich
wartościach rytmicznych, na tle którego rozwija się ruchliwa melodia innego głosu. 71
(B)

Przyśpiewki.

Domeną

przyśpiewek

(utworów

wokalnych

jednozwrotkowych,

czterowersowych) jest przede wszystkim taniec.. Śpiewa się je rubato, dość prędko, krzykliwie.
Nie stanowią one podkładu muzycznego do tańca. Tę funkcję spełnia u nas prawie wyłącznie
muzyka instrumentalna. Przyśpiewkę wykonuje zwykle tancerz stojąc przed kapelą, która
podejmuje melodię i nadaje jej w wykonaniu instrumentalnym regularną postać taktową,
podkreślającą rytm tańca. Niekiedy przyśpiewki wykonuje się w trakcie tańczenia w formie
„wyrywasów” zagrzewających do tańca lub przerywa się nimi poszczególne tańce.
(C) Instrumentalna muzyka nietaneczna jest u nas zjawiskiem wyjątkowym. Muzyka
instrumentalna służy więc prawie zawsze jako podkład do tańca. I to jako jedyny, gdyż nie
występuje u nas, tak jak u Słowian południowych tańczenie do samego śpiewu lub wybijania
rytmu klaskaniem.
(D) Śpiewaniu pieśni z reguły nie towarzyszy akompaniament muzyczny.
(E) Do tańca w Polsce rzadko przygrywa jeden instrumentalista. Kapelę ludową tworzy zwykle
dwóch, trzech lub więcej wykonawców.
(F) Każdy region posiada swoje odrębności jemu właściwe, np. charakterystyczny sposób
śpiewania (artykulacja),swoistość rytmiki i melodyki. Są to pewne cechy szczególne, które nie
zmieniają faktu istnienia cech wspólnych dla całej polskiej muzyki ludowej. 72
(G) Skala. Materiał dźwiękowy dzisiejszej muzyki ludowej opiera się nie tylko o nasze obecne
systemy: dur i moll. Przeważają w nich systemy dawne, gdyż w bogatej skarbnicy naszych pieśni
ludowych dużo jest melodii zbudowanych w oparciu o skale pentatoniczne lub starogreckie, co
świadczy o wiekowości polskiej muzyki ludowej. Skale te nadają pieśniom ludowym swoisty
wyraz.
Np. pieśń weselna Oj chmielu, chmielu, ty bujne ziele opiera swą budowę na skali całotonowej
(bezpółtonowej) pentatonicznej. [Na marginesie: treść słów tej pieśni odnosi się niewątpliwie do
napitku weselnego dawnych Słowian, do piwa warzonego z pszenicy bądź jęczmienia. A musiał
być ów napitek nieodzownym przy obrzędzie ślubnym, skoro pierwsza zwrotka mówi wyraźnie:
Nie będzie bez cię żadne wesele.]
W oparciu o skalę dorycką zbudowana jest kielecka pieśń ludowa Trza jiść do obrzundku.
Natomiast podhalańska pieśń pt. Janicku, zbójnicku jest typowym przykładem tonacji lidyjskiej.
71
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Można by przytoczyć jeszcze dużo przykładów, choć najobficiej we współczesnych zbiorach są
reprezentowane pieśni o nowszym rodowodzie oparte już o system dur – moll.
(H) Melodyka. Pieśń ludowa ma swoisty sposób prowadzenia melodii, jest w swojej budowie
melodycznie falista; melodia jest urozmaicona, obszerna w swym zasięgu, opleciona licznymi
ozdobnikami. Szczególnie dużo ozdobników występuje w muzyce instrumentalnej (tryle,
mordenty, biegniki, przednutki). Ze względu na tę ruchliwość i dynamizm jest to muzyka trudna
do powtórzenia przez ludność obcej narodowości.
(I) Rytm. Metrum. Tempo. a/ Ciekawym zjawiskiem rytmicznym w polskich pieśniach
ludowych jest tzw. synkopa (mocna nuta na słabej części taktu) występująca zwłaszcza w
pieśniach krakowskich i kieleckich. b/ W naszej muzyce ludowej występuje również tak zawane
„tempo rubato”. Jest to pewna maniera wykonawcza polegająca na przesunięciu wartości
rytmicznych, na swobodnym wydłużaniu pewnych wartości kosztem skracania innych nie
naruszając długości trwania taktu. c/ Nierzadko stosowane są jednoczesne zmiany metrum, tempa
i dynamiki, co nadaje śpiewanym lub granym utworom piękny wyraz.73
(J) Repertuar. W polskiej tradycji ludowej gra się na ogół to, co się śpiewa. Wykonywane przez
muzykantów melodie instrumentalne w znacznej większości maja pierwowzory wokalne, są
jednak w stosunku do nich w mniejszym lub większym stopniu wariantowo przekształcone (pod
względem melodycznym, rytmicznym i ornamentalnym). Stosunkowo najmniej różnią się od
swych wokalnych odpowiedników melodie obrzędowe, np. grane w znaczących rytualnie
momentach dożynek i wesela. Najbardziej rozbudowane są przyśpiewki i piosenki taneczne.
(K) Okoliczności gry: a/ Kapele ludowe grały głównie do tańca. b/ Niektórym obrzędom i
zwyczajom dorocznym i rodzinnym towarzyszyła muzyka instrumentalna, zwłaszcza gdy
tańczono. c/ Różnorodne grupy kolędnicze, odwiedzające w okresie Bożego Narodzenia domy
gospodarzy i pańskie dwory, wędrujące po wsiach, ale i miasteczkach, zabierały ze sobą
muzykanta, a czasem nawet dwóch.74

2. 5. Ludowe instrumenty muzyczne
Do instrumentów używanych w ludowej kulturze muzycznej należą:
a/ Skrzypce – to instrument najpowszechniej stosowany. Na skrzypcach gra się do tańca oraz
gdzieniegdzie „do słuchu” (Kujawy, Sandomierskie), powszechnie podczas zachowanych
obrzędów, zwłaszcza wesela. Instrumentami podobnymi do skrzypiec, ale o innym kształcie i
trzystrunowymi (a`, c`, h`) były: mazanki („serbskie skrzypeczki”) występujące w Wielkopolsce,
suka - znana w Lubelskiem do lat dwudziestych ubiegłego wieku oraz gęśle podhalańskie
73
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wykorzystywane jeszcze po II wojnie przez zespoły regionalne na Podhalu (posiadały cztery
struny: g`, d`, a`, e`).
b/ Dudy – to dwie piszczałki (melodyczna i burdonowa) zadymane mieszkiem mechanicznym
występują w Wielkopolsce i Śląsku, natomiast na terenach karpackich w przeszłości zadymane
były ustnie (na Podhalu zwano je też „kozą”). Instrumentem zbliżonym budową do dud
wielkopolskich, ale o zwiększonych wymiarach jest kozioł zbąszyński, który ma swoisty system
zdobienia upodabniający jego wygląd do kozła.
c/ Trąby pasterskie zwane „trąbita”, „ligawka” – charakteryzują się długością od 1,5 do 4-5
metrów. Mniejsze od nich instrumenty dęte, to pasterskie fujary, piszczałki dwoiste
(dwukanałowe) oraz piszczałki siesieńki (jednokomorowe) ze stroikiem typu klarnetowego i
zbiornikiem powietrznym z krowiego pęcherza – służyły chłopcom do nauki gry na dudach.
d/ Instrumenty dęte jak klarnet i trąbka są w kapelach stosunkowo nowym nabytkiem.
e/ Basy – są rozpowszechnionym strunowym instrumentem akompaniującym. Jego odmiany,
to: basy kaliskie, basy podhalańskie, basetla wielkopolska, diabelskie skrzypce (jedno- lub
dwustrunowe z główką w kształcie głowy diabła) i najprymitywniejszy z nich burczybas (buczący
dźwięk o jednej wysokości uzyskiwany jest przez pocieranie końskiego ogona zamocowanego do
skórzanej membrany). Natomiast największa z basów maryna wyposażona była dodatkowo w
nasadzone na główce dwa lub trzy krążki (talerzyki) mosiężne, które podczas grania pobrzękują,
szczególnie gdy grający uderza instrumentem o podłogę. Ogólnie rzecz biorąc basista ludowy gra
po pustych strunach nie skracając ich palcami, tak, że instrument wydaje jednostajne dźwięki w
wysokości takiej, w jakiej nastrojone są struny. Np. w marynie są to trzy struny: A-d-a.
f/ Cymbały (zaliczane do cytr) – rozpowszechniły się na wschodnich kresach Polski a przede
wszystkim w Rzeszowskiem.
g/ Lira korbowa – instrument akompaniujący używany do I wojny światowej. Dwie struny
pocierane przez obracane korbą drewniane koło wydają dźwięki burdonowe – oktawy lub kwinty,
zaś trzecia służy do wygrywania melodii.
h/ Harmonia dwurzędowa ręczna oraz harmonia trzyrzędowa – zasilana powietrzem za
pośrednictwem dwóch miechów naciskanych stopami. Harmonie, a następnie akordeony, pojawiły
się od schyłku XIX w.
i/ Bęben obręczowy (membrana naciągnięta na obręcz sita) z mosiężnymi brzękadłami na
obręczy; bęben osznurowany – z dwoma membranami naciąganymi przy pomocy sznurka; coraz
częściej uzupełniany jest trianglem oraz talerzami. 75

75

Por. Piękno użyteczne…, s. 199-205.
Por. J. Kolasiński, dz. cyt. s. 56-61.

43

2. 6. Typy regionalnych kapel ludowych oraz ich technika wykonawcza
W zależności od danego regionu wyróżniamy najbardziej charakterystyczne składy kapel
ludowych:
(A) Kapela wielkopolska (od niej zacznijmy to wyszczególnienie) – dwa podstawowe warianty:
a/ dudy, skrzypce;
b/ skrzypce I, czasami II, klarnet, trąbka i bas.
Ad. a/ D u d y były w ubiegłych stuleciach znacznie szerzej rozpowszechnione na polskich
ziemiach (i w Europie) niż współcześnie. Do naszych czasów zachowały żywotność Wielkopolsce
(ale poza jej obszarem wschodnim).
(B) Kapela kujawska – skrzypce, basy i bębenek, czasami dochodzi klarnet i trąbka.
(C) Kapela mazowiecka – skrzypce, basy i bębenek, czasami dochodzi klarnet.
(D) Kapela kurpiowska – skrzypce, basy i bębenek.
(E) Kapela lubelska – skrzypce (dawniej „suki”), basetla i bębenek, czasami dochodzi
klarnet, tamburyno lub wielki bęben.
(F) Kapela krakowska – skrzypce I, II, klarnet C czasem B, bas.
(G) Kapela góralska – gęśliczki lub skrzypce I (prym), gęśliczki lub skrzypce II (sekund),
czasami dochodzą dudy.
(H) Kapela śląska – różny skład instrumentów dętych.
(I) Kapela lubuska – kozioł, skrzypce, klarnet i trąbka.
(J) kapela kaszubska – skrzypce I, czasami II, klarnet, trąbka i bas.76

Tradycyjne kapele ludowe grają bez nut, ze słuchu, z praktyki, „ex usu” (w dzisiejszych
działaniach folklorystycznych nowe kapele nierzadko posługują się nutami). „Zespoły te mają
swoistą technikę, odmienną od naszej harmonicznej, zwaną techniką heterofoniczną –
wariacyjną. Tego rodzaju technika instrumentalna polega na równoczesnym graniu melodii z jej
wariantami bez oparcia o akompaniament harmoniczny.
Jest to wielogłosowa technika instrumentalna, a inna w każdym regionie. Przykładem
stosowania tej techniki jest wielogłosowa muzyka naszych kapel góralskich i wielkopolskich.(…)
Np. dudy i skrzypce grają w zasadzie tę samą melodię, lecz każdy muzyk ozdabia ją na swój
sposób, zależnie od inwencji własnej, od swego temperamentu muzycznego i możliwości
technicznych instrumentu.. To jednoczesne brzmienie dwóch wariantów oparte jest jeszcze na
niskiej nucie, brzmiącej nieprzerwanie, a stanowiącej tło dla heterofonii. Jest to bordon –
pierwotna forma wielogłosowości, w której na tle uporczywego jednego tonu o długich
wartościach dźwiękowych rozwija się ruchliwa melodia innego głosu. (…)
76
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Ta sama zasada heterofonii wariacyjnej znajduje nieco inne rozwiązanie w wypadku
ludowych kapel smyczkowych. Tutaj role bardonu przejmują basy. Rozmiary tego instrumentu i
ograniczone możliwości techniczne – nie pozwalają basiście podążać za melodią skrzypiec. To
też wyłapuje on z melodii tylko niektóre nuty lub jej odcinki, podąża nimi w oktawach za
skrzypcami, następnie osiada na niskiej nucie i czyni sobie z niej bordun. Po tej nucie
bordunowej pociąga rytmicznie smyczkiem, chwyta raz po raz sąsiednie struny, dodając w ten
sposób do bordunu kwintę lub kwartę do chwili, dopóki nie wyszuka następnej okazji podążania
znowu w oktawach za melodią skrzypiec, po czym proces powtarza się.
Tego rodzaju technikę „swojską” grajkowie wiejscy często już zaczynają porzucać i usiłują
wprowadzać akompaniament harmoniczny, który w wielu wypadkach z powodu braku
wykształcenia muzycznego jest akompaniamentem brzydkim.(…)
Kapel samorodnych oraz w pewnym stopniu zmodyfikowanych jak kaszubska, krakowska,
kielecka nieco powiększonych przez włączenie takich instrumentów jak flet, klarnet, trąbka,
puzon trzeba więcej organizować i chronić od wypaczenia oraz otoczyć opieką, a wśród
społeczeństwa, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży na wsi i w mieście, budzić zamiłowanie i
należny szacunek dla tego rodzaju polskich ludowych zespołów instrumentalnych.”77

2. 7. Kilka uwag na temat badań nad wielkopolskim folklorem muzycznym
(A) W latach 1866-1875 w Wielkim Księstwie Poznańskim prowadził badania etnograficzne
Oskar Kolberg. Penetracją objął 26 powiatów, osobiście był w 16, najczęściej w poznańskim,
średzkim, śremskim, gostyńskim, krotoszyńskim oraz czarnkowskim. Materiały zebrał w VII
tomach Wielkie Księstwo Poznańskie, których 25% zajmują zapisy pieśni (melodie i teksty); w
1211 zapisach nutowych 967 stanowi melodie wokalne, 122 – wokalne z przygrywką
instrumentalną, i 122 – melodie instrumentalne. Uderzający jest brak zapisów melodii
wykonywanych na dudach, jednak zapis melodii realizowanej na tym instrumencie jest zadaniem
wyjątkowo trudnym i praktycznie możliwym dopiero w czasach, gdy badacze dysponują
nagraniami.
Kolberg zauważył, że „wśród pieśni ludowej mocno się czuć daje przymieszany do niej
żywioł szlachecko-dworski i miejski, jako owoc wpływu tych stanów na lud wiejski, tak znów na
odwrót, niektóre z pieśni szlacheckich zdają się jakoby wprost z łona ludu wykwitłe”. 78 Nie
sposób w tym miejscu nie wspomnieć, że autor niniejszej pracy około 1990 zakupił w
poznańskim komisie wydanie powyższych tomów. Książki te jakiś czas potem stały się
pierwszym i podstawowym źródłem, z którego czerpał repertuar dla zespołu „Szetlewskie Łany”.
77
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Jednakże badania, które O. Kolberg przeprowadził na terenach wyżej określonych przez nas jako
Wielkopolska wschodnia, etnograf zamieścił głównie w tomach Kaliskie i Kujawy. Szkoda
zatem, że i do tych tomów nie dotarł reżyser i instruktor muzyczny zespołu folklorystycznego z
Szetlewka.
(B) Działalność Regionalnego Archiwum Fonograficznego (UAM Poznań) wysunęła
Wielkopolskę w okresie międzywojennym na przodującą pozycję w zakresie dokumentacji
folkloru i budującej się nauki o polskim folklorze muzycznym (około 4000 nagrań). Niestety II
wojna światowa doszczętnie zniszczyła te zbiory i cała dokumentację.
Po okupacji w Poznaniu podchwycono tradycję. Już od lipca 1945 r. przystąpiono do
pierwszych

nagrań

dokumentacyjnych.

W

latach

1945-1957

utrwalono

na

taśmach

magnetofonowych 5614 pozycji repertuaru wielkopolskiego zaprezentowanego przez 270
wykonawców. Analizy materiału, oraz czynnika takiego, jak wiek wykonawców, nakreśliła obraz
żywotności folkloru tradycyjnego – załamanie jego przekazów następuje w okresie I wojny
światowej. Interesujące są dane o wybitnych indywidualnościach muzycznych, osobach z reguły
liczących 60 do 70 lat, u których można było nagrać na jednym posiedzeniu 100 pieśni!U jednej
z wykonawczyń o wyjątkowym talencie muzyczno-wokalnym nagrano sukcesywnie 300 pozycji!
Kobiety podały wyłącznie materiał wokalny, mężczyźni – cały niemal instrumentalny i 24%
ogółu nagrań wokalnych.
Wszyscy wykonawcy urodzili się w Wielkopolsce i wychowali w kręgu ludowej kultury
muzycznej. Wszyscy wywodzili się z ludności rolniczej, przynależąc do trzech grup:
a/ dawni bezrolni, pracujący w wielkiej własności ziemskiej i w dużych gospodarstwach
chłopskich na kontraktach rocznych – cały ten element okazał się najbardziej zasobny w
tradycyjny folklor muzyczny, a wobec częstych zmian miejsca pracy, był jego kolporterem i
chłonnym odbiorcą folklorystycznych wpływów lokalnych.
b/ dawni małorolni – utrzymujący się z własnej ziemi i z pracy najemnej u większych
gospodarzy; jako element bardziej stacjonarny reprezentują oni środowiskową tradycję
folklorystyczną; niemniej wielu z nich imało się zawodów i osiedlało w miasteczkach oraz
miastach powiatowych, wnosząc tam własną tradycję muzyczną; wpłynęli na unifikację folkloru
miejskiego i wiejskiego, ugruntowaną związkami rodzinnymi, jakie łączyły wieś wielkopolską z
osiedlami miejskimi.
c/ Dawni średnio- i wielkorolni chłopi – związani z własna ziemią, nie zmieniali miejsca pobytu
i zaprezentowali jednolity materiał folklorystyczny.
Opisana w skrócie Akcja Zbierania Folkloru Muzycznego objęła 348 wielkopolskich
miejscowości: w 127 przeprowadzono nagrania. Relacjonuje to wydana w 1967 roku trzytomowa
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Kultura ludowa Wielkopolski. 79 Jak te dane odnoszą się do bliskich nam okolic? Przyjrzymy się
temu w poniższym punkcie.

2. 8. Zakres badań i działań folklorystycznych w Wielkopolsce wschodniej
(A) Wymieniona przed chwilą monografia znów nie napawa nas optymizmem. Na terenie
określonym w poprzednim rozdziale mianem Wielkopolski wschodniej odnotowuje bowiem
bardzo skromny stan zaawansowania badań nad folklorem muzycznym (jedynie trzy miejsca, w
których przeprowadzono nagrania oraz jedno, gdzie dokonano zapisu w nutach). Nowsze
zestawienie na ten temat wyszczególnia, że w latach 1949-1964 do Archiwum Fonograficznego
Instytutu Sztuki PAN w Warszawie napłynęły nagrania 15 wykonawców (13 śpiewaków i 2
instrumentalistów-skrzypków) zamieszkałych w 12 miejscowościach wschodniej Wielkopolski.80
To oczywiście znikoma ilość. Tym bardziej że nawet gdy natrafiono na wybitnego
instrumentalistę ludowego, jakim był Walenty Matczak z Goliny pod Koninem, to z przyczyn
technicznych – jak relacjonuje etnomuzykolog Jadwiga Sobieska – zdołano nagrać „zaledwie
skromny wycinek jego repertuaru”. 81
Jeszcze raz potwierdza się postawiona wcześniej hipoteza o silnym „wyjałowieniu” tegoż
obszaru z przejawów tradycyjnej kultury ludowej, a w tym wypadku folkloru muzycznego.
Pociągnęło za sobą prawie niezauważalną aktywność rozproszonych po terenie ostatnich
żyjących nosicieli tradycji. W ślad za tym idzie nikły stan badań i materiałów nagraniowych.
Wszystko to w rezultacie znacznie utrudnia prowadzenie na tymże obszarze działań o charakterze
folklorystycznym.
(B) I znów na ratunek idzie stary Kolberg! Przyjrzyjmy się choć pobieżnie śladom
autentycznego folkloru zarejestrowanym przez niego w Wielkopolsce

wschodniej. Wobec

skąpych w XX wieku wyników badań nad tutejszym folklorem muzycznym nadal
najpoważniejszym źródłem wiedzy na ten temat pozostają notacje pieśni ludowych z melodiami
zebrane i opublikowane przez O. Kolberga w II połowie XIX w. (w sumie 370 pozycji). Nie
stanowią one jednak zwartej publikacji, lecz są rozproszone w następujących tomach Ludu
(podane numery tomów są numerami edycji Dzieł Wszystkich): Kujawy cz. I i II - t. 3, 4 (ponad
80 zapisów pieśni), Wielkie Księstwo Poznańskie – t. 12 i 13 (tylko 30 zapisów), Łęczyckie – t. 22
(ok. 140 zapisów), Kaliskie – t. 23 i Kaliskie i Sieradzkie – t. 46 (ok. 120 zapisów). W
poszczególnych tomach znajdują się pieśni reprezentujące z nieregularną gęstością okolice
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prawie całej wschodniej Wielkopolski. Jako miejsce pochodzenia materiału pieśniowego
pojawiają się nazwy ok. 65 rozsianych na tym terenie miejscowości.
W kolbergowych zapisach najgęściej i najliczniej udokumentowana jest północno-wschodnia
część wschodniej Wielkopolski, a mianowicie gminy Ślesin, Sompolno, Babiak, Osiek Mały,
Koło, Kłodawa, Przedecz, Chodów, Grabów i Dąbie (Kujawy). Dość duże zagęszczenie
widoczne jest również w gminach Władysławów, Brudzew, Konin. Mniejszą częstotliwością
zaznaczają się w materiałach gminy Uniejów, Kościelec, Turek, Tuliszków. Stosunkowo
skromnie reprezentowane są gminy zachodnie - niegdyś przyległe lub zbliżone do granicy
rozbiorowej: Witkowo, Strzałkowo, Pyzdry i -

wymieniony niestety na ostatnim miejscu -

Zagórów (!).82
(C) Dopiero w ciągu kilkunastu ostatnich lat próbuje się nadrobić te zaległości, choć nazbyt
późno, gdyż każde dziesięciolecie, każdy rok, pomniejsza wąskie grono „kompetentnych
nosicieli ludowych tradycji muzycznych”. Dlatego ważnym przedsięwzięciem jest wydawanie
przez najpierw Wydział Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego w Koninie, a następnie
Przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie serii publikacji i nagrań pt. Folklor muzyczny
województwa konińskiego – zeszyty nr 1,2,3,4 oraz Folklor muzyczny okolic Konina – zeszyty
5,6,7. Wydane dotąd zeszyty (nuty z kasetami magnetofonowymi i płytami CD) utrwalają pieśni,
w mniejszym zaś stopniu utwory instrumentalne, wykonane przez śpiewaków i skrzypków
ludowych z gmin: Malanów, Grzymiszew, Władysławów, Kramsk, Strzałkowo, Babiak oraz
Osiek. Prezentowani są soliści i zespoły – wokaliści i instrumentaliści, będący nosicielami
miejscowego folkloru muzycznego wyniesionego przeważnie z rodzinnego domu, gdzie się
śpiewało i grało. Są to osoby w zdecydowanie podeszłym wieku, które przez dziesięciolecia
nosiły w sobie pamięć pieśni i gry. Dopiero działania folklorystyczne (przeglądy, warsztaty itd.)
koordynowane od lat 80-tych przez Wojewódzki Ośrodek Kultury, a następnie (po transformacji)
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zmobilizowały kilka gminnych ośrodków kultury, a przez
nie owe starsze osoby, do prezentowania swych umiejętności i pamiętanego repertuaru. W ten
sposób folklor muzyczny tzw. okolic Konina, trwający jakby w uśpieniu prywatności, rozpoczął
życie jako folklor sceniczny. Na przysłowiowej pustyni zaczęły więc stopniowo pojawiać się
„oazy” kultury ludowej, niejako wyrosłe z przywalonych na długo upływem czasu i społeczną
obojętnością ostatnich rozproszonych ziarenek. Owe „ziarenka” – to ostatni (a iluż odeszło na
zawsze!) nosiciele kodujący w swej pamięci „zapis” dawnej rodzimej tradycji. Tradycji przez
dziesięciolecia nie uaktywnianej na obszarze pozbawionym rangi i samoświadomości regionu.
Zabiegi „reanimacyjne” WOK, CKiS, niektórych domów kultury oraz od lat 90-tych Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Kościelcu tworzą pomału nowy obraz Wielkopolski wschodniej. Jeśli
82

Tamże, s. 7.

48

już niestety nie region etnograficzny, to przynajmniej nie pustynia! – tak można by rzec o
wyłaniającym się krajobrazie.
(D) Jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia: niewiele ośrodków, niewiele zespołów oraz
niewielu wykonawców - nosicieli autentycznego folkloru można dojrzeć na tej „mapie”.
Należałoby więc usilnie szukać takich osób, a także tworzyć zespoły, by wciągać w orbitę
działań młodzież - pokolenie nie znające już folkloru z autopsji. Gdzieniegdzie się to udaje, a
gdzie indziej nie. Przykładem porażki w tym zakresie jest wiejski zespół śpiewaczy
„Trąbczynianki” z Trąbczyna gm. Zagórów (4 km od Szetlewka), któremu nie udaje się
odmłodzić. Na początku działalności w 1984 r. śpiewało w nim 12 pań. Obecnie żyje kilka z
nich, a do zespołu - występującego teraz już sporadycznie - nie wstąpił nikt z młodych.
Zasygnalizowana wyżej akcja ratowania i rejestrowania folkloru (także i sztuki ludowej)
powiodła się jak dotąd po obrzeżach wschodniej Wielkopolski – tam gdzie istnieją wpływy
„mocnych” regionów: kujawskiego i sieradzkiego. My znów nie mamy szczęścia! Wspomniana
powyżej akcja omija gminę Zagórów szerokim, odległym o kilkadziesiąt kilometrów łukiem jak
przysłowiową pustynię niewartą rekonesansu. A przecież w czasie, gdy wydawane są tomy 4-7
działają już „Szetlewskie Łany” i od 15 lat „Trąbczynianki”; jednak konińskie zeszyty faktów
tych nie odnotowują. Trudno się temu dziwić - zespoły te dały się poznać jako grupy
prezentujące folklor w większości mało autentyczny. Ich członkowie, to osoby już zbyt odległe
od folklorowych źródeł - w nikłym tylko stopniu nosiciele tradycji ludowych. Właśnie to nie
pozwoliło wygenerować tymże zespołom dokonań tej próby, by (pomimo sporego aplauzu
odbiorców) mogły się one w oczach znawców dziedziny wpisać w poczet grup ludowych
autentycznych - kultywujących folklor swej okolicy (wsi, gminy) czy też regionalnych –
reprezentatywnych dla swej krainy (wschodniej Wielkopolski). Pozostaje jednak nadzieja, że to
się zmieni.

2. 9. Cechy folkloru muzycznego Wielkopolski wschodniej
a) Kapele
(A) Potrzeby muzyczne mieszkańców wsi w gminach z okolic Konina jeszcze w XIX wieku
(podobnie jak i w wielu innych miejscach kraju) „często zaspokajał tylko jeden muzykant, z
reguły skrzypek. Dotyczyło to zwłaszcza gry dotyczącej zwyczajom i obrzędom dorocznym,
skromniejszym zabawom, ale także weselom u mniej zamożnych gospodarzy lub w
biedniejszych okolicach. Na większych weselach grała kapela dwuosobowa – skrzypce i basy
(…) Były to niewielkich rozmiarów (100-120 cm długości) basy mające dwie, strojone w
odległości kwinty struny; zachowały się do XX wieku w sąsiednim Kaliskiem i
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Sieradzkiem. (…) Grając na dwóch pustych, nie skracanych palcami, strunach jednocześnie
uzyskiwano kwintowe współbrzmienia (akompaniament burdonowo-rytmiczny). Zdarzały się też
składy trzyosobowe: skrzypce, basy i bęben.
(B) Wpływami mazowiecko-małopolskimi, docierającymi za pośrednictwem Łęczyckiego,
można tłumaczyć pojawienie się w Konińskiem (podobnie jak w Kaliskiem, Sieradzkiem czy na
Kujawach) bębnów. Używano dwóch ich rodzajów: małego, obręczowego, jednomembranowego
bębenka z blaszanymi brzękadłami lub dużego, cylindrycznego bębna dwumembranowego z
metalowym trójkątem lub małym talerzem (od dwudziestolecia międzywojennego do bębnów
tych przymocowywano trójkąt i talerz jednocześnie). Dawniej były to prawdopodobnie bębny
osznurowane.
(C) Nie wiadomo, czy w kapelach ludowych wschodniej Wielkopolski grały niegdyś dudy – w
XIX wieku już chyba nie. Z pewnością jednak docierali w okolice Konina zawodowi
wielkopolscy dudziarze wędrowni. Skąd najbliżej? Kolberg zaświadcza, że w jego czasach
kapele dudziarskie grały na weselach i zabawach w okolicach Gniezna, Trzemeszna i Pleszewa.
J. Sobieska w 1934 r. wskazuje, że powiaty: ostrowski, krotoszyński, jarociński, śremski, średzki
i poznański stanowiły wschodnią granice obszaru, na którym praktykowano grę na dudach.
(D) Tradycyjne kapele utrzymały się w tutaj do połowy XX w. Jednocześnie jednak w II
połowie XIX stulecia, a głównie po I wojnie światowej zaczęto rozbudowywać składy wiejskich
zespołów o klarnety, kornety, trąbki, a niekiedy też flety czy oboje. Był to niewątpliwie wpływ
dętych orkiestr wojskowych, strażackich czy innych miejskich. Z czasem orkiestry dęte
zakładano także na wsiach. Pod koniec XIX w. pojawiły się na konińskiej wsi harmonie, by w I
połowie XX w. zadomowić się w kapelach ludowych. Po II wojnie światowej harmonie
zastępowano akordeonami. Od lat 60-tych modne stały się saksofony. Zmodernizowane wiejskie
zespoły instrumentalne przetrwały do lat 70-tych XX w.
(E) Dzięki ruchowi folklorystycznemu odżywają starsze składy kapel. Na przeglądach i
festiwalach muzyki ludowej pojawiają się składy: najczęściej 3-4 osobowe, rzadziej 2 i
wyjątkowo 6-8 osobowe. Dziś kapelę tworzą głównie: skrzypek, akordeonista, bębnista i często
też klarnecista. Do bębna muzykanci dołączają trójkąt lub mały talerz. W niektórych kapelach
jest kontrabas – częściej w takich, gdzie nie ma bębna. Czasami pojawi się trąbka, wyjątkowo
saksofon. Niektóre instrumenty (skrzypce, klarnet, akordeon) występują podwójnie.

b) Okoliczności gry
(A) G r a d o t a ń c a – repertuar . Jak w całym kraju, tak i w okolicach Konina (dane te znów
dotyczą lepiej zbadanej strefy przy pograniczu z Kujawami) kapele ludowe grały głównie do
tańca. Najczęściej wykonywano:
a/ Tańce trójmiarowe: oberek (owijok) grany i tańczony wirowo w bardzo szybkim
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tempie;

cyk l

t a n e c z n y: chodzony czyli „polonez ludowy” (dostojny korowód par;

specyficzne jest to, że tańcowi towarzyszył śpiew), po nim kujawiak (szybszy, obrotowy, zwany
odsibką), a na końcu obertas kujawski (najszybszy, wirowy zwany ksebką lub mazurem) – już w
II połowie XIX poszczególne części cyklu wykonywano też oddzielnie. Inne: -dyna, to rodzaj
chodzonego, z tym, że z większą ilością figur (tańczony trójkami złożonymi z jednego
mężczyzny i dwóch kobiet); owczarek (nieco szybszy od kujawiaka, tańczony jako zabawa o
nazwie „owczarz”).
b/ Przygrywano do następujących tańców dwumiarowych: polka (w różnych odmianach),
wiwat (taniec ten występował także w postaci trójmiarowej na zasadzie zmienności metrum w
trakcie tańca; był powiązany z pieśnią); drabant ( składał się z dwóch części: marsza weselnego w
metrum 4/4 oraz szybkiego oberka na 3/8).
c/ Do tańców-zabaw oprócz wspomnianego owczarza należały pochodzenia rzemieślniczego:
ceglorz, szewc i kowal. Charakteryzują się one tym, że w pierwszej części taniec naśladuje ruchy
pracy rzemieślnika. Wykonywana jest ona najczęściej parami w miejscu. Druga jest natomiast
walcerkiem tańczonym po kole lub polką, w zależności od miejscowości lub subregionu. Inne
tańce-zabawy, to tzw. chusteczkowy i kominiarz.
Innowacje i zanik:

krakowiak (w Wielkopolsce popularyzowany był w latach dwudziestych

XX w. przez szkoły, wykonywany najczęściej przez uczniów oraz młodzież z organizacji WICI na
dożynkach jako przejaw patriotyzmu narodowego). - Nowsze tańce reprezentowane były przez
lendlery, sztajery, walcerki; już przed drugą wojną światową zaczęto przejmować i dostosowywać
do własnych możliwości i regionalnej stylistyki wykonawczej taneczne i popularne melodie,
szlagiery z repertuaru zawodowych wykonawców. - Z dawnego repertuaru najszybciej zniknął
chodzony, najdłużej utrzymały się oberki i polki.83
(B) Przy okazji omawiania tanecznych okoliczności gry kapel ludowych jest sposobny moment,
by wspomnieć o zwyczajowych zachowaniach oraz wezwaniach kierowanych do grajków. „…
wiwaty były tańcami najczęściej zamawianymi do przodka, który bardzo często pełnił rolę tańca
popisowego. Para, która zamawiała taniec do przodka, stawała przed kapelą i wywoływała jego
nazwę lub intonowała przyśpiewkę, informując groczy, co mają grać. Nierzadko też opłacała
kapelę wrzucając do dud lub basów pieniądze, rozpoczynała taniec, a następnie wiodła go,
zapraszając pozostałe pary zawołaniem: ze soby proszę! lub po społu proszę! względnie mniej
elegancko ze soby, i pospołu – a te włączały się do tańca. /…/ Bywało, że wiwaty czasami, jak w
całej Wielkopolsce, tańczono z rekwizytami, kieliszkiem i butelką po zaśpiewie zdało by się coś
wypić. Pragnę jednak zaznaczyć, że nie oznaczało to pijaństwa w Wielkopolsce, ale poczęstunek w
83
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czasie radosnej zabawy – bez wrzasków i rozpasania. Kobiety w tym tańcu używały białych
chusteczek tzw. wiwatek, godnie poruszając się w tańcu.”84
(C) Badaczka folkloru tanecznego Mirosława Bobrowska pisze o trudnościach, jakie stwarza
opis tej dziedziny na terenie byłego woj. konińskiego [w naszej pracy przyjęliśmy określenie:
wschodniej Wielkopolski]. Po raz kolejny potwierdza się stawiana w tej pracy teza o
narastającym od pewnego czasu ubóstwie tegoż terenu w przejawy i ślady kultury ludowej.
Powyższe zestawienie tańców jest bardziej wynikiem p r z y p i s a n i a temuż obszarowi stanu
rzeczy charakterystycznego dla sąsiednich regionów niż potwierdzeniem go przez źródła
rodzime. „Wtedy to [w latach pięćdziesiątych XX w.] jeszcze żyjący w tym czasie informatorzy,
mogli wnieść tak wiele informacji dotyczących dziedzictwa przejętego przez nich w ramach
pokoleniowego przekazu, tak w muzyce, jak i tańcu oraz zwyczajach i obrzędach, a także
tradycyjnego ubioru i strojów. Był to ostatni właściwie moment. /…/ Podczas analizy dostępnych
mi źródeł oraz informacji towarzyszyło mi uczucie pewnego żalu, że nie objęto tego terenu akcją
kompleksowych badań nad folklorem tanecznym. /…/ W przypadku pracy analitycznej nad
folklorem tanecznym terenów wchodzących w skład byłego województwa konińskiego
szczególnie ważnym czynnikiem jest znajomość folkloru wielkopolskiego wraz z Kaliskiem,
Sieradzkiem oraz łęczyckiego i kujawskiego” – stwierdza Bobrowska.85
(D) O b r z ę d o w e okoliczności gry kapel i solistów. W Konińskiem, podobnie jak w innych
regionach Polski, niektórym obrzędom i zwyczajom dorocznym i rodzinnym towarzyszyła
muzyka instrumentalna: a/ Grupom k o l ę d n i c z y m towarzyszył muzykant lub dwóch, by w
czas Bożego Narodzenia przygrywać do śpiewu kolęd i pastorałek; natomiast w okresie
wielkanocnym dźwięk skrzypiec towarzyszył kolędnikom, którzy śpiewali pieśni dyngusowe.
b/ W z a p u s t y, w ostatni wtorek karnawału, bawiono się przy grze jednego muzykanta;
skrzypek przygrywał tańczącym w karczmie podczas obchodzenia obrzędu zwanego
podkoziołkiem.

c / Tańczono przy wtórze skrzypiec podczas urządzanych po żniwach zabaw

d o ż y n k o w y c h. Tak było w czasie obrzędu wyzwolin młodego kosiarza, tzw. wilka lub
fryca. Muzyka (czyli skrzypek), zamówiona już od południa, akompaniuje kończącym
wyzwoliny śpiewom orszaku kośników w drodze do dworu. Później przy skrzypcowej muzyce
tańczono w karczmie do rana. Koszty muzyki, gorzałki dla mężczyzn i wina dla kobiet pokrywał
wyzwolony kosiarz. d / Obrzędom w e s e l n y m muzyka towarzyszyła już od chwili, gdy
kandydat do ożenku przychodził do domu rodziców swojej wybranki w celu oficjalnego
poproszenia ich o rękę córki. Przybywał on w towarzystwie swata i skrzypka (nierzadko i w
liczniejszym gronie). Zazwyczaj gości częstowano jedzeniem i piciem, a później śpiewano i
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tańczono. W domu narzeczonej, po sporządzeniu atrybutów weselnych (rózgi) czy ozdób stroju
panny młodej, urządzano zabawę, na którą przyszli drużbowie przybywali ze skrzypkiem.
Niekiedy swat i przyszli drużbowie zapraszali przy dźwiękach skrzypiec gości na wesele. Przed
wyjazdem do kościoła weselnicy śpiewali przy wtórze kapeli. Następnie skrzypek, lub cała
kapela, towarzyszy orszakowi jadącemu do kościoła, do ślubu, i z powrotem; gra marsze,
przygrywa śpiewającym przyśpiewki starościnom i druhnom. Po ślubie weselnicy zmierzają do
karczmy, gdzie przy muzyce tańcują do wieczora, po czym wracają na obiad do domu weselnego.
Gra skrzypka (niekiedy kapeli) inicjowała albo wspomagała ważne czynności obrzędu
weselnego, rytualne śpiewy i tańce (oczepiny, zbieranie na czepiec, tańczenie druhen, mężatek z
panna młodą). Niektóre części obrzędu weselnego rozpoczynano grą powolnego (odmianą
chodzonego). W drugim dniu wesela rano muzyka grała weselnikom „na dzień dobry”. Przy
wtórze skrzypiec śpiewano na zakończenie wesela, na odjezdnym.
O wyżej wymienionych sytuacjach gry podczas rozmaitych obrzędów i obyczajów na
(potraktowanym jako strefa przejściowo-graniczna między istotnymi regionami!)

obszarze

Wielkopolski wschodniej pisze Kolberg w tomach Kaliskie, Kaliskie i Sieradzkie oraz Kujawy.

c) Cechy stylistyczne repertuaru
M e l o d y k a i t o n a l n o ś ć. Zachowują cechy bardzo dawnych warstw polskiego folkloru
wraz ze śladem starszych niż dur-moll systemów tonalnych. Zauważalne jest to zwłaszcza w
dawnych pieśniach obrzędowych. Natomiast w tanecznym repertuarze instrumentalnym zdarza
się to rzadko wobec dominacji trybu durowego, rzadziej molowego. W niektórych melodiach
można się jednak dopatrzeć elementów skali miksolidyjskiej, eolskiej, doryckiej, rzadziej
lidyjskiej czy frygijskiej.
M e l o r y t m i k a. Jak w całej środkowej i zachodniej Polsce metrum trójmiarowe przeważa
nad dwumiarowym. Ukształtowanie mazurkowe przeważa np. w pieśniach obrzędowych.
Metrum dwumiarowe w rytmie krakowiaka i polki częste są dla przyśpiewek.
Forma

m u z y c z n a. Zazwyczaj jest symetryczna. Melodie najczęściej zbudowane są z

okresów ośmiotaktowych, nierzadko też z dwunasto- i szesnastotaktowych.
C e c h y w y k o n a w c z e. W Wielkopolsce śpiewano najszybciej ze wszystkich regionów w
Polsce, zwłaszcza przyśpiewki i piosenki okrągłych. Podczas zabaw muzykanci grali zazwyczaj
melodie śpiewane lub skandowane uprzednio przez kogoś z taneczników (czasem wykrzykiwano
samą tylko nazwę melodii). Instrumentalne wykonania przyśpiewek albo piosenek miały szybsze
tempo. Cechowała je znacznie bogatsza (w stosunku do melodii śpiewanych) ornamentyka.
Często wykonywano po kilka melodii, jedna za drugą, rozdzielając je przygrywkami. Niekiedy
śpiewano i grano jednocześnie, np. długie, wielozwrotkowe pieśni wykonywano przy
akompaniamencie kapeli podczas tańczenia chodzonego. Ze śpiewem tańczono kowala.
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Specyficzną cechą dawnych kapel ludowych było jednoczesne wykonywanie przez każdego z
muzyków (grających na instrumentach melodycznych, jak np. skrzypce, klarnet czy trąbka)
własnego wariantu melodii, co określa się jako heterofonię wariacyjną Klarneciści
rozbudowywali linie melodyczną przez figuracje, triole, różnego rodzaju ozdobniki. Trębacze
często grali melodie staccato. Dawniej, w trójmiarowych przyśpiewkach o mazurkowej rytmice,
stosowano tu podobnie jak w Kaliskiem, Sieradzkiem lub na Kujawach manierę zwaną tempo
rubato. W obszarze wschodniowielkopolskim i na Kujawach maniera ta przetrwała w śpiewie
czy grze najstarszych wykonawców do połowy XX wieku.
Ostatnio tutejsi skrzypkowie grają z wibracją , co jest nietypowe dla tradycyjnej muzyki
ludowej środkowej Polski.86

3.
Sztuka ludowa
3. 1. Materialno-wytwórcze podłoże sztuki ludowej
Sztuka ludowa (ludowa sztuka plastyczna) wykształciła się na bazie praktykowanej na wsi
przez wieki samowystarczalnej produkcji drobnotowarowej na własne potrzeby. Na tradycyjnej
wsi chałupnicze rękodzieło było drugim – obok rolnictwa i wytwarzania żywności –
najważniejszym zajęciem jej mieszkańców.87
By to sobie uzmysłowić, przywołajmy na moment obraz typowej większej wsi, jaka
wykształciła się już w średniowieczu: „W zagrodach chłopskich, skupionych rzędem wzdłuż
wiejskiej ulicy i wokół środkowego placu, prowadzono zimą i w chwilach wolnych od pracy w
polu i w lesie wszelkie zajęcia związane z obróbką surowców uzyskiwanych w gospodarstwie
wiejskim, z wytwórczością środków żywności oraz niezbędnych narzędzi, naczyń czy odzieży:
mielono w żarnach mąkę, tłuczono w stępie kasze, obrabiano włókna lnu i konopii, czyszczono
wełnę owczą, przędziono nici i tkano płótno na domowych krosnach; z korzeni i wikliny pleciono
koszyki; z świerkowego drewna strugano klepki i składano z nich wiadra, konwie, skopce itp., z
drzewa lipowego wyciosywano niecki, kłody na zboże i strugano łyżki, z twardego zaś –
wyrabiano toporzyska siekier, styliska do łopat i motyk, zęby do bron czy grabi itd.
W środku wsi, na nawisu, zazwyczaj w pobliżu kościoła, stała sołtysowa karczma z wieloma
pomieszczeniami, w których ówcześni małorolni, zwani zagrodnikami, prowadzili szewstwo,
krawiectwo, tkactwo. /…/ W stojącej przy skrzyżowaniu wiejskich ulic kuźni kowal wykuwał
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podkowy dla koni, lemiesze do pługów, obręcze na beczki, okuwał wozy itd. Tuż za wsią na
pagórku w wiatraku młynarz wiejski, a zarazem rolnik-kmieć, przemielał pańskie chłopskie zboże
na mąkę ładniejszą od tej, jaką uzyskiwano z chłopskich żaren. /…/
W warunkach ówczesnego życia chłopskiego prawie wszystkie potrzeby w zakresie odzieży i
przedmiotów codziennego użytku musiano zaspokajać domowym przemysłem. Tak więc z włókna
uzyskiwanego z lnu i konopii oraz z wełny owczej sporządzano na domowych krosnach płótna
cienkie, pacześne, zgrzebne, parciane i grube sukna, z wełny zaś owczej i sierści koziej wyrabiano
pilśń. Za pomocą barwników roślinnych, zwierzęcych i mineralnych barwiono płótno i sukno,
domowym sposobem garbowano skóry na kożuchy i futra. Z kości i rogów wytwarzano takie
narzędzia, jak: szydła, rylce, okładziny do noży, grzebienie, łyżki, różne ozdoby, instrumenty
muzyczne (fujarki, gwizdki), kościane łyżwy, płozy do sanek itp. Kobiety potrafiły lepić z gliny
garnki i je wypalać, choć garncarstwem zajmowali się głównie wyspecjalizowani małorolni.
Powszechną umiejętnością było wyplatanie z wikliny, słomy, rogozia, sitowia, kory drzewnej
koszy, koszyków, kapeluszy, łapci, rzeszot, sit oraz różnorodnych narzędzi rybackich.”88
Na podstawie powyższych opisów można stwierdzić, że środowiska wiejskie wytwarzały w
ciągu setek lat rozległą bazę kultury materialnej i wydoskonalały swe twórcze umiejętności w
zakresie wielu dziedzin domowego rękodzielnictwa tak, by - przy sprzyjających warunkach - móc
ubogacić to wszystko naddatkiem o funkcji e s t e t y c z n e j, która stanowi już dziedzinę sztuk
plastycznych. Owe najbardziej sprzyjające warunki, by mogło się to w pełni dokonać, nastały
dopiero w XIX wieku; i właśnie wtedy doszło do znacznego rozwoju zdobnictwa wielu elementów
kultury materialnej. 89
Alena Vandruszkova wskazuje na trzy zasadnicze środowiska społeczne tradycyjnej,
dziewiętnastowiecznej wsi, gdzie dokonywało się ludowe rękodzielnictwo wraz z twórczością
plastyczną: „Oprócz pracy na roli, która zapewniała mieszkańcom wsi byt, zajmowano się
wyrobem przedmiotów niezbędnych w gospodarstwie i codziennym życiu. Można je podzielić na
trzy zasadnicze grupy:
(a) Najprostsze były wyroby d o m o w e wykonywane na własny użytek – bardzo skromne i
technicznie proste. Niekiedy jednak w zależności od indywidualnych możliwości i zmysłu
estetycznego – zręcznie wykonane i z d o b i o n e. Wyrobami tymi zajmowano się poza
podstawową pracą, którą była uprawa ziemi, a więc przeważnie w porze zimowej. Wyjątkiem była
indywidualna twórczość utalentowanych ludzi, którzy dla własnej przyjemności ozdabiali
przedmioty.
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(b) Przejściową formą między pracą domową a rzemiosłem była praca c h a ł u p n i c z a. W
przeciwieństwie do wyrobów przeznaczonych na użytek własny tu występowała pewna
specjalizacja; produkcja większej ilości przedmiotów n a

s p r z e d a ż stawała się niekiedy

głównym źródłem zarobków. Sprzedawano te wyroby w okolicznych wsiach lub za
pośrednictwem przekupniów.
(c) Trzecią formą wytwórczości była praca wyspecjalizowanych rzemieślników. R z e m i o s ł o
było dla nich głównym zajęciem – chociaż nie jedynym – ponieważ często posiadali oni
równocześnie małe gospodarstwa rolne. Niektórzy z nich żyli po prostu na wsi, na przykład
kowale. Inni pracowali w miasteczkach i miastach (np. niektórzy garncarze) i swoje wyroby
sprzedawali na targach.
Ale czy były to przedmioty wykonane własnoręcznie, czy kupione od rzemieślnika, zawsze
posiadały cechy charakterystyczne dla

materialnej kultury ludowej.

W dawniejszym

romantycznym ujęciu kultury ludowej jedynie wyroby wykonywane własnoręcznie, przez
niefachowca (a więc chłopa), były do niej zaliczane; jest to pojęcie uproszczone /…/ (bowiem)
Rzemieślnicy wykonywali swoje wyroby na zamówienie wsi, stosowali się do miejscowych
upodobań estetycznych; było to ważne choćby dlatego, ażeby środowisko wiejskie mogło przyjąć
te wyroby jako s w o j e.
Kultura ludowa – konstatuje zatem A. Vondruszkova – nigdy nie istniała w izolacji, zawsze
stanowiła część składową całej kultury narodowej. Do kultury ludowej weszły

więc także

elementy pochodzące pierwotnie ze środowiska mieszczańskiego. Wszystko to, co zostało w
swoim czasie przyjęte i zaakceptowane [po przetworzeniu na modłę ludową – przyp. V.G] przez
ludność wiejską, stworzyło całokształt kultury ludowej – od wyrobów domowych po
rzemieślnicze.”90

3. 2. Definicja sztuki ludowej
Obok folkloru muzycznego istotny dział kultury ludowej stanowi sztuka ludowa tworzona
przez przedstawicieli tradycyjnej wiejskiej lub małomiasteczkowej społeczności (lud) dla
zaspokojenia własnych potrzeb estetycznych i na własny użytek. 91
(A) Styl. Sztuka ludowa, to taka odmiana sztuki, która występuje jedynie w pierwotnej
kulturze ludowej. Powstała ona na podłożu sztuki naturalnej, czyli wspólnej kulturom pierwotnym
całej ludzkości. Główne znamiona tej sztuki: jej s t y l, to prostota motywów i kompozycji, przy
wybijających się efektach rytmicznych i symetrii układu.
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Trudno jest mówić o sztuce ludowej w postaci „czystej”, bowiem w kulturze ludowej –
zwłaszcza późniejszej – znajdujemy dzieła o charakterze mieszanym, jednoczące znamiona stylu
ludowego z obcymi naleciałościami (np. wtręty kultury miejskiej w ludową). Toteż uzasadnione
jest włączanie do sztuki ludowej jedynie tych obiektów, w których elementy stylu ludowego
wyraźnie przeważają nad innymi.92
(B) Aspekt czasowy. Warto przyjrzeć się omawianemu pojęciu także w aspekcie czasowym.
Otóż do gałęzi sztuki ludowej pochodzących w ciągłym rozwoju od prehistorii zaliczyć możemy
tylko budownictwo, ceramikę i snycerkę, zaś wszystko inne pojawiło się, bądź rozwinęło późno,
bo zazwyczaj dopiero w XIX wieku ( i to w drugiej połowie). 93 „Dla polskiej sztuki ludowej
okresem najwyższego rozwoju był wiek XIX, a rozkwit poszczególnych jej gałęzi przypadał na
środkowe dziesięciolecie tego wieku”.

94

Sprawę tę można ująć precyzyjniej dodając, iż ów

rozkwit był najintensywniejszy „w II połowie XIX w., kiedy to uwłaszczenie chłopów rozpoczęło
nową fazę rozwoju kultury wsi. Powszechnym zjawiskiem stało się dążenie do zewnętrznego
podkreślenia swego znaczenia i zamożności poprzez bogaty strój czy pięknie dekorowane wnętrze
izby. Okres ten od uwłaszczenia do I wojny światowej charakteryzował się największym
rozwojem zdobnictwa we wszystkich dziedzinach życia wsi”.95 Po odzyskaniu niepodległości w
1918 r. Polska była jednym z nielicznych krajów Europy, które posiadały jeszcze żywą sztukę
ludową. Wieś polska wyniszczona przez wojnę, zmuszona koniecznością, samorzutnie wracała do
przemysłu ludowego, widząc w nim możliwość samowystarczalności i zarobku. 96
Mówiąc o aspekcie czasowym sztuki ludowej trzeba zwrócić uwagę na jeden istotny problem
związany z dostępem do źródeł historycznych w tym zakresie. Na twórczość artystyczną na wsi
zaczęto zwracać uwagę po raz pierwszy w epoce oświecenia, ale dopiero wiek XIX przyniósł
wspaniałych badaczy i kolekcjonerów sztuki ludowej. Dlatego do wielkiej rzadkości należą
zabytki tej sztuki sprzed XVII wieku, a nawet XVIII wieczne są nieliczne. Zachowało się jedynie
nieco zabytków z dziedziny budownictwa, rzeźby i garncarstwa. Według dotychczasowej wiedzy i
posiadanych zabytków wspaniały rozwój artystycznej twórczości ludowej przypada na drugą
połowę XIX i pierwsze dziesiątki XX w. Nie znaczy to wcale, że w wiekach poprzednich nie było
twórczości artystycznej, ale niestety nie istnieje dokumentacja. Nietrwałość materiałów, z których
przedmioty te były wykonane sprawiła, że tylko nieliczne dotrwały do naszych czasów.97
(C) Aspekt przestrzenny. Natomiast w kategoriach przestrzennych polską sztukę ludową
zaliczyć można do grupy środkowoeuropejskiej wschodniej, do której należą pod tym względem
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również kraje takie jak: Węgry i Słowacja. 98 Oczywiście jest to podział najogólniejszy i nie
wyczerpuje zagadnienia, bowiem zostało już wyżej powiedziane, że kultura, w tym sztuka ludowa
w każdym kraju podlegają regionalizacji, a więc następuje podział na obszary zamieszkiwane
przez wyróżniające się przez swą aktywność i odmienność kulturalną społeczności.

3. 3. Dziedziny sztuki (plastyki) ludowej
Sztuka ludowa każdego narodu posiada zawsze kilka wybitnych rysów odróżniających ją od
innych. I tak z całego zespołu wytworów naszego rękodzielnictwa ludowego wyróżniają się, jako
s p e c y f i c z n e - a nawet nie mające europejskiego odpowiednika - tylko następujące
dziedziny: wycinanka, rzeźba figuralna – świątki, tkanina pasiasta wraz z szytą z niej odzieżą
(strojem), oraz drzeworyt. Właśnie te gałęzie sztuki polskiego ludu uznać należy za jego wybitną
specjalność. 99 Od nich więc rozpoczniemy krótkie omówienie dziedzin składających się na
panoramę zjawiska, jakim jest polska sztuka (plastyka) ludowa.
(A) Wycinanka
Jej początek mógł mieć miejsce w I połowie XIX w., zaś rozkwit nastąpił w drugiej połowie
stulecia. Był to czas największego rozwoju zdobnictwa wnętrza mieszkalnego na wsi polskiej.
Formy wycinanek były wymysłem kultury ludowej kilku enklaw etnograficznych w obrębie
Mazowsza i Małopolski północnej (wycinanki łowickie, kurpiowskie, gąbińskie, rawskie
opoczyńskie, wolborskie, sieradzkie, kozienickie kołbielskie, garwolińskie i lubelskie). Stamtąd
promieniowały na resztę kraju.100
To właśnie polska wycinanka – jako charakterystyczna ozdoba wnętrza chaty – zajmuje „nie
tylko pierwsze, ale jedyne miejsce w Europie /…/ takiej jak u nas wycinanki, różnorodnej i
powszechnej jako ozdoba ściany i powały, nie ma nigdzie. /…/ Jako taka jest wyłącznie
oryginalnym tworem zmysłu zdobniczego ludu polskiego.”101 Ludowe wnętrza prawie w całej
Polsce zdobiono papierowymi wycinankami; dokonywano tego w okresach przedświątecznych
Wielkanocy i Godów. Najpowszechniejsze wycinanki mają kształt koła, gwiazdy, kwadratu,
rombu, a także długiego pasma składającego się z rzędu drzewek, kwiatów, postaci ludzkich,
kogucików, ptaków. Inny rodzaj to nakładane na siebie wycinanki w odmiennych barwach
(nalepianki i wyklejanki). Na Kurpiach przyciągały uwagę zwisające z pułapu wstęgowe
klapoki.102 Tam oraz w łowickiem potrafiono wykonywać nawet wycinanki ukazujące
rozbudowane sceny życia na wsi. Surowcem, z którego są produkowane wycinanki, jest w
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przeważającej mierze kolorowy papier glansowany, rzadziej stosuje się bibułkę karbowaną lub
bibułkę gładką; z tej ostatniej wycinano nawet papierowe firanki. 103
(B) Rzeźba figuralna – świątki
Spotyka się je w wielu krajach, jednak nigdzie nie były one zjawiskiem tak masowym,
urozmaiconym i należącym do sztuki ludowej jak w Polsce. Właściwym pomieszczeniem dla
świątków były kapliczki przydrożne oraz wnęki w ścianach domów. Powstało u nas kilka typów
ikonograficznych: Chrystus Frasobliwy, Chrystus Ukrzyżowany, Matka Boska z Dzieciątkiem,
tzw. Piet`a , św. Jan Nepomucen, św. Florian. Najbardziej typowe były figury drewniane;
wykonywano także kamienne i ceramiczne.104
Na marginesie warto wspomnieć, że rzeźba ludowa nie ograniczała się jedynie do najbardziej
reprezentatywnego zjawiska tzn. świątków. Oprócz sakralnej występowała także rzeźba świecka
(np. anropo- i zoomorficzne ule, figuralne kamienie milowe i graniczne). Wykonywano ją z
różnych tworzyw, oprócz drewna także z gliny, wosku, ciasta chlebowego i kamienia. 105
(C) Tkanina pasiasta oraz strój
Len i konopie to rośliny włókniste uprawiane od niepamiętnych czasów pod kątem wykonania
z nich tkanin na ubiory. Owcza wełna była również doskonałym surowcem do produkcji odzieży.
Początki większości technik przedtkackich można odnaleźć już w prahistorii (neolit). Od
średniowiecza

domowe

tkactwo

na

własny

użytek

było

uzupełniane

wyrobami

wyspecjalizowanych rzemieślników.106
Na wsi polskiej tkanie było (do pewnego czasu) zajęciem powszechnym, uprawianym głównie
przez kobiety. Tkaniny wykonywano na tzw. krośnie (warsztacie tkackim będącym obok
kołowrotka do przędzenia wełny ważnym sprzętem w chłopskiej chacie). Używano surowców
naturalnych jak: len, konopie, wełna, bawełna.107
Spośród dziewiętnastowiecznych strojów ludowych „najważniejsze, gdyż tylko dla nas
charakterystyczne i wyróżniające Polskę wśród innych krajów Europy, są ubiory utworzone z
pasiastego, ludowego s a m o d z i a ł u wełnianego.”108 Strój ten znany jest wielu odmianach
różniących się barwą i zestawem pasów tkaniny.
Najstarsze (znane od XI w.) zestawienia kolorystyczne w tkaninach ludowych, to pasy
czerwono-czarne,

czerwono-fioletowe

(-granatowe)

i

czerwono-zielone.

Dopiero

rozpowszechnienie w XIX w. barwników syntetycznych spowodowało poszerzenie gamy
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kolorystycznej.109 Swoiście ludowe polskie są pasiaste zapaski zarzucane przez kobiety na
ramiona jak i cały męski ubiór pasiasty. Otóż pasiaste i kraciaste samodziały wykonywane były w
Polsce w domu wedle tradycyjnych, mało zmieniających się wzorów lokalnych, zaś w krajach
Europy Zachodniej tkaniny na ubiór dla ludu były już dużo wcześniej wytwarzane w zakładach
tkaczy zawodowych.110
(D) Tkanina zdobiona (dekoracyjna)
Stosowana była jako przykrycie posłania łóżka (tzw. kilimy i dywany), stołu, wyjątkowo ław;
jako derki, chodniki zwane szmaciakami oraz - w przypadku delikatniejszych tkanin - do
wytwarzania odzieży (męskie kaftany, portki, spencery i pasy oraz żeńskie spódnice, fartuchy i
zapaski)111. Jako surowiec stosowano len i wełnę własnym przemysłem przetworzone w nici.
Najwybitniejszy przykład w tej grupie rękodzieła stanowi opoczyńska tkanina z wzorem „w
koziołki”.
(E) Drzeworyt
Drzeworytnik tworzył najczęściej wyobrażenia postaci świętych, w tle umieszczając rytmiczne
kreskowanie lub szachownicę a także symbole religijne, chmury, anioły, gwiazdy. Ornament
kwiatowy występuje jedynie na szatach rytej postaci. Czarno-białe odbitki graficzne na papierze
były często kolorowane przy pomocy pędzla i rozrzedzonych farb.112
(F) Obrazy malowane na papierze oraz na szkle.
W Polsce rozpowszechnił się typ tego malarstwa z ornamentem kwietnym uzupełniającym tło
wokół postaci świętego czy rzadziej kilku świętych. Te kwieciste girlandy składają się najczęściej
z krągłych róż.113 Obrazki na szkle były na przełomie XVIII i XIX w. najpopularniejszą dekoracją
wiejskich wnętrz. Wieszano je zwykle w kącie nad stołem, lekko nachylone ku izbie. W
niektórych chatach było takich obrazków po kilkanaście.114
(G) Malowanie sprzętów domowych, przede wszystkim szaf i skrzyń.
Zdobienie zwłaszcza tych ostatnich objęło swym zasięgiem całą Polskę. 115 Skrzynia jest jednym
z najstarszych sprzętów wiejskich. A jednak malowaną szafę często uważa się za typowy sprzęt
tradycyjnego umeblowania wiejskiego. Jest to pogląd mylny, gdyż szafa jest najmłodszym
sprzętem wnętrza ludowej chaty. Jeszcze w pierwszej połowie XVIII w. wszędzie używano skrzyń
do przechowywania odzieży, dopiero później zaczęto wprowadzać szafy. Najpopularniejszymi
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motywami zdobienia skrzyń i szaf były malowane bukiety i girlandy kwiatów oraz ptaszki na
gałązce.116
(H) Malowanka.
To ozdoba wnętrza i zewnętrza polskiej chaty, która występowała w dwóch odmianach:
dawniejszej – wykonywanej wprost na ścianie, i nowszej – na papierze (tylko wewnątrz). Są to
zawsze kompozycje kwiatowe lub stylizowane drzewka o symetrycznie rozłożonych gałązkach,
które będąc tworem fantazji nie nawiązują bezpośrednio do botaniki. Tłem dla nich była pobielana
glinką albo wapnem ściana.117 Drzewka „wyrastały” z podwaliny, a wierzchołkami sięgały pułapu.
Można to interpretować w kategoriach wyrazistego nawiązania do prastarej symboliki
Kosmicznego Drzewa Życia,118 a to już nadaje malowance oprócz estetycznego zdecydowany
walor obrzędowy. Zwyczaj malowania ścianach na wsi polskiej sięga bardzo dalekiej przeszłości i
jest wyrazem odwiecznych wierzeń i praktyk magicznych. 119
Malowaniem chat zajmowały się głównie młode dziewczęta i młode mężatki. W Zalipiu
malowano nie tylko ściany czy powały, ale nawet piece. Ozdoby te wykonywano przed Zielonymi
Świątkami, Bożym Narodzeniem oraz z okazji świąt rodzinnych. W starych chatach na Powiślu
dekorowano izbę i sień: powałę, ściany i piec we wnętrzu domu oraz obramienia okien i drzwi, a
także ściany frontowe i szczytowe domu. Motywy roślinne traktowano schematycznie.
Już pod koniec XIX w. do wykonania malowanek używano kupnych barwników
pigmentowych, lecz dawniejszym sposobem było stosowanie farb naturalnych na bazie gliny,
kredy, sadzy i spoiwa (mleka, białka, cukru, kleju z mąki żytniej lub kasztanowej albo kleistej
wody otrzymywanej po odcedzeniu klusek). Pędzle wykonywano z włosia z krowiego lub
końskiego ogona, także z patyczków brzozowych. Do robienia „wzorów” używano stempli
wycinanych z ziemniaków lub buraków pastewnych.120
Malowanki na ścianach wewnętrznych zaczęły zanikać w czasie, gdy ogromnie popularna stała
się inna ozdoba wnętrza chaty - wycinanka.121
W tym punkcie warto wspomnieć o elemencie zdobniczym wnętrza domostwa, jakim było
usypywanie z żółtego piasku na glinianej polepie ornamentu, który miał postać zbliżoną do
drzewka, kwiatów, ptaszków znanych z malowanki lub wycinanki. 122 Bowiem podłogi w
pomieszczeniach chałupy były gliniane niemal do końca XIX w. (polepa). W drugiej połowie XIX
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wieku w chałupach zamożniejszych gospodarzy w izbie paradnej pojawia się podłoga
drewniana.123
(I) Ceramika.
To ona – obok produkcji tkanin – stała się współcześnie symbolem tradycyjnej produkcji ludu
wiejskiego124 Modelowanie w glinie znane było człowiekowi od niepamiętnych, prehistorycznych
czasów. Do ceramiki zaliczamy wytwory garncarskie (garnki, dzbany, misy, dwojaki, trojaki,
talerze dekoracyjne, doniczki), malowane kaflarstwo i lepione figurki (rzeźba figuralna). Częstsze
było wykonywanie ceramiki zgrzebnej, to jest czerwonej, niepolewanej. Ceramika polewana –
czyli glazura - rozpowszechniła się u nas dopiero w połowie XIX w. W tym wypadku barwą
lśniącego pokrycia była zieleń i brąz. Najwcześniej zaczęła zanikać sztuka wytwarzania naczyń
czarnych, tzw. siwaków. Naczynia ceramiczne zdobione są skromnie: liniami ciągłymi, falistymi,
spiralnymi, wzorem gałązki jodłowej, kwiatów, kropek. Zdobiny wykonuje się także przez
wyciskanie w glinie zagłębień przy pomocy stempelków.125
(J) Snycerka.
Są to płaskorzeźby w drewnie o charakterze zdobin. Ze względu na łatwość zdobycia materiału,
jak i jego obróbkę „zdobnictwo w drzewie należy do najbardziej rozpowszechnionych dziedzin
twórczości ludowej i sięga swymi korzeniami w zamierzchłą przeszłość.”126 Sztuka ta nieobca
była ludowi polskiemu już we wczesnym średniowieczu, a w drugiej połowie XIX w. stała się na
terenie wsi zjawiskiem powszechnym. Była jedną z dziedzin ludowej plastyki, która od dawna
zwróciła uwagę sfer inteligenckich na umiejętności i uzdolnienia mieszkańców wsi. 127 Wśród
technik snycerskich stosuje się różne sposoby rycia, żłobienia, wycinania, wyżynania i wypalania
w drewnie.
W tradycyjnej kulturze ludowej najczęstszemu zdobnictwu snycerskiemu podlegały: a/
narzędzia tkackie; b/ narzędzia i sprzęty pasterskie oraz domowe (kije pasterskie, czerpaki,
warząchwie, łyżki, naczynia bednarskie, solniczki, łyżki, łyżniki, maglownice, kijanki, formy na
ser i masło, formy piekarskie – spośród nich największe bogactwo wzorów prezentują formy do
pierników); c/ środki transportu (sanie paradne, wozy i bryczki).128
Snycerstwo najbardziej rozwinęło się u Górali. Najznamienitszymi przykładami tej dziedziny
są u nich podhalańskie łyżniki i beskidzkie czerpaki.129
(K) Zabawki.
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Podstawowymi surowcami zabawek ludowych były (i są): drewno, glina, słoma, sitowie,
wiklina, rogożyna, papier, tkaniny, drut metalowy. Zabawki z nich wykonane zdobiono przez:
malowanie, snycerkę, wypalanie, naklejanie tkanin, skóry, papieru oraz uzupełnianie piórami,
wełną, koralikami, cekinami itp. Na obszarze Polski występują cztery rodzaje zabawek: a/
lokomocyjne, b/ konstrukcyjne c/ dźwiękowe d/ antropo- i zoomorficzne.130
(L) Kwiaty z bibuły.
Ozdoby te pojawiły się znacznie później niż wycinanki. Około 1910 r. papiernia w Żywcu
zaczęła produkować marszczoną różnobarwną bibułkę – idealny surowiec na sztuczne kwiatki. W
czasach międzywojennych moda na takie kwiaty opanowała niemal cały kraj. W ich wyrobie
specjalizowały się dziewczęta, którym zawsze najbardziej zależało na wystrojeniu izby.
Mistrzostwo kwiaciarek przejawia się zarówno zarówno w doborze kolorów i formowaniu
pojedynczych kwiatów, ale przede wszystkim w komponowaniu z nich większych dekoracji.
Kompozycje takie miały różnorodne zastosowanie we wnętrzu mieszkalnym: a/ zdobiono nimi
galerię obrazów, których ramy okalano albo bukiecikami, albo wieńcem lub girlandami kwiatów
samych, bądź na podkładzie z żywej zieleni jedliny czy widłaków; podobne girlandki z drobnych
kwiatków umieszczano pod taflą szkła ochraniającego obraz i te miały szansę dłuższego
przetrwania; b/ przystrajano nimi domowy ołtarzyk (tzw. święty kąt) urządzony na półeczce
zawieszonej w kącie lub na komodzie czy stole – wówczas kwiatowy łuk okalał figurę lub krzyż
oraz dwa symetryczne bukiety ustawione po bokach; bukiety te zwano drzewkiem lub palmą.
Kompozycje kwiatowe poza wnętrzem mieszkalnym, to dekorowanie kwiatami z bibuły
kapliczek, a także ołtarzy i feletronów w kościołach wiejskich.
Barwne kwiaty z bibuły dodawano również do: a/ słomianych pająków; b/ wielkanocnych palm;
c/ wieńców dożynkowych; d /ubiorów, kapeluszy weselników oraz do uprzęży koni wiozących ich
do kościoła. Wianki z takich kwiatów nosiły panna młoda, druhny, a także dziewczynki
przystępujące do I Komunii (dla nich wykonywano też gałązki lilii).131
(Ł) Plastyka obrzędowa.
Przedmioty, w których się przejawia skazane są na krótkotrwały żywot, gdyż niechętnie
przechowywane były na rok następny. Dotyczyło to szopki i gwiazdy bożonarodzeniowej, a nade
wszystko pisanki czy kraszanki wielkanocnej.
Tak samo nietrwałe były pająki, które mają charakter wybitnie dekoracyjny. „One, jak
wycinanka, mają wnosić do izby nastrój niecodzienności, radować oko i tym przyczyniać się do
wytworzenia atmosfery święta przesilenia się dnia z nocą. Sam powód powieszenia tego
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pomysłowego cacka dawno już został zapomniany”132 Dziś Wojciech Grzeszczak w swej sztuce
Wilja, przy pomocy fikcji literackiej, podejmuje próbę ukazania motywów zamiłowania ludu
wiejskiego do tejże ozdoby (zob. sc. IX wymienionej. sztuki). „Tworzywem [pająków] może być
wszystko: słoma, ziarnka roślin, barwne papierki, paciorki i inne błyskotki (…) Bywają skromne
(…) i takie, jak kurpiowskie, które długimi szeregami łańcuchów oplatają cała izbę, przemieniając
ją w bajkowe wnętrze”.133
W tej grupie należy wymienić także przedmioty towarzyszące kolędującym przebierańcom,
takie jak: maski (diabła, śmierci, króla Heroda, Żyda, Trzech Króli, dziada), maszkary
fantastycznych zwierząt jak turoń (obecny w Wilji), bocian, konik lub koza.
Inny wytwór związany z tradycjami świątecznymi, to pieczywo obrzędowe zwane byśkami lub
nowymi latkami wyglądające jak drobne figurki zwierzęce. Przygotowywano je na Nowy Rok.
Natomiast na Wigilię lub Trzech Króli pieczono drobne chlebki w kształcie podkowy zwane
szczodrokami; otrzymywali je w podzięce kolędnicy.
Często imponują nam swą wielkością i pomysłowością takie „jednoroczne” wytwory
obrzędowe jak wieńce dożynkowe oraz palmy wielkanocne, zwłaszcza strzeliste, kilkumetrowe
palmy kurpiowskie i sądeckie.134
Należy kilka słów więcej poświęcić znaczeniu i sposobom zdobienia jaj wielkanocnych, która
to tradycja sięga w Polsce X w. „Kultowo magiczna rola pisanek miała duże znaczenie w XIX w.;
w kulturze ludowej niektóre wierzenia przetrwały jeszcze do pierwszej połowy XX w.
Powszechnie wierzono w dobroczynną moc święconych i zdobionych jaj. Stosowano je w magii
ochronnej, magii urodzaju, a także w lecznictwie”135
Najbardziej popularne techniki zdobienia jaj w Polsce to:
a) Pisanka czyli technika batikowa – pisanie ornamentu na powierzchni jajka zanurzonym w
roztopionym wosku pisakiem. Następnie jajko zanurza się w barwniku, a po wyjęciu i usunięciu
(na ciepło) wosku otrzymuje się wzór w kolorze skorupki jajka.
b) Kraszanka czyli technika wyskrobywania – polega na wyskrobywaniu ostrzem wzorów na
wcześniej ufarbowanym jajku.
c/ Oklejanka czyli technika oklejania wydmuszki kolorową włóczką, kawałkami słomy lub
miniaturowymi wycinankami z kolorowego papieru. W przeszłości zawieszano je na pająkach lub
ustawiano przy domowym ołtarzyku świętym kącie.136
(M) Haft.
W środowiskach dworskim i kościelnym haft istniał już w X i XI w.
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Zdobycie umiejętności haftowania należało w przeszłości do niezbędnych elementów edukacji
kobiety wiejskiej. Wyszycia i hafty zdobiły tradycyjne stroje odświętne, rzadziej odzież
codzienną. Upiększano haftem takie części kobiecego i męskiego ubioru, jak: koszule, chustki,
czepki, zapaski, staniki, kaftany, sukmany, kożuchy. Później haftowano także ręczniki i poszwy na
poduszki. Stosowano hafty białe, jednobarwne i kolorowe. Nadawano im rozmaite kształty
(zależnie od tradycji regionu); były to więc: motywy geometryczne, ornamenty roślinne; natomiast
zdecydowanie rzadziej motywy zoo- i antropomorficzne.137 W końcu XVIII w. rozpowszechnił
się w Polsce haft dziurkowany, który zdobi najczęściej koszule kobiece i pościel. 138
(N) Koronka.
Niektóre techniki wyrobu koronek znane były już od czasów starożytnych. Na polskiej wsi
rozwój koronkarstwa datuje się na I połowę XIX w. Dopiero przez upowszechnienie się na wzór
miejski koronkowych czepców i chust koronki stają się ważnym elementem dekoracyjnym strojów
ludowych niektórych regionów (Wielkopolska, Kujawy, Pałuki, Dolny Śląsk oraz okolice Żywca,
Krakowa, Rzeszowa). Natomiast w XX w. ludowe koronczarstwo rozszerzyło się o wyrób na
własny użytek firanek do okien, kap na łóżka oraz serwet na stół.139
(O) Plecionkarstwo.
W tradycyjnej gospodarce wiejskiej, nastawionej jeszcze 70 lat temu w znacznej mierze na
samowystarczalność, plecionkarstwo odgrywało znaczącą rolę. Wyroby plecione z różnych
surowców, stosowane i używane były w wielu dziedzinach kultury materialnej, jak: budownictwo,
zbieractwo, łowiectwo, rybołówstwo, hodowla, rolnictwo, transport i ubiory. Plecionkarstwem
zajmowali się zazwyczaj ludzie starsi (nawet kobiety) lub małorolni chłopi.
Do podstawowych surowców ludowego plecionkarstwa należały: a/ wiklina z wierzbowych
witek (wykonywano z niej kosze, kołyski, meble, płoty, narzędzia rybackie); b/ słoma, głównie z
żyta (wykonywano beczki na zboże, naczynia na nasiona i kasze, ule, miarki, talerze, dzbanki,
kapelusze, buty zimowe, maty, koszyki, formy do chleba, zabawki, pudełka, ozdoby choinkowe);
c/ korzenie sosny, świerku i jałowca (miarki, koszyki, tacki, dzbany, beczki na zboże, wiadra na
wodę); d/ pędy i łyko młodych drzew (buty-łapcie, kobiałki, opałki); e/ trawa (kapelusze, dzbanki,
tacki, małe pojemniki); f/ sitowie (maty do okien, torby, wycieraczki, pływaki dla dzieci,
kapelusze, lalki), g/ włosie (siatki do sit i cedzaków).
Do głównych cech potwierdzających charakter artystyczny plecionek zaliczyć należy same
kształty i proporcje wytworów, dobór splotów, zgodność formy z materiałem i zastosowana
kolorystykę. 140
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(P) Kowalstwo.
Obok narzędzi potrzebnych w rolnictwie, kowale wiejscy wyrabiali z żelaza: kraty, bramy,
ogrodzenia, zamki, zasuwy i zawiasy do drzwi, bram i mebli, okucia do kufrów, wozów i sań oraz
szczególnie zdobione krzyże w kapliczkach, przydrożne i umieszczane na grobach; ponadto
wycięte z blachy ozdoby dachów – wiatrowskazy (w formie chorągiewek, ptaków, postaci ludzi, w
tym postać jeźdźca na koniu).141
(R) Instrumenty muzyczne.
(Ten punkt rozdziału w sposób oczywisty zazębia się z treściami zawartymi w rozdziale I. 2.
Muzyka ludowa).

3. 4. Problematyka stroju ludowego (regionalnego)
Można chyba bez przesady stwierdzić, że strój ludowy to najefektowniejszy pod względem
wizualno-plastycznym, najbardziej charakterystyczny - niemalże „flagowy” - element kultury wsi.
(A) Termin „strój ludowy” odnosi się zasadniczo do ubiorów odświętnych, reprezentacyjnych.
Biedota wiejska strojów nie miała – ubierała się tylko w podstawowe i najkonieczniejsze części
odzieży. Określenie „ubiór” stosujemy do wszystkich rodzajów odzieży, także tej codziennej. Strój
ludowy stanowi najwyrazistszy wyróżnik przynależności i tożsamości regionalnej. Dodanie
przymiotnika „ludowy” mówi nam, że chodzi o strój tradycyjny. 142
Mówiąc o tradycyjnym stroju ludowym należy zwrócić uwagę na dwie sprawy
wprowadzające komplikacje w tej dziedzinie. Chodzi po pierwsze o wczesny zanik, a po drugie o
zmienność tzw. strojów regionalnych. Teresa Karwicka twierdzi, że takich autentycznych,
tradycyjnych strojów dziś już prawie na wsi polskiej nie spotykamy. W wielu regionach ludzie
nawet nie wiedzą, jak one wyglądały. Być może pamięć o nich się zatarła, a być może nigdy się
nie wykształciły. Stanowi to częsty problem dla zespołów folklorystycznych. Niekiedy zespoły
takich regionów ubierają się w strój bliżej nieokreślony lub też z jakiegoś innego terenu. Uwaga ta
dotyczy w pełni zespołu „Szetlewskie Łany”. Przeważnie wybiera się pod te najbardziej
reprezentatywne jak strój krakowski czy Księżaków Łowickich. Toteż te stroje spotykamy często
na obszarach bardzo odległych, gdzie nigdy przedtem nie występowały. Tak było zresztą już w
latach międzywojennych.
W niektórych regionach jednak już przed II wojną światową pokuszono się o rekonstrukcję
zaginionych strojów. Dotyczy to np. Kaszub. Często przy tym zmieniano ich tradycyjną postać
upiększając, by czynić je jak najbardziej dekoracyjnymi. Trzeba jednak pamiętać, że i tam, gdzie
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stosunkowo długo strój tradycyjny się zachował, nie stanowi on nigdy czegoś niezmiennego.143
Istotny jest moment i przyczyna owych szczególnie silnych przekształceń w stroju regionalnym:
„W początkach XX stulecia zmiany te uległy przyśpieszeniu. Szczególnie w regionach
zamożniejszych, wsiach gospodarskich z chwilą wkroczenia na wieś po uwłaszczeniu gospodarki
towarowej, widoczna staje się dążność do coraz większego wzbogacania stroju. Przyczynił się do
tego również rozwój przemysłu fabryczno-tekstylnego, farbiarskiego i w zakresie ozdób (paciorki,
cekiny). Nie było to jednak bierne przyjmowanie mody miejskiej. Zmieniała się moda, ale wciąż w
obrębie stroju ludowego odróżniającego wieś od miasta. /…/
[Toteż w wielu miejscach strój] (…) z bardzo skromnego, opartego na samodziałach lnianych i

wełnianych, zdobionego wyłącznie haftem białym, przekształca się w barwny, bogaty uzyskany
prawie w całości z materiałów fabrycznych. Zmiany te idą w kierunku coraz większej
dekoracyjności, nieraz przeładowania ozdobami. Ubiory a r c h a i c z n e zachowały się najdłużej
regionach gospodarczo zacofanych, położonych z dala od ośrodków miejskich i przemysłowych
oraz takich, gdzie dominowała gospodarka rolnicza samowystarczalna.”144
(B) Strój wśród ludu pełnił d a w n i e j wiele różnych funkcji: - Informował np. o stanie
cywilnym osoby: inne było nakrycie głowy panny (przepaska, wianek), a inne mężatki (czepiec). Wyróżniał jednostkę, przede wszystkim wskazując na zamożność, stan posiadania nosiciela stroju.
Strój był bowiem wartością materialną, kapitałem. Posażna panna otrzymywała go jako wiano.
Potrafił być bardzo drogi: męski ubiór z Podegrodzia kosztował niewiele mniej niż chałupa! Wyróżniał, określał grupę społeczną, jej przynależność do danej wsi czy parafii. Na odpuście na
sumie, w czasie pielgrzymki pozwalał rozpoznać swoich, ludzi z pobliskich wsi i obcych. Ponadto
strój podkreślał ważność niektórych sytuacji np. świąt czy uroczystości rodzinnych. 145
W s p ó ł c z e ś n i e stroje pełnią nieco inne funkcje: - Reprezentacyjną – odświętne ubiory
ludowe noszą delegacje chłopskie biorące udział w ważnych lokalnych, państwowych lub
kościelnych uroczystościach (np. dożynkach, pielgrzymkach, procesjach, świętach). Ubiór
sygnalizuje wówczas, jakiego regionu pochodzi delegacja. Ponadto dziś jest on już – po okresie
emancypacji wsi – wyrazem dumy w przyznaniu się do wiejskiego pochodzenia, korzeni, także
wyrazem umiłowania dla ludowej tradycji oraz zawodu rolnika. - Patriotyczną na zasadzie
poczucia dumy z przynależności do małej Ojczyzny, regionu, zbiorowości narodowej. Pisaliśmy w
tej pracy o tym, że strój ludowy pełnił tę funkcję już przed wiekiem, w okresie zaborów, kiedy to
przywdzianie go na siebie było sposobem oporu przed wynarodowieniem. Współcześnie, w
niedalekiej przeszłości, można było zaobserwować ponowną fascynację tymże strojem w związku
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z wizytami papieża Jana Pawła II w Polsce oraz pielgrzymkami Polaków do Stolicy Piotrowej. –
Folklorystyczną (istotną dla naszych rozważań).

Stroje

a u t e n t y c z n e,

jak

i

d o s t o s o w a n e do potrzeb estrady noszą członkowie licznych zespołów folklorystycznych. W
przypadku strojów dostosowanych często zdarzają się dwie skrajności: w grupie zespołów
stylizowanych-profesjonalnych jest to tendencja do nadmiernego przystrajania i ubogacania
strojów mundurowo wręcz jednolitych. A przecież w rzeczywistości choć w typie jednolite, stroje
nigdy jednakowe nie były. Natomiast wśród zespołów regionalnych w pełni amatorskich oprócz
uniformizacji (nadmiernego ujednolicania) często razi tandetność wykonania ubiorów, gdyż coraz
bardziej odbiegają one od kolorystyki, formy, rodzaju tkaniny i zdobień autentyków. Wynika to z
kilku przyczyn: nieznajomości wzoru tradycyjnego stroju własnej okolicy czy regionu, trudności
lub pójściu na łatwiznę w pozyskiwaniu odpowiednich tkanin, brak na danym terenie
rzemieślników lub artystów ludowych mogących sprostać zadaniu uszycia, haftowania itd. ubioru
podług właściwego wzorca, braku możliwości finansowych u zespołów, których nie stać na
zlecenie wykonania stroju we wyspecjalizowanym zakładzie. Jeden tylko powód usprawiedliwia
odejście w folklorze scenicznym od grubych wełnianych i lnianych tkanin wzorca: to że są one
zbyt ciężkie dla współczesnych tancerzy i tancerek. Należy jednak w tej sytuacji szukać tkanin jak
najbardziej zbliżonych do autentyku, ale lżejszych.146
(C) Według najnowszych ustaleń stroje ludowe w Polsce wykazują podobieństwo w ramach
czterech podstawowych grup, jakie występowały w XIX i pierwszej połowie XX w. Są to:
- stroje górskie,
- stroje małopolsko-lubelskie i podlaskie,
- stroje mazowieckie,
- stroje śląsko-wielkopolsko-pomorskie.
Należy tu odnotować fakt, że najwcześniej i najszerzej szyto stroje z tkanin produkcji
fabrycznej w regionach przynależnych do ostatniej grupy, do której kwalifikuje się
Wielkopolska.147 Jednocześnie należy dodać, że owa tendencja we wcześniejszym okresie (do
początków XX w.) nie dotyczyła obszaru Wielkopolski wschodniej objętego zaborem rosyjskim,
co wypłynęło z pewnych uwarunkowań, o których w tej pracy nie raz wspominamy. Należy więc
przypuszczać, że wzorem Mazowsza (ku któremu z pewnością ciążyła ta część Wielkopolski
objęta tym samym zaborem) jeszcze przez cały XIX zachowały się tu stroje wykonywane podług
starej mody i to z tkanin samodziałowych: białych lnianych i płóciennych oraz wełnianych
pasiastych. W latach późniejszych (wiek XX) z jednej strony: unifikacja wpłynęła na tutejszą
ludność wiejską dając jej możliwość szycia tanio ubiorów z tkanin fabrycznych według wzorców
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zaczerpniętych z mody małomiasteczkowej. Z drugiej zaś strony: ubóstwo i brak czynników
regiono-twórczych w Wielkopolsce wschodniej nie skłoniły ludności wiejskiej do chęci
kultywowania własnego, tradycyjnego stroju paradnego, nie mówiąc już o tendencji rozwijania go
i upiększania (co miało miejsce w tzw. regionach etnograficznych).
Tak więc współczesne działania folklorystyczne na tym terenie, a więc i w środowisku SP w
Szetlewku, wciąż trafiają na przeszkodę niedoboru tradycji regionalnych, a w tym bardzo
dokuczliwy brak wzorca własnego stroju ludowego. Do tego problemu będziemy wracać w
dalszym toku pracy.
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~~ zDarzyło się w Szetlewku ~~
ROZDZIAŁ II

FOLKLOR I SZTUKA LUDOWA
W PRAKTYCE EDUKACYJNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W SZETLEWKU

1.
Zarys historii szkoły
Historia oświaty w Szetlewku sięga co najmniej początku XX wieku. Wprawdzie brak
jakichkolwiek konkretnych zapisków w tym temacie, jednak z przekazu ustnego
najstarszych mieszkańców Szetlewka i okolicy wiemy, że nauczanie w tejże wiosce
funkcjonowało jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku.
Pierwsza kronika placówki, która mogłyby rzucić światło na jej początki i wyznaczyć
dokładną datę zawiązania, już dawno zaginęła. Ze wspomnień wynika, że nauczanie
najpierw odbywało się w izbach lekcyjnych zaimprowizowanych w domach prywatnych.
Dobrodziejami w tym zakresie byli państwo Gulczewscy i Kinowie, którzy udostępniali w
swych domach pomieszczenia, aby miejscowe i okoliczne dzieci miały gdzie się uczyć.
Pierwsze własne locum SP w Szetlewku pobudowano około 1925 r. w miejscu obecnej
podstawówki, która to zawiera w sobie stare mury. Darczyńcą działki pod budynek był
Józef Kin; mury wzrastały sukcesywnie za sprawą zaangażowania całej lokalnej
społeczności. Przed II wojną światową szkoła ta była placówką czteroklasową z dwoma
izbami lekcyjnymi, co nie wystarczało, a więc nauczanie odbywało się wciąż dodatkowo w
domach prywatnych. Pierwszymi nauczycielami, których sięga pamięć

mieszkańców

wioski są kierownik Kuchowicz z małżonką. W roku 1932 funkcję kierownika Publicznej
Szkoły Powszechnej w Szetlewku powierzono Kazimierzowi Janickiemu, który uczył tu
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wraz z małżonką. Kazimierz Janicki piastuje swoją funkcję przez sześć lat. Po nim w
latach 1938 – 1939 pracą szkoły zawiaduje kierownik Kluczyński. Tragiczny los narodu
spowodowany wybuchem II wojny światowej nie ominął także i opisywanej tu wiejskiej
szkółki. Przez pierwsze trzy tygodnie w szkole uczą się jeszcze dzieci polskie, ale później
służy ona wyłącznie dzieciom niemieckim. W styczniu 1940 roku kierownik Kluczyński
wyjeżdża z Szetlewka, a szkoła z czasem zostaje całkowicie zamknięta. Przez resztę
okupacji hitlerowskiej placówka nie funkcjonowała. Tuż po zakończeniu działań
wojennych w 1945r. kierownikiem zostaje Czesław Sulkowski. Przez dziesięć lat nauka
odbywa się w kilku miejscach: w pobudowanej przed wojną szkole i mieszkaniach
prywatnych Michała Żelka i Stefana Kina. Obok języka polskiego językiem wykładowym
jest także język niemiecki, ponieważ do szkoły uczęszcza spora grupa dzieci niemieckich.
Zwiększającej się liczby uczniów i oddziałów siedmioklasówki nie mógł już pomieścić
stary budynek wraz z przydzielonymi izbami w domach prywatnych. Temu problemowi
zaradzić miały starania Czesława Sulkowskiego i silna inicjatywa społeczna. Lata 50–te
zapisują się w historii Szetlewka wielkim literami. Z inicjatywy ówczesnego kierownika
oraz przy silnym wsparciu i zaangażowaniu lokalnego środowiska zaczyna się rozbudowa
szkoły. Prace budowlane wykonywane były całkowicie w czynie społecznym miejscowej
ludności. Obiekt rośnie w oczach, a do dyspozycji dzieci sukcesywnie oddawane są
kolejne pomieszczenia. Wysiłek całej wiejskiej społeczności zaowocował budynkiem w
obecnym kształcie (fot. 1). Powstała druga część niskiego budynku, pion z piętrem i sala
gimnastyczna. W parze z rozbudową obiektu idą prace związane z zagospodarowaniem
terenu wokół szkoły. Pojawiają się pierwsze drzewka, a w 1955r. zainstalowano telefon.
Entuzjazm związany z rozwojem placówki przerywa nagła śmierć kierownika szkoły.
Szczególnie

znaczące dla późniejszych działań na niwie

kulturalnej było

wybudowanie wówczas - jakże rzadkiego w szkołach wiejskich - gmachu sali
gimnastycznej wraz ze sceną. Dzięki temu sala ta mogła (od stycznia 1959 r.) spełniać
przez kolejne dziesięciolecia aż do końca podwójną funkcję: sportowo-rekreacyjną oraz
kulturalno-widowiskową.
Na przestrzeni lat 1945–1959 kadrę pedagogiczną szkoły tworzyli: Jadwiga
Sulkowska, Jadwiga Kopaczewska-Bączkiewicz, p. Kaczmarek, Zygmunt Szukalski,
Henryk Łakomiak, Zofia Śmiejak, Daniela Dryjer/Szukalska (do 1964r.),
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Ryszard Nowakowski, Jan Stanisławski, Halina Zagozda/Kopaczewska (do 1991r.). Przez
następne trzy lata 1959–1962 szkołą kieruje Zdzisław Łęcki, a po nim na okres czterech lat
1962–1966 funkcję przejmuje Kazimierz Kobylarek. W latach 1959–1966 za edukację w
szkole odpowiadają: Maria Łęcka, Czesław Warliński (do 1988 r.), Telesfor Pawela,
Kazimierz Kobylarek (do 1991 r.), Anna Kobylarek (do 1988 r.), Jadwiga Goliszek, Ewa
Dobrzańska/Warlińska (do 1990 r.), Kazimierz Olejniczak (do 1969 r.). Grono
pedagogiczne pracujące w szkole u progu lat 60-tych było twórczo aktywne, gdyż w pełni
wykorzystało istniejące tu zaplecze (scenę). Powstaje teatr amatorski z prawdziwego
zdarzenia, co daje początek odnawianej w latach późniejszych tradycji teatralnej. Zespół
tworzyli zarówno nauczyciele jak i uczniowie oraz mieszkańcy - osoby dorosłe.
W 1966r. kierownikiem szkoły ośmioklasowej zostaje Czesław Warliński. Piastuje
on powierzoną mu funkcję do roku 1988. Znamienne dla tego czasu jest upiększanie
obejścia szkoły: posadzono kolejne drzewa i krzewy, założono chodniki przed szkołą i od
strony podwórka; Komitet Rodzicielski dokupił działkę z przeznaczeniem na boisko
szkolne. W obiekcie urządzone zostały klasopracownie zajęć praktyczno–technicznych i
fizyko–chemicznych, a początek i koniec zajęć dydaktycznych zaczął sygnalizować
dzwonek elektryczny – służący do tej pory gong trafił na półkę. W roku szkolnym 1966/67
powstaje klasa VIII; wtedy też przez najbliższe dwa lata prowadzony jest kurs dla
dorosłych z zakresu ukończenia szkoły podstawowej. Większość słuchaczy tego kursu
miała ukończony 35 rok życia. Z myślą o tych, którzy chcieli zdobywać wiedzę w branży
rolniczej, zorganizowano w trybie wieczorowym kursy z zakresu przysposobienia
rolniczego. W latach 1967–1974 pracę w szkole podejmują: Jadwiga Olejniczak, Teresa
Bolechowska, Irena Rumińska, Kazimiera Przybyła.
Lata siedemdziesiąte kojarzą nam się z masową akcją tworzenia zbiorczych szkół
gminnych. Dramatem w historii szkoły jest fakt podjęcia przez władze administracyjne w
roku szkolnym 1974/75 decyzji o zniżeniu jej stopnia organizacji do klas I-V, a następnie
I-IV. Dobrze funkcjonująca, rozwijająca się i aktywna kulturalnie placówka wskutek
wprowadzenia tzw. Zbiorczych Szkół Gminnych utraciła rzeszę uczniów starszych klas.
Grono pedagogiczne skurczyło się wówczas do dwóch nauczycieli na pełnych etatach plus
dwóch pracujących tu w wymiarze kilku godzin (a prócz tego zatrudnionych w innych
placówkach). Miejscowi uczniowie klas V-VIII kształcili się w Zbiorczej Szkole
72

Gminnej w Zagórowie. Ten stan rzeczy utrzymał się przez dziewięć lat.
Dopiero

w

roku

szkolnym

1982/1983

w

Szetlewku

przywrócono

pełną

ośmioklasówkę. Powstaje też oddział przedszkolny. W roku szkolnym 1984/85 po raz
pierwszy w kranach popłynęła bieżąca woda. Grono pedagogiczne poszerzyło się o
nowych członków. Na przestrzeni lat 1980–1991 pracę rozpoczynają tu następujący
nauczyciele: Bogdan Grzonkowski, Katarzyna Kierzek, Małgorzata Pilarska/Błażejewska,
Andrzej

Grzeszczak,

Maria

Grzeszczak,

Danuta

Nowak/Stefańska,

Urszula

Waleriańczyk/Staszak, Aleksandra Warlińska/Kopczyńska, Mariola Staszak/Szczecińska,
Beata Pakulska/Wstawska, Mariusz Marcjan, Małgorzata Przewłoka/Marcjan, Zofia
Małecka, Jolanta Kopaczewska (z d. Kobylanek).
Andrzej Grzeszczak – starszy brat autora niniejszej pracy, magister muzyki - mocno
zaangażował się zarówno w działalność sportową jak i kulturalną. Był głównym
organizatorem budowy boiska szkolnego, walnie (jako wuefista) przyczynił się do
osiągania przez uczniów wysokich wyników w sporcie. Rozbudził wśród dzieci
zamiłowanie do kultury fizycznej i muzycznej. Na wyniki pracy nie trzeba było długo
czekać. Rozpoczyna się pasmo sukcesów na szczeblu gminy i nierzadko województwa w
szczególności w biegach sztafetowych, przełajowych i konkurencjach sprawnościowych.
Pan Andrzej był także filarem w zakresie organizacji i oprawy muzycznej organizowanych
imprez. Coraz częściej są to imprezy dla środowiska. Ich uwieńczeniem było
zorganizowanie w sierpniu 1987 r. na boisku szkolnym Dożynek Gminnych. Były to
pierwsze dożynki w Szetlewku po ponad 10-letniej przerwie. Dzięki staraniom nauczyciela
gminne władze oświatowe doposażyły szkołę w szlachetny instrument – nowe pianino
marki Calisia. W 1988 r. Andrzej Grzeszczak objął stanowisko dyrektora placówki.
Obok sukcesów sportowych coraz częściej – głównie za sprawą nauczycielki Beaty
Wstawskiej - pojawiają się sukcesy w zakresie przedmiotów ścisłych. Warto jeszcze raz
wspomnieć o wysokich notowaniach w dziedzinie sportu. Po Andrzeju Grzeszczaku
pałeczkę wuefisty przejął Mariusz Marcjan, pod kierunkiem którego uczniowie naszej
szkoły dalej zdobywali laury na zawodach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
W roku szkolnym 1989/90 rodzą się pierwsze pomysły tyczące akcji dożywiania
dzieci. Wkrótce też do szkoły wraca nauczanie religii. Rok 1993 – ostatni w
dyrektorowaniu Andrzeja Grzeszczaka - to adaptacja dla potrzeb oddziału
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przedszkolnego nowego pomieszczenia i pierwsza wizyta księdza biskupa Romana
Andrzejewskiego. Biskup włocławski był zauroczony występami dzieci, otrzymanym od
nich albumem prac uczniowskich oraz panującą w wiejskiej szkółce atmosferą. Równo 10
lat później, podczas kolejnej wizyty, ten sam biskup wyraził podobną opinię, ponieważ
znów zauroczyły go występy dzieci. Wielką niespodzianką dla Krajowego Duszpasterza
Rolników w 2003 r. było otrzymanie nagranej przez Wojciecha Grzeszczaka płyty CD pt.
Z Bogiem w sercu i na ustach z muzyką instrumentalną, piosenkami i wierszami w
wykonaniu uczniów.
W tym miejscu warto podkreślić fakt, iż na przełomie lat 80-tych i 90-tych nastąpiła
zmiana pokoleniowa w gronie pedagogicznym. Na emerytury przechodzili stopniowo
nauczyciele pracujący tu od lat 50-tych i 60-tych. Ich miejsce zajęli młodzi, z których
najdłużej pozostającymi - bo aż do końca istnienia placówki - byli: Małgorzata i Mariusz
Marcjanowie,

Jolanta

Kopaczewska,

Jolanta

Wardęcka/Różańska,

Mariola

Dziatkiewicz/Urbaniak i - piszący te słowa - Wojciech Grzeszczak. To dzięki temu gronu
w podstawówce coraz częściej i donośniej rozlegają się dźwięki muzyki, którym
towarzyszą śpiew i taniec. Szkolna scena staje się miejscem kiełkowania nowych talentów
aktorskich i wokalnych. Wszystko odbywa się w znakomitej oprawie plastycznej. Te
dziedziny z powodzeniem rozwijają się przez następne lata. Za dyrektorstwa najpierw
Andrzeja Grzeszczaka, a potem kolejno: Marioli Staszak, Mariusza Marcjana i Jolanty
Kopaczewskiej nastąpiło też spore unowocześnienie i modernizacja placówki.
W roku 1993 funkcję dyrektora szkoły powierzono Marioli Staszak, a już rok później
5–letnią kadencję dyrektorską rozpoczyna wuefista Mariusz Marcjan. W tym czasie pracę
na stanowisku nauczyciela podejmują: Justyna Maślińska, Małgorzata Jankowska, Joanna
Matuszewska/Słowińska, Agnieszka Zielińska/Ławniczak, Violetta Rymarska, Barbara
Wieczorek, Aneta Borowska. Lata 1994–1999 to przede wszystkim gruntowny remont sali
gimnastycznej, budowa wewnętrznych sanitariatów i częściowa odnowa chodników przed
szkołą. Rok 1998, to

wizyta ks. biskupa Bronisława Dębowskiego oraz kolejne po 11

latach przerwy Dożynki Wiejskie. Dożynki inne i wyjątkowe, bo na potrzeby tego święta przy ścisłej współpracy grona nauczycielskiego z miejscową Radą Sołecką - powstaje
ludowy zespół folklorystyczny „Szetlewskie Łany”. Zespół ten skupia w swoich szeregach
miejscowych gospodarzy, gospodynie, nauczycieli i absolwentów szkoły. Całej grupie od
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początku przewodniczył sołtys wsi – Łucjan Rydlichowski.
W roku 1999 następuje kolejna zmiana na fotelu dyrektora. Stanowisko to powierzono
Jolancie Kopaczewskiej. Na przestrzeni lat 1999–2008 pracę pedagogiczną w placówce
podjęli: Agnieszka Parus, Mariusz Wiśniewski, Olga Kłodzińska, Ewa Szmytka, Mariola
Jankowska, Ewa Łechtańska, Katarzyna Kozłowska, Cecylia Foremniak, Michał Rek.
Ostatnie 9 lat funkcjonowania szkoły, to w dalszym ciągu modernizacja obiektu. Wytężona
praca rodziców i nauczycieli, wspierana przez lokalny samorząd, owocuje gruntownym
remontem kuchni, uruchomieniem stołówki z prawdziwego zdarzenia, przebudową
korytarzy i łącznika z piętrem oraz urządzeniem salki komputerowej. Są to jednocześnie
lata niezwykle zacieśnionej współpracy z lokalnym środowiskiem, z instytucjami i
organizacjami wspierającymi przeróżne inicjatywy. Najistotniejszy rezultat tych działań
stanowią powstające dzięki wsparciu M-GOK w Zagórowie sekcje instrumentalne (fot. 5ab, 6). Dzięki zaangażowaniu dwóch nauczycieli: Wojciecha Grzeszczaka i Mariusza
Marcjana uczniowie, a następnie absolwenci szkoły przez kilka lat stanowić będą
zasadniczy trzon Orkiestry Dętej w Zagórowie (od 2007 r. dyrygowanej przez pierwszego
z wyżej wymienionych). Całe grono nauczycielskie angażuje się w organizację imprez
środowiskowych o zasięgu gminy i powiatu. W kilku przypadkach SP w Szetlewku
stawała się pionierem form, które są kontynuowane przez coraz szersze kręgi lokalne. Tak
było z organizacją festynu o nazwie Dzień Rodziny czy Gminnego Spotkania Kolędowego.
W parze z wytężoną pracą wychowawczo–kulturalną szła skrupulatna i konsekwentna
praca w sferze dydaktycznej znaczona wyróżnieniami, dyplomami i nagrodami.
Sukcesywnie poszerzano też ofertę edukacyjną szkoły, np.: wprowadzenie nauczania
dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego, urządzenie pracowni komputerowej
czy systematyczne wycieczki na basen, do kina, teatru i opery. Chociaż z roku na rok było
coraz trudniej, zarówno nauczyciele jak i rodzice dokładali wszelkich starań, by
drastycznie malejąca liczba uczniów nie ograniczała wspólnych działań i nie uszczuplała
pomysłów. Dzięki wspomnianemu zaangażowaniu grona pedagogicznego wespół z
uczniami, komitetem rodzicielskim, sołtysem wsi i miejscowymi społecznikami
zorganizowano wiele imprez kulturalnych o charakterze dochodowym, z których zarobek
przeznaczano na prace remontowe oraz zakup nowych sprzętów i pomocy dydaktycznych
dla szkoły z dużym naciskiem na te, które miałyby służyć rozwojowi
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artystycznemu uczniów. Zakupiono więc nagłośnienie, keyboard, zestaw instrumentów
perkusyjnych, telewizor, odtwarzacze: VHS, DVD i kilka audio CD. Nie można tu nie
wspomnieć o powiększaniu i uatrakcyjnianiu księgozbioru biblioteki szkolnej.
Sprawa

godna

zaakcentowania:

ostatnia

dekada

istnienia

placówki

była

najefektywniejszą chyba pod względem artystycznego zaangażowania uczniów i
nauczycieli tak, że działalność ta stała się jakby wizytówką szkoły i środowiska na forum
gminy, powiatu a nawet województwa. Pod kierunkiem kilku pedagogów zaznaczył się
silny udział szkolnych zespołów artystycznych i solistów na gminnych, powiatowych oraz
międzypowiatowych przeglądach, konkursach, koncertach. Zarówno w latach 90-tych ub.
wieku, jak i w pierwszych latach XXI w. aż do ostatnich chwil istnienia placówki w
zakresie tych działań szczególne znaczenie miało prowadzenie przez polonistę Wojciecha
Grzeszczaka kół zainteresowań: teatru, chóru, zespołu pieśni i tańca ludowego, zespołu
fletowego oraz solistów (wokalistów, instrumentalistów) i recytatorów. Natomiast opieka
nauczycielki nauczania początkowego Marioli Urbaniak

nad dziecięcymi grupami

tanecznymi dawała uczniom podstawy opanowania tańca ludowego jak i nowoczesnego
(zob. fot. 7). Jak już zostało nadmienione, szkolenie przez Wojciecha Grzeszczaka i
Mariusza Marcjana

młodzieży

w ramach sekcji instrumentów dętych - pod kątem

wstępowania uczniów SP w Szetlewku w szeregi Orkiestry Dętej w Zagórowie - dało
znakomite rezultaty dla kultury gminy. Ciekawą inicjatywą było również utworzenie
zespołu akordeonistów, który odbywał próby w pomieszczeniach szkoły. Jego członkami
były dziewczęta: uczennice i absolwentki szetlewskiej podstawówki, a instruktorem
prowadzącym z ramienia M-GOKu Jan Herian. Zespół niejednokrotnie wystąpił na
szkolnej scenie oraz reprezentował swe środowisko na imprezach gminnych (zob. fot. 8-9).
Jednak najwięcej rozgłosu przysporzyła środowisku a zarazem i szkole sprawa, o której
traktuje ostatni III rozdział niniejszej książki. Otóż większa część grona pedagogicznego
zaangażowała się społecznie w zorganizowanie i działalność miejscowego zespołu
folklorystycznego „Szetlewskie Łany”.
Wyszczególnione wyżej przedsięwzięcia rozsławiły szetlewską podstawówkę daleko na
zewnątrz, były też często opisywane w prasie lokalnej. Te które korespondują z tematem
niniejszej pracy zostaną opisane w kolejnych rozdziałach.
*
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Szkoła Podstawowa w Szetlewku kształciła uczniów zamieszkujących we wsiach jej
obwodu: Szetlewek, Szetlew, Stanisławów oraz znajdujących się poza tym obwodem
wsiach: Kurów, Łazińsk II i Podbiel. Przez kilka powojennych dekad siedmio- a potem
ośmioklasówka (poza wspomnianym okresem 1974-83) edukowała sporą gromadę
młodzieży. Analiza dokumentacji szkolnej wykazuje, że w SP w Szetlewku uczyło się: w
latach 50-tych, 60-tych i do 1974 r. przeciętnie 125 uczniów (maksymalnie nawet 138!); w
latach 80-tych – od 1984 r. w klasach 0-VIII było łącznie przeciętnie 100 uczniów
(spadek), a w latach 90-tych przeciętnie 90 uczniów (spadek).
Wysokie wskaźniki demograficzne, a co za tym idzie „ludna” szkoła, były w
Szetlewku w pierwszych latach XXI w. już tylko wspomnieniem. Złożone procesy
społeczno-demograficzne zachodzące na wsi po 1989 r. wpłynęły na dalsze znaczne
obniżenie liczby dzieci w okręgu szkoły, a zatem i liczby jej uczniów. Reforma oświatowa
w 1999 r., wprowadzając sześcioklasowe szkolnictwo podstawowe, stała się niestety dla
małej wiejskiej szkoły czynnikiem przesądzającym o jej nadchodzącym końcu. Tak więc
od 1 września 2000 r. - w wyniku reform edukacji - SP w Szetlewku była placówką
sześcioklasową plus oddział przedszkolny. W r. szk. 2000/2001 uczyło się tu już tylko 62
uczniów. W ostatnich latach 6 nauczycieli edukowało niestety z roku na rok wciąż
malejącą liczbę uczniów. W przedostatnim dla działalności placówki roku szkolnym
2006/2007 wynosiła ona 41, zaś w ostatnim r. szk. 2007/2008 uczyło się tu jedynie 32
uczniów wraz z przedszkolakami!
Powyższe zestawienie liczbowe wyraźnie obrazuje skalę narastającego problemu
demograficznego, który stał się gwoździem do trumny szetlewskiej placówki oświatowej.
Ta zatrważająca statystyka oraz wykazująca dalszy spadek prognoza demograficzna na
najbliższe lata sprawiły, że władze lokalne od kilku lat planowały likwidację placówki „ze
względów ekonomicznych”. W lutym 2008 r. zapadła uchwała Rady Miasta i Gminy
Zagórów o zamknięciu SP w Szetlewku z końcem roku szkolnego 2007/2008. W kwietniu
do tej decyzji przychyliło się Kuratorium Oświaty w Koninie. Dnia 20 czerwca 2008 r.
odbyło się Uroczyste Zakończenie Działalności Szkoły Podstawowej w Szetlewku. W ten
sposób zasłużona dla edukacji oraz kultury lokalnej szkoła przeszła do historii.
*

Przytoczony - wykazujący jakże dramatyczną tendencję zniżkową - przegląd danych
liczbowych o ilości uczniów kontrastuje z tendencją pozytywną przejawiającą się
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tym, że dzięki dużemu zaangażowaniu malejącego grona pedagogicznego oraz chęci do
zajęć pozalekcyjnych wciąż „topniejącej” grupy wychowanków szkoła w ostatnim
piętnastoleciu istnienia nie tylko utrzymała, ale wciąż podnosiła poziom i liczbę działań
edukacyjnych mających na celu udział uczniów w kulturze, w tym w obcowaniu z
folklorem i sztuką ludową. Zostaną one opisane w kolejnych rozdziałach.
Na zakończenie rysu historii szkoły przywołam fragment przemówienia ostatniej
dyrektor placówki Jolanty Kopaczewskiej (wygłoszone na Uroczystym Zakończeniu),
oddające odczucia towarzyszące zamknięciu wiejskiej szkoły, która przez ponad pół wieku
była uznawana za „serce wsi i okolicy”.
Nasze wspomnienia zamyka dzisiejszy dzień, dzień który jest wynikiem kilkuletniego procesu
objawiającego się małą już dziś i dalej drastycznie malejącą liczbą dzieci w naszej szkole. To na
tej podstawie Rada Miejska Zagórowa podjęła decyzję o likwidacji placówki. Wiemy, że decyzja ta
z całą pewnością nie była łatwa i pewnie nie przysporzy Państwu popularności. Każdy z nas wie
również, że życie polega na nieustannym dokonywaniu wyborów i na ciągłym podejmowaniu
decyzji. Tym bardziej zmuszeni są do tego ci, którzy piastują stanowiska i urzędy. W sytuacji kiedy
rozsądek kłóci się z uczuciem – te decyzje są szczególnie trudne i potrzeba czasu, by zrozumieć ich
zasadność. Wierzę, że czas będzie najlepszym weryfikatorem naszych działań.
Dzisiaj patrzymy wstecz i pozostajemy wdzięczni za lata, które były nam dane od losu. Oświata
w Szetlewku to kawał pięknej historii. Z pełnym przekonaniem powiem, że mieszkańcy Szetlewka i
najbliższej okolicy oraz grono pedagogiczne nie zaprzepaścili danej im szansy i właściwie
wykorzystali nadarzające się okazje, właściwie spożytkowali tkwiący w środowisku potencjał.
Wierzę w to, że obecna sytuacja jest tylko chwilą przeobrażenia, jest zmianą, która musi się
dokonać, bo tak dyktują dzisiejsze uwarunkowania. Najpowszechniejsze prawo natury mówi, że z
chwilą gdy zanika jedno – rodzi się drugie, coś się kończy po to, by coś się zaczęło, by otworzyć
drogę do czegoś nowego. Najważniejsze, by nie pozostała pustka. A tego raczej nie powinniśmy się
obawiać, bo znając siłę i hart ducha naszych mieszkańców, domyślam się, że jeszcze nie jeden raz
Szetlewek zaistnieje w gminie i powiecie, choć niewątpliwie bez tej jednostki oświatowej będzie na
pewno dużo trudniej.148

148

Z przemówienia wygłoszonego przez Jolantę Kopaczewską dn. 20. 06. 2008 r. w SP w Szetlewku.
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2.
Tradycje szkoły w krzewieniu kultury, w tym folkloru
Przedstawiony powyżej bardzo pobieżny zarys historii Szkoły Podstawowej w
Szetlewku wskazuje na to, że prowadzona w tej placówce działalność kulturalna była przez
kilka dziesięcioleci ważnym ogniwem procesu dydaktyczno-wychowawczego, a także
czynnikiem kulturotwórczego „promieniowania” szkoły na bliższe i dalsze otoczenie
(środowisko społeczne). Można chyba mówić w tym zakresie o tradycji społecznikowskiej,
która wytworzyła się w pracy dwóch wyżej wymienionych pokoleń nauczycieli – tradycji,
którą warto omówić dokładniej.

2. 1.Teatr amatorski w latach 60-tych ub. wieku
Zespół takowy powstał przy SP w Szetlewku w 1958 r. z inicjatywy kierownika
Czesława Sulkowskiego. On bowiem w nowo wybudowanej sali gimnastycznej od razu
zaadoptował część pomieszczenia na scenę; tę zaś w 1963 r. (a więc za dyrektorstwa
Kazimierza Kobylarka) zaopatrzono w potrójne kulisy. W skład grupy wchodzili
miejscowi nauczyciele, kilku uczniów z podstawówki oraz wiodąca prym młodzież z
najbliższych wsi zrzeszona w ZMW (głównie uczniowie działającej popołudniowo w
lokalu podstawówki Szkoły Przysposobienia Rolniczego – SPR dla młodzieży i dorosłych)
– w sumie ok. 15-20 osób (zob. fot. 10-11). Próby odbywały się dwa razy w tygodniu,
przeważnie przy świetle lamp naftowych, gdyż energia elektryczna dotarła do Szetlewka
dopiero w 1963 r. Zespół zadebiutował w styczniu 1959 r. przedstawieniem Dzieci w
jaskini zbójców. Odtąd najmniej co pół roku wystawiano kolejny premierowy spektakl. W
ciągu siedmio-ośmioletniego istnienia teatru musiało ich być około 15-20. Reżyserowała
najczęściej nauczycielka języka polskiego Halina Kopaczewska. W wywiadach z byłymi
członkami zespołu pojawiają się następujące tytuły sztuk: Dzieci w jaskini zbójców
(wyst.1959 r.), Moralność pani Dulskiej (wyst. 1962 r.), Zemsta, Grzech (wyst.1963 r.),
Taki wstyd, Skarb Stefana Zięby, Wujek z Ameryki, Szatan z siódmej klasy, Piąty
nieboszczyk, Ciocia na wydaniu. W większości były to więc tryskające humorem komedie
i farsy obyczajowe.
W czasach, gdy na wsi nie było jeszcze radia i telewizji teatr ten wzbudzał ogromne
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zainteresowanie. Do sali przy szetlewskiej podstawówce przybywali gromadnie
mieszkańcy wielu okolicznych wsi, nawet tych nieco odległych jak Trąbczyn i
Michalinów. Był to jedyny teatr w okolicy, a dla wielu odbiorców jedyny teatr w życiu.
Sala była zawsze wypełniona po brzegi. Zespół działał do 1966 r. W drugiej połowie lat
60-tych nastąpiło wśród ludności wiejskiej „zachłyśnięcie się” telewizją i spadek
zainteresowania teatrem. Grupa przestała istnieć.
Chociaż był to rzeczywiście amatorski teatr wiejski, jednak nie miał on charakteru
folklorystycznego; jego repertuar nie zawierał takich elementów. Jest jednak ważny dla
niniejszej pracy z innego powodu: dał początek tradycji aktywności kulturalnej środowiska
SP w Szetlewku, aktywności przekraczającej mury samej szkoły, czyniącej z miejscowej
placówki edukacyjnej ośrodek kultury oddziaływujący na zewnątrz. Ta tradycja zostanie
podjęta i rozwinięta szczególnie mocno w latach przełomu XX i XXI wieku.

2. 2. Doroczne imprezy szkolno-środowiskowe
Pierwszy teatr amatorski przy SP w Szetlewku przeszedł już dawno do historii i jako
taki przez w okresie późniejszym był inspirujący dla miejscowych społeczników.
Natomiast poniżej omówione zostaną te imprezy szkolno-środowiskowe, które na
przestrzeni lat miały wciąż swą rytmiczną powtarzalność wynikającą z osadzenia ich w
szczególnych momentach przełomowych cyklu „roku słonecznego” tzw. „roku polskiego”,
lub, innymi słowy, „kalendarza obrzędowego”. Właśnie takie ich umiejscowienie wraz z
nawiązaniem do szeregu tradycyjnych zwyczajów i obrzędów stanowi rys pozwalający
stwierdzić, że uroczystości i imprezy szkolno-środowiskowe były w tym wypadku
kultywowaniem folkloru.

(A) C h o i n k a N o w o r o c z n a , to najdłużej funkcjonująca w sposób
nieprzerwany tradycja szkolno-środowiskowa przy SP w Szetlewku. Przez cały długi
okres, od lat 50-tych ub. wieku, każdego roku w styczniu lub lutym na sali szkolnej lub sali
remizy strażackiej odbywała się ta sympatyczna impreza, której głównymi punktami były
zawsze: występy uczniów szkoły przed zgromadzoną publicznością oraz przybycie Gościa
z prezentami i wręczenie ich dzieciom. W kultywowaniu tej tradycji wyróżnić można dwa
zasadnicze etapy:
80

a/ W latach 50-60-70-tych ograniczenia ideologiczne występujące w ówczesnej rządzonej
przez komunistów Polsce Ludowej narzucały zrezygnowanie w działalności oświatowej z
tych elementów, które nawiązywały do tematyki chrześcijańskiej, bożonarodzeniowej.
Toteż nie śpiewano kolęd, ale piosenki o zimie, wystawiano scenki i recytowano wiersze
nawiązujące do tej pory roku nie zaś do okresu liturgicznego. Prezenty wręczała świecka
postać-symbol Dziadek Mróz, a nie św. Mikołaj. W II połowie lat 80-tych (po
wydarzeniach społeczno-politycznych roku 1980, jakiś czas po zniesieniu stanu wojennego
w 1983 r.) możliwe było wprowadzanie pojedynczych elementów chrześcijańskich: na
rozpoczęcie uroczystości wszyscy zebrani śpiewali jedną kolędę (na akordeonie
przygrywał wówczas Andrzej Grzeszczak), prezenty dzieciom rozdawał Mikołaj.
b/ Od Choinki Noworocznej, która odbyła się w lutym 1990 zaczęto szeroko
wprowadzać w ramy tej uroczystości elementy tradycji chrześcijańskiej. Uczniowie po raz
pierwszy od kilkudziesięciu lat zaprezentowali w szkole Jasełka. Reżyserowała Małgorzata
Przewłoka (obecnie Marcjan). Zmiany społeczno-polityczne, jakie zaszły wówczas naszym
kraju oraz powrót katechezy do oświaty państwowej pozwoliły zaistnieć motywom
bożonarodzeniowym w szkole. Odtąd na każdej choince uczniowie prezentowali wokalnoinstrumentalny koncert kolęd polskich i zagranicznych. Wykonawcy śpiewali je solo lub w
chórkach, grali na fletach prostych, akordeonach, keyboardach, na instrumentach dętych
drewnianych i blaszanych. Uczniowie występowali też w różnych wersjach przedstawień
jasełkowych lub, tak jak w przypadku utworu Wilja, odgrywali dawne ludowe zwyczaje
bożonarodzeniowe.
Dwukrotnie, bo w roku 2001 i 2005 szkolne koło teatralne wystawiło wspomniany
spektakl Wilja, który poprzez dialog i sytuacje sceniczne, śpiewane pieśni, scenografię,
kostiumy i rekwizyty przybliżył wykonawcom i zebranym widzom to, jak kiedyś na wsi
świętowano Boże Narodzenie. Były to wyjątkowe okazje do zachwycenia się bogactwem
rodzimego folkloru obecnego w tradycjach świątecznych (czyt. o tym w podrozdz. 3.).
Choinka Noworoczna od dziesięcioleci spełniała w środowisku szetlewskim
niebagatelne znaczenie. Była bowiem pierwszą sceną, na której każdy uczeń szkoły mógł przy wypełnionej po brzegi widzami sali - zaprezentować swe umiejętności aktorskie,
recytatorskie, wokalne, instrumentalne i taneczne. Przywołajmy tę szczególną atmosferę…
Otóż występuje się tu przed przybyłymi gośćmi: bliższą i dalszą rodziną, znajomymi,
zaproszonymi przedstawicielami władz oświatowych i lokalnych. Każde koło
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artystyczne: teatralne, taneczne, instrumentalne, chór oraz każda klasa prezentuje
specjalnie przygotowany program. Tu po raz pierwszy uczniowie przełamują swą tremę,
poznają urok sceny, otrzymują oklaski podnoszące ich ocenę w oczach innych, a także
samoocenę. Choinka Noworoczna pełniła więc w szetlewskim środowisku ważne funkcje:
edukacyjne, psychologiczne, estetyczne, społeczno-obyczajowe i towarzysko-rozrywkowe;
jednoczyła całe środowisko we wspólnie przeżywanym radosnym święcie (zob. fot. 1215). Zawsze kończyła się balem karnawałowym uczniów i nierzadko dorosłych.

(B) K o r o w ó d , t o p i e n i e M a r z a n n y i P a n n a W i o s n a zwyczaj ten nawiązujący do archaicznych w swej genezie obrzędów ludowych obchodziło
się w SP w Szetlewku co najmniej od końca lat 50-tych z okazji Pierwszego Dnia Wiosny.
Sprzyjało temu położenie szkoły w pobliżu (ok. 150 m) rzeki Czarna Struga (dopływ rz.
Warty). Każdego roku 21 marca wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami wyruszali w
wesołym korowodzie na obchód wsi Szetlewek (zob. fot.16-18). Należy podkreślić duże
znaczenie elementów plastycznych i muzycznych w tych obchodach. Na początku grupy
niesiono wykonaną ze słomy i listew, skąpo przystrojoną kukłę. Wyobraża ona Marzannę –
symbol zimy. Za nią klasami szli przebrani uczniowie (po przemarszu

odbywał się

konkurs na najciekawszego przebierańca). Pochód zamykała niesiona druga kukła,
skonstruowana podobnie jak pierwsza, ale znacznie bardziej ustrojona i kolorowa.
Symbolizuje ona Pannę Wiosnę. Kukły te wykonane były wcześniej na lekcjach techniki,
plastyki lub zajęciach pozalekcyjnych przez uczniów pod kierunkiem nauczyciela.
Podczas przemarszu poszczególne klasy śpiewały poznane na lekcjach muzyki
wesołe piosenki o wiośnie. Od lat 80-tych na akordeonie akompaniowali im nauczycieleakordeoniści: Andrzej a potem Wojciech Grzeszczak. To nie wszystko. W przerwach
między piosenkami dzieci i młodzież zwykli podnosić niesamowity rwetes. Skandowane
przez nich grupowo okrzyki w rodzaju: Uciekaj zimo!, Witamy wiosnę!, nakładają się na
hałaśliwe

dźwięki

instrumentów

perkusyjnych

(bębenków,

tamburyn,

trójkątów,

marakasów, dzwonków, talerzy - część z nich uczniowie wykonywali samodzielnie). Raz
po raz cała gromada pohukuje wrzaskliwie w stylu indiańskich nawoływań wojennych. Ów
hałas, a właściwie ekspresyjna muzyka, służąca jednemu: obwieszczeniu całej
społeczności wiejskiej dobrej wiadomości, że po okresie zimy nastał czas wiosny,
rozkwitu, życia. Oczywiście jest tu raczej nieświadome nawiązanie do dawnych
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korowodów i procesji, które poprzez okrzyki i hałaśliwą muzykę przeganiały ze świata
ciemne, złe moce natury – odpowiedniki zimy i śmierci. To przepędzanie było zarazem
oczyszczaniem przyrody, by mogły przybyć życiodajne, wiosenne siły. Widać tu wyraźnie,
że cała uroczystość Pierwszego Dnia Wiosny zawierała w sobie bardzo dawne (sięgające
do archaiku i starożytności) elementy folklorystyczne.149 Dawny „obrzęd przejścia” z
jednego czasu w drugi, choć pozbawiony tu pierwotnych funkcji sakralnych, trwał więc w
środowisku SP w Szetlewku przede wszystkim jako dobra, wspólna zabawa. Ale czy
tylko? Wydaje się, że była to tradycja, która trwała, bo zaspokajała potrzebę
psychologiczną: chęć wspólnotowego zaznaczenia momentu wielkiej przemiany, jakim jest
przejście od zimy do wiosny i budzenie się przyrody do życia. A była to przemiana
niezwykle dotykalna dla uczniów szkoły wiejskiej położonej bezpośrednio pośród
rozległych pól, łąk, lasów.
W czasie kilku ostatnich lat w czasie omawianych obchodów ze względów
ekologicznych nie nosiło się już, nie paliło i nie wrzucało do rzeki Marzanny. Pozostała
Panna Wiosna i przemarsz taki, jak opisany wyżej. Choć nieco zmodyfikowana, tradycja
trwała i nikt nie wyobrażał sobie jej zaniechania. Był to więc przejaw wciąż żywego
folkloru.
(C) D z i e ń R o d z i n y - F e s t y n , to formuła która pojawiła się w kalendarzu
imprez SP w Szetlewku stosunkowo niedawno, bo w 2000 r. Od tej pory przez kilka lat w
czerwcu organizowano tę imprezę, która skupiała na placu szkolnym niemałe tłumy nie
tylko mieszkańców Szetlewka i okolicznych wsi, ale i gości przybyłych z całej gminy
Zagórów, jak i spoza jej granic. Miała ona charakter kulturalny i rekreacyjny, nastawiona
była przy tym, tak jak i w przypadku dożynek, na pozyskanie funduszy na rzecz
miejscowej szkoły (loteria fantowa, bufet, gastronomia).Tylko w 2005 r. przebiegała pod
hasłem „Dla Łukasza” i uzyskany z niej dochód w całości przeznaczony został na pomoc
choremu uczniowi Łukaszowi Jagodzińskiemu. Impreza rozgrywała się zawsze na dwóch
planach: na scenie oraz na płycie sportowej placu szkolnego. Na podeście występowali
przede wszystkim uczniowie prezentujący przedstawienia i scenki teatralne, tańce ludowe i
dyskotekowe, śpiewający piosenki oraz grający na instrumentach. W tym czasie na boisku

149

Por. A. Zadrożyńska, Powtarzać czas początku. O świętowaniu dorocznych świąt w Polsce, Warszawa 1985,
s. 72-97.
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trwały mecze, rozgrywki, konkurencje sprawnościowe, zabawy rekreacyjne, wystawy i
loterie.
Festyn w 2002 r. przybrał charakter prezentacji twórczości zespołów i artystów
ludowych. Dzieci ze szkolnego zespołu tanecznego (pod kier. Marioli Urbaniak) przebrane
w stroje krakowskie tańczyły krakowiaka i polkę. Potem kolejno zaprezentowały się
zespoły folklorystyczne: „Wielkopolanie Królewscy” z okolic Poznania, „Chłopcy z
Tamtych Lat” z Ryczywołu, grupa śpiewacza „Trąbczynianki” z Trąbczyna oraz
gospodarze „Szetlewskie Łany”. Poza sceną swe dzieła rozstawili artyści-amatorzy pasjonaci na czele z Janiną Kozłowską z Zagórowa, która w swych pracach plastycznych
nawiązuje do rozmaitych technik rękodzieła ludowego. Festyn w 2002 r. był dowodem na
to, że zainteresowanie folklorem silnie zaznaczyło się w życiu szetlewskiego środowiska.
W rok później, na kolejnym plenerowym Dniu Rodziny, wszyscy obecni mogli
podziwiać występ zespołu „Inti Nian” z Ameryki Południowej śpiewający i grający
muzykę etniczną Indian latynoamerykańskich (zob. fot. 20). Można więc powiedzieć, że
szetlewskie spotkania z folklorem przekroczyły granice kultur i kontynentów.
Opisany w tym punkcie festyn odbywał się zawsze pod koniec roku szkolnego w
czerwcową niedzielę i choć nie zawierał w swym programie zwyczajów kupałowych
związanych z wiosenno-letnim przesileniem słonecznym, to jednak w nastroju wspólnej
radosnej, zbiorowej zabawy na wolnym powietrzu odczuwało się atmosferę podobną do
obchodów świętojańskich. Kończąca tę imprezę majówka trwała do późnych godzin
nocnych. Bawili się wszyscy: dzieci, młodzież, dorośli – wszak nastawał w rocznym cyklu
obrzędowym czas radosny: początek lata.
W ciągu ostatnich lat funkcjonowania placówki przyjął się zwyczaj organizowania w
ostatnim przedwakacyjnym tygodniu biwaku połączonego z ogniskiem. Jego miejscem
było boisko szkolne. Gawędy i śpiewy przy ogniu przywoływały klimat Nocy
Świętojańskiej (zob. fot. 21).
(D) D o ż y n k i Wi e j s k i e i G m i n n e , to tradycja obecna w omawianym
środowisku na przestrzeni z górą trzydziestu lat; ponawiana była jednak w
nierównomiernych odstępach czasowych. Szetlewska podstawówka umiejscowiona w
obszarze wiejskim, rolniczym, chłopskim, nie pozostawała obojętna wobec tego faktu.
Toteż przy wydatnym udziale uczniów i nauczycieli szkoły, zorganizowano:
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a) Dożynki Wiejskie - sierpień 197…? r.
b) Dożynki Wiejskie - sierpień 1983 r.
c) Dożynki Gminne - sierpień 1987 r.
d) Dożynki Wiejskie - sierpień 1989 r.
e) Dożynki Wiejskie - 16 VIII 1998 r.
f) Dożynki Gminne - 15 VIII 1999 r.
g) Dożynki Wiejskie - 11 VIII 2002 r.
h) Dożynki Gminne – 24 VIII 2008 r.
O pierwszych trzech dożynkach, można mówić w najbardziej ogólnych zarysach –
pozostały po nich zdawkowe notatki w kronice szkolnej, kilka zdjęć, bardzo ogólnikowe
wspomnienia. Zawsze jednak pojawia się stwierdzenie o dużym wkładzie grona
pedagogicznego, uczniów szkoły, młodzieży-absolwentów oraz komitetu rodzicielskiego w
ich organizację. Część obrzędową i artystyczną zawsze przygotowywali nauczyciele;
układali scenariusz, reżyserowali występy dzieci i młodzieży, a nawet występowali
osobiście (np. konferansjerka lub przygrywanie na akordeonie) - fot. 22-23. Wymieńmy tu
pokrótce stałe punkty programu tych imprez.
Najpierw orszak wieńcowy uczestniczył we Mszy św. dziękczynnej za plony w
kościele parafialnym w Trąbczynie. Po powrocie (wozami) do Szetlewka odbywał się
przemarsz korowodowy przez wieś z wieńcem dożynkowym; w orszaku tym brali udział:
konni, jadący bryką (starosta i starościna) i wozami, piesi - osoby niosące wieniec, chleb
oraz ustrojone narzędzia rolnicze; na końcu jechały maszyny polowe. Gdy zbliżano się na
plac szkolny śpiewano pieśń Plon niesiemy, plon i wręczano wieniec oraz chleb
zasiadającym

za

stołem

prezydialnym

Gospodarzom

(przedstawicielom

władz

administracyjnych i samorządowych). Po przemówieniach następowała część artystyczna.
Młodzież: tańczyła w rytm Poloneza warszawskiego albo poloneza Zbożem szumią złote
kłosy, śpiewała specjalnie na tę okazję ułożone (aktualne) przyśpiewki, prezentowała
skecze, krótkie scenki humorystyczne, opowiadała kawały; dzieci szkolne tańczyły
krakowiaka, śpiewały piosenki. Odbywały się loterie. Całość kończyła zabawa taneczna.

Trzy ostatnie dożynki są lepiej udokumentowane, gdyż wzbudziły szersze
zainteresowanie; były nawet opisywane w prasie lokalnej. Stało się to głównie za sprawą
zawiązanego latem 1998 r. zespołu folklorystycznego „Szetlewski Łany”, który
85

swymi występami znacząco uświetnił część obrzędową oraz artystyczną tych imprez tak,
że stały się one wydarzeniami na wyższym poziomie organizacyjnym i artystycznym, niż
to miało miejsce wcześniej.
Właśnie Święto Plonów w 1998 r. były przyczyną powstania „Szetlewskich Łanów”, a
zespół niejako wyspecjalizował się w tworzeniu oprawy obrzędowo-artystycznej tego
święta, z czym wyszedł daleko poza obręb własnej wsi. Wciąż udoskonalany scenariusz
obrzędu i wzrost poziomu artystycznego zespołu powodowały, że dożynki, w których brał
on udział stawały się coraz głębiej osadzone w folklorze i tradycji ludowej, co stanowi
walor pozytywny przy ciągłym wpływie nowoczesności na przejawy naszego świętowania.
Warto tu wspomnieć, że dożynki w Szetlewku będąc okazją do podkreślenia
znaczenia rolniczego trudu, były również czasem wytchnienia, wspólnej zabawy
wyrażającej radość z zebranych plonów. Stanowiły też sposobny moment do prezentacji na
forum umiejętności artystycznych przez miejscowe dzieci, młodzież i dorosłych. Dożynki podobnie jak Choinka Noworoczna - zacieśniały więzi istniejące pomiędzy lokalnym
społeczeństwem a szkołą, między dziećmi i ich rodzicami (głównie rolnikami) a
nauczycielami. I jeszcze jeden aspekt: dożynki takie są imprezami dochodowymi –
pieniądze pozyskane ze sprzedaży ustrojonych kłosów, napojów i potraw, a także z loterii
fantowej, zasilały fundusz Komitetu Rodzicielskiego, który rozdysponowywał je
każdorazowo na różne cele szkolne (np. w 1998 r. umożliwiło to wybudowanie w
podstawówce nowych toalet z łazienkami).
Należy stwierdzić, że będąc dawnym zwyczajem rolniczym dożynki wciąż pełnią na
wsi

funkcję

żywego

folkloru,

choć

ulegającego

ciągłym

przeobrażeniom

i

unowocześnieniom. Generalnie jednak jako ruch oddolny, spontaniczny i nie sterowany
przez władze samorządowe święto to jest zjawiskiem coraz rzadszym, zanikającym na
borykającej się z problemami ekonomicznymi, a przede wszystkim z odpływem ludności ,
zwłaszcza młodzieży, wsi. W sytuacji likwidacji wielu placówek szkół wiejskich - który to
proces w chwili obecnej jest postępującym - można zauważyć jeszcze większy zanik tego
zwyczaju, gdyż rola szkoły w kultywowaniu Święta Plonów jest, jak to widać na
przykładzie Szetlewka, ogromna.
(E) Ś w i ę t o P i e c z o n e g o Z i e m n i a k a

ma także w SP w Szetlewku

tradycję sięgającą bodaj wszystkich lat po II wojnie światowej. Nie dziwi ten
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fakt, gdyż w środowisku chłopskim „małe żniwa”, czyli wykopki, są wydarzeniem bardzo
znaczącym z uwagi na to, że ziemniak stanowi na wsi podług ważności drugi, obok zbóż,
płód rolny. Wraz z końcem wykopek nadarza się więc okazja do wspólnej zabawy.
Przypada ona zwykle na dni najbliższe kalendarzowej daty końca lata i początku jesieni,
czyli równonocy jesiennej 23 września. I znów mamy tu związek zwyczaju z
przełomowym momentem „roku słonecznego” (cecha znamienna dla tradycyjnej kultury
ludowej).
Według relacji nauczyciela-emeryta w latach 50-tych i 60-tych święto to miało
niezwykle żywiołowy przebieg, było okazją do swobodnych – aczkolwiek kontrolowanych
przez grono nauczycielskie – wygłupów uczniowskich. Po lekcjach cała społeczność
szkolna i niewielka grupka rodziców rozśpiewanym korowodem przemierzała wieś, a
stamtąd udawała się na pobliską łąkę. Tam rozpalano ognisko, śpiewano piosenki,
przedstawiano skecze. Gdy już wytworzyło się dość popiołu, w żar wkładano ziemniaki,
które po upieczeniu zjadano z masłem i solą. W międzyczasie najbardziej żywi chłopcy
odprawiali harce: smarowali się sadzami pokrywającymi pieczone ziemniaki, przystrajali
w „szaty” wykonane z ziemniaczanych łętów, zachowywali komicznie. Komisja złożona z
uczniów i wychowawców wybierała „króla Kartofla I, II, III” lub „Króla Kartofla i
Marszałków (Dworzan)”. Zostawali nimi najbardziej umorusani, śmieszni chłopcy.
Dzierżyli oni w dłoniach berła, czyli zatknięte na patykach kartofle. Na koniec, pośród
ogólnego śmiechu, wszyscy szli nad Czarną Strugę. Umorusani chłopcy, by zmyć ze siebie
sadze, wskakiwali do wygrzanej wrześniowym słońcem wody i odbywali bodaj ostatnią
kąpiel w sezonie.
W latach dwóch ostatnich dekad ub. wieku i pierwszej dekady XXI w. obchody
Święta Pieczonego Ziemniaka przybrały bardziej stonowany charakter. Odbywały się na
placu szkolnym, gdzie przy ognisku piekło się kiełbasy i ziemniaki, śpiewało piosenki,
przedstawiało scenki o jesieni; były konkursy wiedzy o ziemniaku, strugania ziemniaka na
czas, itp. Ze zwycięzców tych konkursów wyłaniała się para zwaną „Ziemniaczanym
Królem i Królową”(zob. fot.25-26). Po spożyciu kiełbasek i ziemniaków wszyscy obecni, z
Królem i Królową na czele, pochodem maszerowali przez wieś. Śpiewno przy tym hymn
święta: Hej, hej, hej, ziemniaku, / ty nam cały Boży roczek smakuj. / My cię dobrze
upieczemy / i na zdrowie z masłem zjemy (na melodię refrenu piosenki Hej, sokoły).
Korzystano przy tym z okazji, by obdarować przyglądających się korowodowi
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mieszkańców jesiennymi upominkami: ludzikami wykonanymi z ziemniaków, jarzębiny,
kasztanów. W te oto sposoby rokrocznie w SP w Szetlewku żegnało się lato, a witało
jesień.
(F) W i e c z ó r A n d r z e j k o w y . W okolicy daty 29 listopada uczniowie i grono
pedagogiczne szetlewskiej podstawówki obchodzili Wieczór Wróżb, który otwiera
tradycyjny cykl zimowego świętowania.150 Na program imprezy składały się rozmaite
wróżby (w tym lanie wosku), zabawy, konkursy. Całość kończyła dyskoteka. Natomiast
późnym wieczorem odbywała się zwykle zabawa taneczna dla dorosłych.
Od 1998 r. w obchodach Wieczoru Andrzejkowego zaznaczyło się pewne istotne
novum. Do programu zostały wprowadzone elementy charakterystyczne dla zwyczaju
halloween rodem z USA (przejaw mody czerpania z obyczajowości krajów Zachodu,
podobnie jak i kariera Walentynek w Polsce). Toteż zarówno uczniowie jak i nauczyciele
przebierali się za rozmaite „straszne” postacie: duchy, wiedźmy, czarownice, mumie,
wampiry, itp. Przeprowadzano zatem konkurs z nagrodami na ciekawie przebrane i
ucharakteryzowane osoby oraz klasy. Był jeszcze jeden konkurs: na najefektowniejszą,
podświetlaną od wewnątrz, drążoną dynię-„głowę” - symbol halloween.
Nasuwa się myśl, że tym sposobem – niejako drogą okrężną: przez zapożyczenia z
Zachodu – dotarł do zwyczaju szkolnego pierwiastek obrzędowy charakterystyczny dla
naszych tradycyjnych słowiańskich wierzeń ludowych. Była nim wiara, że późnojesienne
obrzędy mają charakter zaduszkowy: zostaje przekraczana granica pomiędzy światem
rzeczywistym a zaświatami, ludzie mogą kontaktować się z duszami zmarłych, duchami
domowymi i demonami.151 Na szkolnym Wieczorze Andrzejkowym - oczywiście znów w
formie wesołej zabawy, bez dawnego elementu wiary - dochodziło niejako do „spotkania”
uczniów z „duchami” i „demonami”, jakie sami stworzyli (przebierańcy). W ten sposób
impreza andrzejkowa w swym humorystycznym wydaniu zbliżyła się do ludowych źródeł
dawnego pojmowania czasu kończącego każdy rok kalendarzowy i słoneczny.
(G) S p o t k a n i e O p ł a t k o w e było doroczną uroczystością, która liczyła sobie w
SP w Szetlewku „jedynie” 17 lat. Fakt ten wynika oczywiście ze wspomnianych już wyżej
zmian społeczno-politycznych i ustrojowych z lat 1989/90. W grudniu 1991 r. odbyło się
150

Por. R. Hryń-Kuśmierek, Z. Śliwa, Encyklopedia tradycji polskich, wyd. PRiSka, s.17, 94-96.

151

Tamże, s.19, 92-93.

88

więc pierwsze spotkanie tego rodzaju i było kontynuowane każdego roku w podobnej
formie, choć zaszła tu pewna istotna zmiana. Spotkania opłatkowe w latach 90-tych miały
szerszy wymiar i w pełni radosny nastrój. Zapraszano gości: osoby duchowne oraz
przedstawicieli władz, a za rozstawionymi na salce sportowo-widowiskowej stołami
zasiadała wraz z gronem nauczycielskim i gośćmi niemała, blisko stuosobowa grupa
uczniów. Po wystawieniu na scenie spektaklu jasełkowego następował moment życzeń i
łamania się opłatkiem (wszyscy ze wszystkimi), potem uczta z kilku wigilijnych potraw, a
po niej wspólny śpiew tradycyjnych kolęd.
W ciągu kilku ostatnich lat uroczystości tej towarzyszył coraz mniej okazały i radosny
wydźwięk. Były jasełka lub montaż słowno-muzyczny (fragmenty Biblii, kolędy grane i
śpiewane, poezja), życzenia, opłatek oraz mała uczta niespełna pięćdziesiątki, wreszcie
ledwie czterdziestki uczniów z kilkoma pracownikami szkoły i kilkoma przybyłymi
rodzicami. Spotkania Opłatkowe zaczęły przebiegać w wyciszonej, a nawet smutnej
atmosferze, gdyż w myślach i wypowiedziach pojawiały się pytania: Co przyniesie kolejny
rok? Czy w przyszłym roku, w ostatni dzień nauki przed świętami Bożego Narodzenia
znów spotkamy się w naszej szkole na Opłatku? Ponieważ przestało być to pewne,
wszyscy obecni już nie tak wesoło jak kiedyś rozchodzili się do domów na święta.

3.
Szkolne koło artystyczne
3. 1 Teatr szkolny
Ta forma pracy z uczniami rozwinęła się w SP w Szetlewku szczególnie za sprawą
polonisty Wojciecha Grzeszczaka. On to, rozpoczynając we wrześniu 1991 r. pracę w
wiejskiej szkółce, przybył z niemałym już bagażem doświadczeń w zakresie teatru
amatorskiego. Wyniósł je z okresu studiów (teatr studencki i parafialny) jak i pierwszego
roku swej pracy z młodzieżą w SP w Zagórowie. Nauczyciel ten przez kolejne
siedemnaście lat zaszczepiał wśród uczniów szetlewskiej podstawówki pasję i zamiłowanie
do sceny (nawiązując niejako do wyżej omawianej szkolno-środowiskowej tradycji
teatralnej lat 60-tych).
Punktem wyjścia był teatr lalkowy o charakterze musicalowym – spektakl Przygody
mądrego kota. Jednak szczególnie ważnym wyzwaniem dla młodych aktorów i
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ich reżysera było wystawianie co roku w okolicach daty 11 listopada przedstawień o
charakterze historyczno-patriotycznym. Za każdym razem był to spektakl według
specjalnie przygotowanego przez nauczyciela, oryginalnego scenariusza od innej strony
ukazującego sprawę wybijania się Polaków na narodową niepodległość. Szkolne talenty
aktorskie, recytatorskie, wokalne i muzyczne mogły się więc w pełni ujawniać i realizować
w przedstawianiu oraz przeżywaniu treści wypełnionych głównie ładunkiem patriotyzmu,
szacunku dla polskiej historii i jej bohaterów (zob. fot. 27-28).
*

Ów priorytet wychowawczy wspaniale zazębił się po 2000 roku z wprowadzeniem na
szkolną scenę przedstawień bazujących na rodzimym folklorze. Zanim przejdziemy do
opisu konkretów w tym zakresie, przywołajmy kilka myśli z artykułu Mirosława Kisiela.
Autor ów pisze, iż:
„Wprowadzenie elementów sztuki regionalnej do muzycznej edukacji, stwarzanie warunków
do formowania i wzmacniania poczucia tożsamości, jest odpowiedzią na pojawiające się
niebezpieczeństwa związane z uniformizacją naszego życia (Podstawa programowa… 1999). W
tym przypadku edukację regionalną traktuje się jako powrót do ojczyzny lokalnej, a przez to jako
możliwość zachowania swojej indywidualności, własnej kultury i specyficznej zdolności do życia
we wspólnocie. Tak rozumiane zadania edukacji regionalnej przekształcają się niejako w proces
wzrastania w przeszłość, tradycję i kulturę swojej ziemi rodzinnej. Ich celem jest przygotowanie
do zaangażowanego działania w swoim środowisku lokalnym” 152.

Tego rodzaju przesłanki towarzyszyły i towarzyszą nauczycielowi Wojciechowi
Grzeszczakowi w pracy z uczniami. Wieloletnie prowadzenie szkolnego koła
artystycznego, na którym odbywały się zajęcia teatralne, wokalne, instrumentalne i
recytatorskie stopniowo ewoluowało w kierunku „nasycenia ich” treściami z zakresu
folkloru i sztuki ludowej. Przyjęcie takiego kierunku dla przedstawianego przez uczniów
repertuaru było wynikiem fascynacji nauczyciela kulturą ludową, które to zainteresowanie
pojawiło się wskutek m.in. uczestnictwa w miejscowym zespole folklorystycznym
„Szetlewskie Łany”.

3. 2. Inscenizacje Wilji
152
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a) Geneza powstania sztuki
Co roku odbywająca się w Szetlewku szkolno-środowiskowa impreza o nazwie
Choinka Noworoczna stanowiła zawsze wyzwanie organizacyjne i artystyczne dla grona
nauczycieli i uczniów. Wszak chodziło o to, by zaprezentować mieszkańcom i gościom
przybyłym na uroczystość udaną część artystyczną w wykonaniu wszystkich uczniów
podzielonych na zespoły. Zasadą obowiązującą było to, by w każdym roku program był
inny, oryginalny. Wymagało to od nauczycieli poszukiwania lub tworzenia wciąż nowych
scenariuszy, piosenek, układów tanecznych itp. Jakoś w grudniu 2000 r. Wojciech
Grzeszczak postanowił ukazać Boże Narodzenie w innym niż dotychczas świetle. Już w
poprzednim roku zrezygnował z wystawienia z grupą teatralną Jasełek. Ich scenariusze,
rok w rok różne, były jednak do siebie nazbyt podobne. Toteż, by z tym zerwać, na
Choinkę w 1999 r. nauczyciel wyreżyserował przedstawienie oparte o Misterium Teatralne
Betleem Polskie Lucjana Rydla. O wystawieniu (fragmentami) tego znamienitego tekstu
pisała prasa lokalna:
„Adaptacja została zaprezentowana przez szkolne koło teatralne skupiające uczniów IV, V, VI
klas oraz szkolny chór złożony z uczennic z klasy VIII. Obydwie grupy są prowadzone przez
Wojciecha Grzeszczaka. Polonista z Zagórowa wie dobrze, jak przygotować przedstawienie. W tej
branży nie debiutował… Przedstawienie składało się z trzech odsłon, każda z nich była ciekawa, a
scenki pełne wdzięku. Akompaniament muzyczny do kolęd śpiewanych przez chór wykonał
młody Mateusz Rogowski z piątej klasy.”153

W kolejnym roku pozostało reżyserowi już tylko podnieść poprzeczkę. Przemyśliwał
więc nad wystawieniem wybranych fragmentów Pastorałki Leona Schillera. Mógł tu
skorzystać z własnych doświadczeń, gdyż przed laty w grudniu 1988 r., jeszcze jako
student UAM, wyreżyserował inscenizację tejże sztuki w wykonaniu młodzieżowej grupy
teatralnej działającej przy Parafii św. Piotra i Pawła w Zagórowie. Jednak i w tym
wypadku coraz silniej dochodząca do głosu potrzeba twórcza nie pozwoliła raz jeszcze
wchodzić do tej samej „rzeki” obcego tekstu.
Kolejny pomysł okazał się bardzo oryginalny: „A może by tak opisać i przedstawić na
scenie Boże Narodzenie przez pryzmat ludowych zwyczajów i tradycji domowych?” Do
odbycia podróży w przeszłość zachęcały autora wspomnienia z dzieciństwa, kiedy to z
rodzicami i bratem spędzał Wigilie u rodziny na wsi. Odżyły wspomnienia i obrazy,
153
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zwłaszcza odwiedziny grupy Gwiazdorów, które zawsze wywoływały emocje i były
niejako pierwszym teatrem oglądanym na żywo. Kolejne impulsy płynęły z pracy
instruktorskiej w zespole „Szetlewskie Łany” oraz zauroczenia ludowym teatrami
obrzędowymi oglądanymi na II Kościeleckich Prezentacjach Dziedzictwa Kulturowego
Wsi (w dn. 29 listopada 2000 r.). Ten ostatni impuls był świeży, mocny i doskonale trafił
w gotowość napisania własnej sztuki teatralnej. Można więc mówić o szczęśliwym zbiegu
okoliczności: w odpowiednim momencie pojawił się ciekawy temat (rodzinne
świętowanie), forma jego dramatyczno-teatralnego ujęcia (teatr obrzędowy), potrzeba
autorskiego debiutu oraz zespół, scena i publiczność gotowe do wystawienia i odbioru
dzieła. Te ostatnie miały być „sprawdzianem na gorąco” przydatności, funkcjonalności i
poziomu estetycznego tekstu.
Tygodnie przełomu 2000 i 20001 roku Wojciech Grzeszczak poświęcił na gromadzenie i
czytanie literatury źródłowej z zakresu etnografii, polskich tradycji i obrzędów oraz odbył
szereg rozmów ze starszymi ludźmi na temat dawniejszego kultywowania w ich domach
zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem. Zebrawszy wiedzę na tenże temat,
przekonując się w międzyczasie, że brak w bibliotekach sztuki napisanej według
podobnego zamysłu, nauczyciel przystąpił do aktu twórczego. Samo pisanie i jego
stopniowy efekt przekonywały, że akt kreacji „idzie” w odpowiednim kierunku; pisarz
czuł, że kolejno wprowadzane postacie mówią „swoim” głosem, zaczynają „żyć’ i
wchodzić ze sobą w relacje, kontakt; jakby tylko czekały, by pióro i scena „wywołały je”
ze świata przeszłości…
W drugiej połowie stycznia Sceny były gotowe do przydzielenia ról uczniom-aktorom.
We ferie zimowe odbyło się kilka prób, a dalszych kilka na początku drugiego semestru.
Wielkim udogodnieniem przy realizacji spektaklu było to, że Choinkę Noworoczną
zaplanowano tym razem w terminie po przerwie zimowej. Wystarczyło więc czasu, by
młodzi aktorzy wyuczyli się ról na pamięć i opanowali na próbach koła teatralnego
poszczególne sytuacje sceniczne, aby wreszcie przygotować scenografię, kostiumy i
rekwizyty.

b) Inscenizacja pierwszej wersji Wilji

Dnia 10 lutego 2001 r. odbyła się na scenie szetlewskiej podstawówki prapremiera
sztuki teatralnej Wilja w jej pierwszej, krótszej wersji. Grono przybyłych osób
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obejrzało przedstawienie w dużym skupieniu. Potem zabrzmiały gromkie oklaski, a
wypowiedzi zwłaszcza starszych widzów świadczyły o „wzruszeniu wywołanym przez
wspomnienia z tamtych lat”, które wzbudził w nich spektakl. Zaproszony dziennikarz tak
odnotował to zdarzenie:
„Mała Szkoła Podstawowa w Szetlewku, do której uczęszcza ok. 70 uczniów jest wielka.
Można się było przekonać o tym w minioną sobotę podczas imprezy choinkowej. Dzieci
udowodniły, że maja niezwykły talent aktorski. A muzyków jest tu pod dostatkiem. To oczywista
zasługa pedagogów, którzy maja wiele pomysłów. Wystarczy wiedzieć o tym, że w szetlewskiej
szkole języka polskiego uczy Wojciech Grzeszczak, a pewne jest, że działa tu koło teatralne i
muzyczne. Przygotował on scenę teatralną o tematyce bożonarodzeniowej. Warto dodać, że
polonista napisał słowa do sztuki i sam ją wyreżyserował.”154

Spektakl prapremierowy oparł się na pierwotnym tekście, któremu daleko jeszcze było
do końcowej, wiele dłuższej wersji, która zostanie opublikowana trzy lata później. Sceny
przedstawiały zwyczaje związane z przygotowaniami do Wigilii, szykowanie potraw, samą
wieczerzę oraz przybycie i grę Kolędników-Herodów (zob. fot. 29-31). Nie było tu jeszcze
wielu później dopisanych scen i sytuacji m.in. przybycia i harców Turonia, opowieści
Babci i Dziadka (o ucieczce Świętej Rodziny do Egiptu) i wielu innych.
Wczesną wiosną 2001 r. spektakl Wilja zaprezentowany został również poza murami
szetlewskiej podstawówki. Szkolny zespół teatralny złożony z uczniów

klas IV-VI

przybrał nazwę „Wesoła Rodzinka” i wystąpił na XXIII Międzypowiatowych
Konfrontacjach Teatrów Dziecięcych w Dobrej (24. 03. 2001 r.). Grupa otrzymała
wyróżnienie „ZA

WARTOŚCI

POZNAWCZE

W

SPEKTAKLU WILJA”. Następnie

wystąpiła na Gminnym Festiwalu Teatrów Dziecięcych w Zagórowie, gdzie spektakl
zwrócił uwagę prasy lokalnej o szerszym zasięgu (zob. fot. 33). Czytamy:
„Jest to jedyna sztuka przedstawiająca jak nasi przodkowie obchodzili na wsi święta Bożego
Narodzenia.”155
„(…) Wiadomości o dawnych zwyczajach odnajdywał w literaturze, w książkach
etnograficznych, rozmawiał ze starszymi mieszkańcami wsi, którzy pamiętają dawne wigilie.
Wiadomości musiał przełożyć na dialog sceniczny. Powstały spektakl otrzymał tytuł Wilja. Sceny
z życia rodzinnego i zwyczajów Bożonarodzeniowych na dawnej wsi. Akcja toczy się w
trzypokoleniowej rodzinie na wsi. (…) Muzyka odtwarzana była na żywo, na akordeonie grał
154
155

Tomasz Frankowski, Aktorska i muzyczna Choinka, „Gazeta Słupecka” z dn. 13. 02. 2001 r.
Rad, Muzyk i reżyser, „Głos Wielkopolski” z dn. 06. 06. 2001 r.
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autor scenariusza i reżyser. (…) Tekst sztuki otrzymał bardzo pozytywną opinię profesor
Dobrochny Ratajczakowej z Zakładu Dramatu i Teatru UAM w Poznaniu.”156

A) A s p e k t M U Z Y C Z N Y p i e r w s z e j w e r s j i i n s c e n i z a c y j n e j
Na warstwę muzyczna Wilji wystawianej w 2001 r. składał się grupowy śpiew a
capella pieśni adwentowych i kolęd w wykonaniu aktorów oraz uruchamiane w niektórych
momentach nastrojowe tło muzyczne, którym były grane na żywo na akordeonie przez
opiekuna melodie kolęd (zob. fot. 32). Na scenie rozbrzmiewały więc pieśni: Spuśćcie nam
na ziemskie niwy, Zdrowaś bądź Maryja, Archanioł Boży Gabryel, Gdy się Chrystus Rodzi,
Dzisiaj w Betlejem, Wśród nocnej ciszy, Pójdźmy wszyscy do stajenki. Spod sceny
akordeonista grał (bez basów): Lulajże, Jezuniu i Cicha noc. Tym razem nie było jeszcze
w spektaklu tzw. kolęd ludowych.
B) P L A S T Y K A t e a t r a l n a
Elementy scenografii. Prapremierowa wersja spektaklu rozgrywała się w przestrzeni
scenicznej przywołującej wnętrze izby w chłopskiej chacie wyznaczonej przez elementy
takie jak: centralnie powieszona w głębi sceny imitacja okna (wykonana z kartonu i
bibuły), nad nią prostokątne ciemne tło z gwiazdkami symbolizujące porę nocną czasu
akcji. Również centralnie, w głębi sceny znalazł się stół, wokół którego ustawiono
stolarskiej roboty ławy – siedzenie dla Domowników. Z lewej strony sceny postawiono
imitację dawnego, wiejskiego pieca (konstrukcja z listew, kartonu i papieru). Bryła
kuchenna - na której ustawiano naczynia - powiększona była nadbudowaną atrapą komina.
Całość została pomalowana, by sprawić wrażenie autentyczności.
Dekoracja spektaklu była zatem dość skromna, bardziej funkcjonalna niż nastawiona na
prezentację wystroju dawnych chałup. Tę drugą możliwość wykorzysta dopiero
inscenizacja z roku 2005, o której będziemy pisać.
Rekwizytorium przedstawienia składało się głównie z naczyń „do przygotowywania”
potraw wigilijnych. Były to przyniesione przez uczniów z domów gliniane dzbanki,
kamionkowe garnki, blaszane kubki i miski, drewniane łyżki, kopyście, pałki, wałek itp.
Na stole znalazło się siano, a na nim biały obrus; „pod ścianami” ustawiono bodaj dwa
snopy (kraczki) nie wymłóconego zboża. Były jeszcze drwa „na rozpałkę”, taboret, lampy
naftowe (roratnie) i nader efektowny rekwizyt – autentyczny kołowrotek do przędzenia.
156

Rad, Wigilijna opowieść z Szetlewka, „Życie Konina” z dn. 17. 12. 2001 r.
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Grupa Kolędników-Herodów wyposażona była oczywiście w tradycyjne precjoza: Anioł
niósł obrotową gwiazdę, Żołnierze mieli (drewniane) miecze, Herod berło i koronę, śmierć
kosę (z drewna), Diabeł (też drewniane) widły.
Kostiumy Domowników miały za zadanie co najwyżej sugerować dawne stroje ludowe.
Toteż dziewczęta były ubrane w spódnice w kwiaty, kraciaste koszule lub dziergane
swetry, na ramionach miały zarzucone lub na głowach zawiązane chusty we wzory
kwiatowe. Chłopcy ubrali na siebie rozpinane koszule, a na nie włożyli przepasane
futrzane kamizele. Ubiór kolędników był jak najbardziej typowy dla tego typu grup, nie ma
więc potrzeby omawiać go w szczegółach.
Po spektaklu Wilja granym w 2001 roku zachowały się niestety bardzo nieliczne
fotografie, co utrudnia dokładniejszy opis, a pamięć nie zachowuje wielu istotnych
szczegółów. Na tym więc trzeba zakończyć omówienie przedstawienia.
*

Warto tu dodać na marginesie, że przedstawiająca prapremierę Wilji szkolna grupa
teatralna „Wesoła Rodzinka” w tymże składzie wystąpiła pod kierunkiem opiekuna
Wojciecha Grzeszczaka jeszcze z innymi (już nie folklorystycznymi) spektaklami, takim
jak: Bal tysiąca baśni i Nasz wspólny domek (zob. fot. 49).
Niestety – i jest to bolączką szkolnych zespołów teatralnych po reformie oświatowej –
uczniowie „rozbudzeni” dla sceny, tworzący zgrany zespół, ukończywszy klasę szóstą
odchodzą z podstawówki do gimnazjum. Kiedyś można by było kontynuować pracę z nimi
jeszcze przez dwa lata, obecnie nie. Tak więc przygoda teatralna „Wesołej Rodzinki” w
dobrym składzie z 2001 r. nie trwała długo. Następne lata przynosiły kolejne spektakle
szkolnego koła artystycznego (przyjęto tę nazwę), w których brali udział wychowankowie
z coraz to młodszych roczników. Było też jedno niepowodzenie spowodowane
poruszonym przed chwilą problemem. Ze względu na „odpływ” uczniów do gimnazjum
nie udało się wystawić mocno zaawansowanego na próbach przedstawienia musicalu
baśniowego Chłopiec z bajki. Praca nad nim rozłożona na długi czas została przerwana
przez odejście z podstawówki odtwórców głównych ról oraz instrumentalistki grające na
żywo muzykę. Czas na osiągnięcie właściwego poziomu tak dużego przedsięwzięcia na
jednej godzinie pozalekcyjnej w tygodniu okazał się niewystarczający (bo trzeba było
obsłużyć jeszcze uroczystości szkolne). Odebranie podstawówkom VII i VIII
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klasy miało mieć dla szetlewskiej szkoły skutki bardzo ujemne. Nie pozwoliło w pełni
rozwinąć się działającym zespołom artystycznym, a przede wszystkim miało doprowadzić
(na skutek małej liczby uczniów) do likwidacji placówki.
W kolejnych latach szkolne koło artystyczne nadal występowało na imprezach,
uroczystościach i przeglądach. Do ważniejszych przedstawień należały: Marcin Kozera,
Pali się, czyli strażacy na dożynkach, Sylwester u Krawczyków i przede wszystkim
inscenizacja fragmentów ostatecznej wersji Wilji. Zaś w ostatnim roku działalności szkoły
koło artystyczne przyjęło profil zespołu pieśni i tańca ludowego z elementami teatru
obrzędowego.

c) Powstanie książki Wilja
W marcu 2004 roku Wojciech Grzeszczak podjął pracę nad uczynieniem z pierwotnych
scen Wilji sztuki teatralnej bardziej rozbudowanej, pełniej oddającej problematykę „życia
rodzinnego i ludowych zwyczajów Bożonarodzeniowych na dawnej wsi”. Myślał też o
publikacji tekstu i skierowania go nie tylko do amatorskich grup teatralnych, ale także do
scen profesjonalnych. Wytężone prace nad dopisaniem szeregu scen z poszerzoną liczbą
bohaterów, z językiem gwarowym zapisanym specyficznym zbiorem znaków trwały ze
zmiennym nasileniem do końca 2004 r. Udało się w tym czasie uzyskać rzetelną recenzję Posłowie pióra eksperta profesor Dobrochny Ratajczakowej z UAM w Poznaniu. Uznana
teatrolog pisze w nim m.in.:
„Wilja ma charakter paraobrzędowy – tak została ukształtowana przez autora. Nadał on jej
walor magiczno-obrzędowy, częściowo o znamionach uniwersalnych i ponadregionalnych, ale
zarazem związał z Wielkopolską nie tylko przez folklorowe cząstki swego utworu, ale też stopień i
sposób ugwarowienia. Stworzył osobistą, subiektywną wizję dawnej tradycji tak powszechnie
obecnej w naszej świadomości, że stanowiącej swoisty gen narodowej kultury. (…) Prezentowany
zbiór scen ma zatem znamię syntezy najdawniejszego, dawnego i nowego. Jest osadzony w
tradycji, lecz nawiązuje zarazem do współczesności (…). W sytuacji jałowości tego typu
repertuaru, uważam Wilję za dokonanie i obiecujące, i szczęśliwe.” 157

Udało się też wreszcie doprowadzić do publikacji sztuki przez Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Koninie. Ilustrowana książka ukazała się nakładem 150 egzemplarzy w
grudniu 2004 r. i tuż przed świętami Bożego Narodzenia trafiła do księgarń w Słupcy i
157

D. Ratajczakowa, Posłowie, w: W. Grzeszczak, Wilja, Konin 2004, s. 70-75.
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Zagórowie, w ofertę ODN-u, a także w sprzedaż osobistą. Z miejsca też ruszyły starania
autora o wystawienie sztuki na scenach teatrów w Kaliszu, Gnieźnie i Poznaniu. W 2007 r.
do inscenizacji w Teatrze Muzycznym w Poznaniu brakowało bardzo niewiele; dyrekcja
instytucji podjęła nawet wstępne działania. Wówczas jednak - ze względów finansowych sprawa ta nie powiodła się.

d) Inscenizacja (fragmentów) książkowej wersji Wilji
W grudniu 2004 r. opiekun koła teatralnego postanowił wystawić z grupą uczniów SP
w Szetlewku swą sztukę po raz drugi. Tym razem miał to być spektakl inny niż
inscenizacja z 2001 r. Zawarły się w nim inspiracje czerpiące z poszerzonej wersji utworu,
wiedza z dziedziny folkloru i sztuki ludowej wyniesiona z szeregu lektur, a także
doświadczenia zdobyte na

kursie instruktorów teatru obrzędowego. Praca nad

przedstawieniem tym razem wyszła poza ramy jedynie kółka pozalekcyjnego. Na języku
polskim ćwiczono wymowę tekstu gwarą, na lekcjach plastyki wykonano większość z
rozbudowanej scenografii i część rekwizytów. Całość przygotowań była zsynchronizowana
przez to, że wszystkie te zajęcia prowadzone były przez nauczyciela-reżysera. W sumie
cały ten proces odbył się jedną z najbardziej aktywizujących metod – metodą projektów .
Druga premiera Wilji odbyła dnia 29 stycznia 2005 r. na tradycyjnej imprezie Choinka
Noworoczna. Wystąpili uczniowie z klas IV-VI, członkowie koła artystycznego – grupy o
nazwie „Wesoła Gromadka”(zob. foto.34). Zaprezentowano następujące sceny sztuki:
zakończenie sc. VI – oczekiwanie na Kolędników, scenę VII – Herody w izbie, scenę VIII
– figle Turonia, oracje Kolędników i ich poczęstunek oraz fragment sceny IX (do odejścia
sąsiadki Grzegorzowej) – zob. fot. 36-41. To wszystko, gdyż tyle można było przedstawić
siłami uczniów podstawówki. Mocną stroną tegoż spektaklu były: „oprawa” plastyczna
nawiązująca do kilku dziedzin sztuki ludowej, jak i również „oprawa” muzyczna
zakorzeniona w źródłowym folklorze muzycznym.
A) P L A S T Y K A t e a t r a l n a
Uczniowie wypracowali tu bardzo wiele. Zastosowana metoda projektów dała
zdumiewający efekt. Oczom widzów ukazała się świątecznie przyozdobiona izba paradna
chałupy ze znamionami łowickiej sztuki ludowej (por. rozdz. I, 3. 3).
S c e n o g r a f i a (zob. fot 35) Na ścianie w głębi sceny, centralnie powieszono
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wykonaną z brystolu i bibuły imitację okna chałupy. W nim Gwiazda Betlejemska. Po
bokach umocowano element łowicki - firanki z gładkiej bibuły z powycinanymi wzorami
(fot. 48). Ponad tym umieszczono trzy tzw. nalepianki lub wyklejanki przedstawiające

wzory kwiatowe – charakterystyczne dla łowickiego i Kurpiów (fot. 44). Jeszcze wyżej
powieszono siedem talerzy z malowanymi ręcznie tego rodzaju kompozycjami
kwiatowymi. Talerze oraz inne naczynia pożyczono od Haliny Słowińskiej posiadającej
cały zestaw tego typu ceramiki. W bok od okien, przytwierdzono do ściany po trzy
wycinanki z każdej strony. Różnokolorowy papier, kształt kwadratu i wzory geometryczne
stanowiły kolejny przykład wycinankarstwa ludowego (fot. 47). W lewym narożu w głębi
sceny ustawiono – dla lepszej widoczności na krześle – snop (kraczkę) nie wymłóconego
żyta. Ku przodowi z lewej strony sceny ustawiono stół (złączone trzy stoliki klasowe);
wokół niego usytuowano siedziska dla Domowników w postaci ław stolarskiej roboty.
Ponad stołem zwisał spory rękodzielniczy pająk, który uczniowie wykonali ze słomek
(plastikowych) i przyozdobili pomponami, a także łańcuchami z różnobarwnej bibuły
(fot.45). Z przodu sceny-izby do uchwytów kurtyny podwieszono niewielkie drzewko

świerkowe – podłaźnik. Ten element plastyki obrzędowej przyozdobiony był łańcuchami i
bombkami ze słomy (wypożyczonymi od Iwony Grzeszczak) oraz małymi, czerwonymi
naturalnymi jabłkami.
Całość sprawiała nieodparte wrażenie uobecnienia na scenie ustrojonej izby. Brakło
tym razem makiety pieca i kołowrotka, gdyż nie były one umotywowane sytuacją
sceniczną.
R e k w i z y t y. Dopełniały wrażenia dawnej wiejskości. Na stole rozścielono siano, na
nim biały obrus, a na obrusie położono naczynia ceramiczne: dzbany i trojaki z ceramiki
zgrzebnej, tortownicę, talerzyki i kubki z ceramiki polewanej malowane w kwiaty oraz
dwa ciemne garnki kamionkowe. „Do jedzenia” miały służyć Domownikom drewniane
łyżki i kopyście (fot. 34). Przybywający do izby Kolędnicy wyposażeni byli w
charakterystyczne dla tego typu grup precjoza: Herod miał „berło” i „koronę”, Żołnierze
„miecze”, Diabeł „widły”, Śmierć „kosę” – wszystko drewniane. Aniołom nie brakło
gwiozdy na kiju przystrojonej papierowymi pomponami, Żydowi „księgi”, a Chłopiec
przybył z „szopką” (z masy solnej na desce). Turoń (fot. 42-43) był niewątpliwie
najciekawszym i najtrudniejszym do wykonania rekwizytem. Korpus głowy z paszczęką z
sosnowego drewna wyciosał opiekun koła. Połączył elementy tak, że przy
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pociąganiu za żyłkę „zwierzę” kłapało pyskiem, a dzwonek uczepiony pod szczęką
wydawał dźwięk. Strojeniem maszkary zajęli się uczniowie na zajęciach plastyki oraz koła.
Przymocowali „sierść” z króliczego i owczego futra, przykleili zęby i oczy z plasteliny,
pokolorowali rogi. Maszkara noszona była przez ucznia ubranego w długi, przepasany
kożuch, z doczepionym futrzanym ogonem; na głowie chłopiec miał – dla niepoznaki –
naciągniętą pończochę. Przepięknie wykonany, kłapiący, dzwoniący i brykający Turoń
wniósł do spektaklu pierwiastek komiczny jak i ludowo-archaiczny. Jest fantastycznym
„stworzeniem” zapewniającym w świecie Wilji skuteczność magii agrarnej gwarantującej
urodzaj na Nowy Rok (por. rozdz. I, 1. 2).
K o s t i u m y (fot. 36-41) dobrane były według identycznej zasady, co w spektaklu
prapremierowym (czyt. wyżej). Z pewnością jednak ciekawsze niż poprzednio były stroje
Żołnierzy, dzięki zastosowaniu srebrzonego kartonu na zbroje oraz wykorzystaniu hełmów
strażackich. Z racji, że w roli Dziadka wystąpiła dziewczyna, wykonała ona sobie - z
bardzo dobrym efektem - perukę i długą brodę z czesanego lnu. Podobną brodę wykonała
uczennica przedstawiająca Żyda.

B ) MU Z Y K A w s p e k t a k l u
Inaczej niż w przedstawieniu z 2001 r. rozwiązano kwestię „tła” muzycznego. Tym
razem nie było gry na żywo, ale odtwarzanie muzyki z CD. Na wstępie i końcu spektaklu
oraz kilkakrotnie w czasie występu grupy kolędniczej rozbrzmiewała melodia grana solo
na dudach. Nagranie pochodzi z płyty CD Muzyka źródeł. Wielkopolska. Wykorzystanie
brzmienia tego instrumentu nadało całemu występowi niezwykły klimat źródłowego
folkloru. Z CD odtworzono także dwie kolędy ludowe Mości gospodarzu (podczas figlów
Turonia) oraz Jam jest dudka (na zejście Kolędników). Nagranie pochodzi z płyty
Pastorałki w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego „Cepelia-Poznań”. Nie obyło się i
tym razem bez śpiewu grupowego aktorów. Jednogłosowo a’capella zaśpiewali oni kolędę
Jezus malusieńki. Tak więc śpiewu na żywo było tu mniej niż w spektaklu z 2001 r.
Młodzież „Wesoła Gromadka” wykazała się w spektaklu znakomicie, podobnie jak ich
starsi koleżanki i koledzy „Wesoła Rodzinka” w 2001 r. Szkoda jednak, że tym razem
skończyło się na jednym przedstawieniu Wilji. Cieszy natomiast fakt, że spektakl został
zarejestrowany kamerą video i (po zgraniu) można go odtwarzać z płyty DVD.

99

*
„Wesoła Gromadka” wystąpiła na wiosnę z czym innym, trzy razy prezentując się
szerokiej publiczności w f o l k l o r y z u j ą c e j humoresce Pali się, czyli strażacy na
Dożynkach (zob. fot 50-51). Na gminnym festynie Powitanie Lata:
„Zespół z Szetlewka rozbawił publiczność swoim dynamicznym występem i widowiskową
prezentacją.”158 – czytamy w prasie lokalnej.

Akcja tej przedwojennej sztuki rozgrywa się na wsi. Perypetie dziewcząt
przygotowujących dożynki i chłopców – miejscowych strażaków kończą się szczęśliwie.
W scenie finałowej rozpoczyna się Święto Plonów. Korowód z wieńcem jest coraz bliżej
(niewidoczny za sceną). Rozbrzmiewa śpiewana przez „Szetlewskie Łany” (z nagrania
CD) pieśń obrzędowa Plon niesiemy, plon.

3. 3. Szkolny zespół pieśni i tańca ludowego
Formuła tańca ludowego ma w opisywanej tu szkole tradycję przynajmniej
kilkunastoletnią, a to za sprawą nauczycielki nauczania początkowego i opiekunki
gromady zuchowej Marioli Urbaniak. Prawie corocznie przygotowywała ona uczniów
młodszych klas pod tym kątem. Grupa taneczna wiele razy prezentowała się na
największych imprezach szkolnych i środowiskowych (zob. fot. 7). Na Dożynkach
Wiejskich w Szetlewku w 1998 r. zespół wyglądał bardzo efektownie, a to za sprawą
ubrania dzieci w piękne stroje krakowskie. Zespół zatańczył krakowiaka. Akompaniament
do występu stanowił nagrany przez W. Grzeszczaka Krakowiaczek jeden (akordeon plus
bęben i tamburyno). Na Dożynkach Wiejskich w Szetlewku w 2002 r. młodzi tancerze pod
kierunkiem ww. nauczycielki zaprezentowali polkę. Akompaniament na melodię Tra la la,
Antek na harmonii gra odtwarzany był z taśmy (w wykonaniu jw.).

a) Program Kolędy ludowe i Kolędnicy
Rok szkolny 2007/2008 okazać się miał ostatnim w istnieniu SP w Szetlewku. Od
września wieloletni opiekun koła artystycznego polonista Wojciech Grzeszczak rozpoczął
pracę na pełnym etacie w Szkole Podstawowej w Kopojnie. Do Szetlewka przyjeżdżał raz
w tygodniu na 3 godziny: muzykę, plastykę i koło artystyczne. W I semestrze zaczął
wprowadzać na kole pozalekcyjnym nową formułę – zespół pieśni i tańca ludowego.
158

Powitanie lata w Zagórowie, „Kurier Słupecki” z dn. 21. 06. 2005 r.
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Rozpoczął od prezentacji uczniom kasety video z filmem edukacyjnym Tańce polskie.
Łowicz. Kilkanaście spotkań z grupą w I semestrze zaowocowało programem pt. Kolędy
ludowe i Kolędnicy zaprezentowanym lokalnej społeczności na tradycyjnej Choince
Noworocznej dn. 20. 01. 2008 r. (zob. fot. 52-54). Złożyły się nań: grupowy śpiew kolęd
ludowych: W dzień Bożego Narodzenia, Hej nam, hej oraz Za kolędę dziękujemy;
odtańczenie zabawowego tańca łowickiego zwanego klapok lub „klepany”, zagranie na
fletach prostych kolędy Lulajże, Jezuniu, prezentacja i figle grupy kolędniczej złożonej z
Heroda, Diabła, Śmierci, Chłopca z Gwiazdą oraz Turonia (tego z Wilji) przy śpiewie
kolędy Mości gospodarzu.

A) S t r o n a M U Z Y C Z N A : w o k a l n o – i n t r u m e n t a l n a
Wykonaniu

wokalnemu

chórku

śpiewającego

jednogłosowo

towarzyszył

akompaniament odtwarzany z sekwecera-syntezatora (fot. 98). Każdy utwór zaaranżowany
został przez opiekuna w nieco odmiennym składzie instrumentalnym kapeli ludowej. We
W dzień Bożego Narodzenia słychać klarnet, skrzypce, tamburyno i bębenek. W Hej nam,
hej aranżujący wprowadził brzmienie akordeonu, skrzypiec, basów (kontrabas), pudełka
akustycznego, metalowego talerza oraz dzwonków janczarów. Za kolędę dziękujemy
zabrzmiało najmocniej dzięki wprowadzeniu „składu”: akordeon, , basy, dzwonki janczary
oraz skrzypce i klarnet grające unisono lub w dwugłosie. Mości gospodarzu zabrzmiało
archaiczniej, a to dzięki wprowadzeniu skrzypiec I grających melodię oraz skrzypiec II
sekundujących nieustannie dwa te same dźwięki oddalone o kwintę – dało to tzw. burdon
(por. rozdz. I, 2. 6); do tego bęben i trójkąt. W „kapeli” rozbrzmiewającej do tańca klapoka
można usłyszeć akordeon, skrzypce, basy, bęben oraz rozmaite mniejsze instrumenty
perkusyjne z trzaśnięciem z bata włącznie. Był to jedyny utwór wykonywany z
wyrazistymi zmianami tempa odróżniajacymi fragmenty tańczone od fragmentów
klaskanych.
Aranżujący nie zapomniał odstroić od siebie o kilka centów instrumenty melodyczne,
przez co osiągnięty został umiarkowany „niestrój” charakterystyczny dla kapel ludowych.
Zastosował także w wielu miejscach częstą manierę skrzypków i klarnecistów ludowych,
czyli najazd na dźwięk – glissando.

B) A s p e k t P L A S T Y C Z N Y – strój ludowy
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Zespół nie dysponował specjalnie zaprojektowanymi i uszytymi dlań strojami ludowymi
o charakterze regionalnym. Korzystał więc się z wariantu zastępczego, wypróbowanego
podczas obydwu inscenizacji Wilji: dziewczęta (tańczyły tylko one) zakładały na siebie
kwieciste spódnice oraz takież chusty na ramiona plus jasne koszule. Stroje i rekwizyty
kolędników zastosowano takie, jak te opisane w punktach „Inscenizacje Wilji ”.
Kolędy ludowe i Kolędnicy - pierwszy występ dziecięcego zespołu pieśni i tańca
podobał się zarówno publiczności jak i samym wykonawcom. Wypadł na tyle obiecująco,
że nauczyciel kierujący kołem artystycznym zaplanował utrzymanie i rozwinięcie tej
formuły w II semestrze.

b) Program Cztery pory roku
Na początku II semestru dyrektor placówki Jolanta Kopaczewska zwróciła się do
Wojciecha Grzeszczaka, by przygotował na kole artystycznym program, który będzie
można zaprezentować zarówno na Uroczystości Zakończenia Działalności Szkoły jak i na
planowanych na miesiąc sierpień Dożynkach Gminnych w Szetlewku. W ten sposób
społeczność szkolna mogłaby po raz ostatni włączyć się w organizację Święta Plonów.
Szczęśliwie się złożyło, że nauczyciel znalazł w swym księgozbiorze Śpiewnik dla dzieci.
Cztery pory roku Marii Konopnickiej i Zygmunta Noskowskiego. Książka ta stała się
inspiracją i podstawą do stworzenia nowego programu artystycznego w wykonaniu dzieci.
Wojciech Grzeszczak już w fazie prób, przygotowań i aranżacji przekonał się, że ma do
czynienia z dziełem wybitnym. Potwierdzają to choćby opinie takie jak ta:
„(…) Niewątpliwie do grona autorytetów wychowujących nowe pokolenie ku wolności należeli
twórcy Śpiewnika dla dzieci – Zygmunt Noskowski (1846-1909) i Maria Konopnicka (1842-1910)
– kompozytor i poetka uznani za najzdolniejszych artystów i pedagogów drugiej połowy XIX
wieku.
Pozbawiona natrętnego dydaktyzmu liryka dla dzieci posiada wysokie walory estetyczne i
moralne. Poruszające utwory, w których poetka nawiązuje do znanych polskich tańców ludowych,
do dziś inspirują innych artystów. Podnoszą one świat wyobrażeń i przeżyć dziecięcych do wyżyn
sztuki. Do zawartych w Śpiewniku… pięćdziesięciu tekstów piosenek Z. Noskowski skomponował
niezwykle kunsztowne, ale i subtelne melodie, będące nośnikiem malowniczego krajobrazu
polskiej wsi, polskiego folkloru. Narodowy, patriotyczny charakter zawarty w muzyce i słowie
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poetyckim Śpiewnika… uwidacznia się poprzez obecne w piosenkach elementy ludowości,
rodzimego folkloru.”159

Spośród zawartych w tomiku 50 piosenek Wojciech Grzeszczak wybrał 8 i stopniowo
uczył ich śpiewu na zajęciach koła pozalekcyjnego. Melodie zostały przetransponowane
„w dół” do tonacji odpowiednich dla możliwości wokalnych dziewcząt. Ważnym i
niełatwym do realizacji elementem było zaaranżowanie akompaniamentu muzycznego do
piosenek. Zawarty w książce zapis „prymki” melodycznej mógł być jedynie materiałem
wyjściowym do instrumentacji w stylu kapeli ludowej, bowiem Wojciech Grzeszczak
zmierzał do nadania programowi Cztery pory roku charakteru występu folklorystycznego.

A) S t r o n a M U Z Y C Z N A: w o k a l n o – i n s t r u m e n t a l n a
Śpiewano piosenki na kilka sposobów: solo, solo z towarzyszeniem chórku, w duecie
oraz chóralnie w jednym głosie. Każdemu wykonaniu towarzyszył akompaniament o
charakterze kapeli, za każdym razem o odmiennym składzie instrumentalnym, brzmieniu
oraz zaaranżowany według innego pomysłu - „patentu” tak, by zaskakiwać i nie nużyć, a
jednocześnie dźwiękiem podkreślać sens śpiewanego tekstu. Instrumentem, który posłużył
do symulacji gry kapeli ludowej, był znów Music sequencer Yamaha QY 700. Wykonano
następujące utwory:
~ W polu – śpiew: chórek unisono. Akompaniament o brzmieniu zespołu w składzie:
dzwonki, flet prosty (fujarka), skrzypce, talerz, drewienka i pudełko akustyczne.
Zastosowano także efekt śpiewu ptasiego. Jedyny utwór o zmiennym metrum: 3/4 w
zwrotkach i 2/4 w refrenie. (Fot. 55)
~ Marzenie chłopca – śpiew solo: Rafał Olejniczak (zwr. 1), Patrycja Żelek (zwr. 2).
Akompaniament o brzmieniu zespołu w składzie: skrzypce, klarnet, obój, marakasy, talerz,
bębenki, pudełko akustyczne. Do melodii śpiewanej dokomponowano jej wariację służącą
jako akompaniament dla ruchu aktorów. Piosenka o cechach dawnego tańca ludowego
lipki. (Fot. 56)
~ Kosiarze – śpiew: chórek unisono. Akompaniament o brzmieniu zespołu w składzie:
trąbka (melodia), skrzypce (sekund), drewienka karbowane oraz trójkąt i zestaw prętów
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A. Łobos, Aspekt artystyczny wychowania przez muzykę we współczesnej pedagogice, s. 277-280, Katowice
2007.
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dzwoniących - „kuranty”. Uwaga: instrumenty perkusyjne w sposób zrytmizowany
naśladują odgłos pracujących kos. Utwór w stylistyce krakowiaka. (Fot. 57)
~ Żniwa – śpiew solo: Patrycja Merdzińska (zwr. 1), Samanta Kubacka (zwr. 2), Julita
Nowaczyk (zwr. 3); chórek powtarzał tylko ostatnią frazę każdej zwrotki. Akompaniament
o brzmieniu zespołu w składzie: skrzypce I (melodia), skrzypce II (sekund), talerz,
tamburyno, obrotowe pudełko akustyczne. Piosenka o cechach mazura. (Fot. 58, 59)
~ Dożynki – śpiew zwrotek w duecie unisono: Patrycja Nowaczyk i Samanta Kubacka;
chórek – śpiew refrenu. Akompaniament o brzmieniu kapeli w składzie: skrzypce, klarnet,
akordeon, basy, bębenek, trójkąt, tamburyno. Utwór o cechach krakowiaka. (Fot. 60)
~ Sokół – śpiew solo: Samanta Kubacka; akompaniament o brzmieniu zespołu w składzie:
klarnet, cymbały, skrzypce, marakasy i bębenek (z efektem szerokiego pogłosu). Pieśń o
stylistyce dumki.
~ Młócka – śpiew zwrotek solo: Patrycja Żelek (zwr.1), Patrycja Merdzińska (zwr.2),
Patrycja Merdzińska (zwr.3); chórek wspierał solistów przy powtarzaniu refrenu.
Akompaniament o brzmieniu zespołu w składzie: dudy (melodia plus burdon), stłumione
bębny, drewienka, rura z ziarnem. Instrumenty perkusyjne dawały silne, zrytmizowane
odgłosy stwarzające efekt naśladujący uderzenia cepów i przesypywanie ziarna. Efekt
młócenia wzmocniony był uderzeniami prawdziwych cepów o podłogę - pudło drewnianej
sceny (tylko w czasie przygrywek instrumentalnych). Jedyny utwór o zmiennym tempie:
żywym w przygrywkach i zwrotkach, powolnym w refrenach. (Fot. 61)
~Taniec – śpiew chórku unisono oraz wykonanie solo części środkowej przez Patrycję
Merdzińską. Akompaniament o brzmieniu kapeli w składzie: skrzypce I i II (unisono w
oktawie) basy, dzwonki-janczary, trójkąt, bęben, werbel. Utwór wykonany był jako
śpiewany, a następnie tańczony przez te same wykonawczynie. Żywiołowy mazur brawurowym popisem wokalno-tanecznym kończył cały występ.
Wymieniając z imienia i nazwiska uczniów – członków ostatniego szkolnego koła
artystycznego – należy dodać, że w skład chórku (a właściwie zespołu pieśni i tańca
ludowego) weszły także nie-solistki: Paulina Dobersztyn i Paulina Mimier.

B) A s p e k t P L A S T Y C Z N Y : s t r o j e , k o s t i u m y i r e k w i z y t o r i u m
(zob. fot. 55-61)

-Strój

„l u d o w y” potraktowany został tu umownie i swobodnie (stąd
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cudzysłów w haśle). Zaważyły na tym niskie możliwości budżetowe w ramach koła
pozalekcyjnego oraz – wobec perspektywy zamknięcia szkoły – bezcelowość
inwestowania w ów kosztowny element zespołów pieśni i tańca. Toteż, na zasadzie bardzo
umownej, śpiewające dziewczęta założyły na siebie to, co w mniemaniu ich rodziców i
dziadków kojarzy się z ludowością, a zarazem znajduje się (bez dodatkowych kosztów) w
domowej szafie. Ubrały więc wzorzyste i kwieciste spódnice oraz takież chusty zarzucone
na ramiona, do tego wdziały białe bluzki przeważnie z krótkim rękawkiem.
Wprowadzenie do programu Cztery pory roku scen typu teatru obrzędowego, lub jak
kto woli „żywych obrazów” ilustrujących treść teksów pieśni, mogło dać odpowiedni efekt
tylko przy rzetelnym podejściu do kwestii kostiumu, a zwłaszcza rekwizytu.
-Kostiumy

a k t o r ó w. Dziewczęta (Wieśniaczki) wyglądały podobnie jak ich

koleżanki z chórku. Przy czym ich kwieciste chusty założone były na głowy i przewiązane
z tyłu , co sugerowało ochronę przed promieniami słońca podczas wykonywanych przez
chłopki prac gospodarskich. Chłopcy (Wieśniacy) mieli na sobie kraciaste koszule lub też
drelichowe kombinezony robocze i – z tych względów co dziewczęta - obowiązkowo
nakrycie głowy w postaci filcowego lub słomkowego kapelusza.
- R e k w i z y t y. Użyto trzech rodzajów rekwizytów:
a / A u t e n t y c z n e – są to prawdziwe dawne narzędzia gospodarskie wypożyczone
od rolnika, takie jak: cepy (3 sztuki) grabie drewniane (2 szt.) i kosy (3 szt.), a właściwie
drewniane uchwyty kosiska, do których przymocowano imitacje ostrzy wykonane również
z drewna. Do tej grupy należą także rzeczywiste snopy – kraczki żyta (6 sztuk). Zboże
skoszono specjalnie kosą czyli tak, by zachować kłosy. Dzisiaj, w dobie koszenia
kombajnami, takie kraczki są po

żniwach praktycznie nieosiągalne. Bardzo ciekawy

rekwizyt stanowił pożyczony od sołtysa wsi mały, lekki wóz drabiniasty. Dawne wiejskie
naczynia były reprezentowane przez prawdziwe: gliniane trojaki i ceber drewniany. Poza
tym użyto: wiklinowe koszyki, łyżki drewniane. Wykorzystano też: kołacz – duży, okrągły
chleb „dożynkowy”, ziemniaki na kijach („do pieczenia”) oraz dwie stare książki
„Elementarze”.
b / A u t e n t y z o w a n e – to rekwizyty wykonane od podstaw, ale na podobieństwo
prawdziwych przedmiotów. Chłopiec w roli Siewcy zaopatrzony był w płócienną podróbkę
worka na ziarno. Miejscowy stolarz p. Szpitalny wykonał pomysłowo drewnianą imitację
pługa oraz sierpów (3 szt.). Grażyna Łaszewska (z d. Morawska, emerytowana
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nauczycielka plastyki szkół w Kutnie urodzona w Zagórowie i tu obecnie mieszkająca)
uplotła śliczny, mały wieniec dożynkowy z kłosów jęczmiennych ozdobionych sztucznymi
makami, chabrami i kolorowymi wstęgami. Ale to nie koniec jej dzieła, ponieważ
plastyczka z profesjonalnym smakiem stworzyła rekwizyty trzeciego rodzaju czyli:
c / A r t y s t y c z n e. Wykonane były przez panią Grażynę według ogólnych
wskazówek reżysera. Należą do nich: promieniste „słońce” z listewek i brystolu,
„wiosenna, okwiecona łąka” wyklejona na długim pasie brystolu nawijanym na kije od
szczotek, „skowronek”- maska i skrzydła z brystolu, „zając” – maska z brystolu, „wół” –
maska z brystolu plus „uprzęż” ze skórzanych smyczy.
*

Program Cztery pory roku - w wykonaniu szkolnego zespołu pieśni i tańca ludowego
wraz z grupą dzieci zaangażowanych w „ruchome obrazy”-scenki - był ostatnim sukcesem
artystycznym uczniów Szkoły Podstawowej w Szetlewku. Można śmiało użyć słowa
„sukces”, gdyż ów występ w dniu 20 czerwca 2008 r. nagrodzony został przez widzów (w
osobach zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli i absolwentów) gromkimi brawami na
stojąco.
I tu autor niniejszej książki pozwoli sobie na zrodzoną z przeżytych doświadczeń
głębszą refleksję. Owacje, a także wypowiedzi oraz opinie po występie potwierdziły, że
działania folklorystyczne nawet w małej podstawówce mogą przynieść piękny,
wzruszający efekt sceniczny przemawiający głęboko do wrażliwości wielu osób i to
bez względu na ich wiek czy wykształcenie. Spotkania z folklorem oraz sztuką
wysokoartystyczną czerpiącą z folkloru, której kwintesencję stanowi śpiewnik Cztery
pory roku, są w stanie ubogacić wewnętrznie tak samych młodych wykonawców jak i
odbiorców przekazu. Śpiew, taniec i muzyka ludowa (i ta z niej się wywodząca)
podbudowane odpowiednią, bazującą na sztuce ludowej, oprawą plastyczną potrafią
wzbudzić wrażenie obcowania z rzeczywistością naszych przodków, ze światem
tradycyjnej kultury wiejskiej. Zatem rodzi się wraz na scenie i widowni fenomen,
który swojskość, nostalgię za tym, co minione łączy z wrażeniem harmonii, dobra i
piękna. Ów nieco sielski „obraz” bytu porusza głębokie struny wrażliwości wśród
odbiorców, przywołuje miłe wspomnienia lub uczucie czegoś bliskiego, błogiego. To
prawdziwe odczucie zakorzenienia w rodzinie, w najbliższej lokalnej wspólnocie, w
swojskim krajobrazie, wreszcie w Bycie jako Całości. Całość ta łączy w
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sobie sfery natury i kultury: malownicze zmiany pór roku, wynikłe z nich ludzkie
czynności, prace, zachowania, zwyczaje świąteczne oraz związane z tym wszystkim
relacje międzyludzkie, także przejawy twórczości artystycznej… Wszystko to wzięte z
rzeczywistości (przeważnie dawno już minionej), a przeniesione na scenę, ujęte
sposobem artystycznym w przedstawienie muzyczno-wokalno-taneczno-teatralnoplastyczne trafia do wrażliwości odbiorców i zapada głęboko w sercu. „Temperaturę”
tego wrażenia – „mierzonego” w sile wywołanych pozytywnych wzruszeń - podnosi
dodatkowo emanujący na widzów urok dzieciństwa, niewinności i naiwności, który
charakteryzuje młodziutkich wykonawców – uczniów podstawówki.
Tą intuicją wiedziony poszedł autor niniejszej pracy i kilkakrotnie znalazł potwierdzenie
owych słów w reakcjach publiczności. Tak było przy wystawieniu Wilji, przy prezentacji
programu Kolędy ludowe i Kolędnicy; program Cztery pory roku nie pozostawił już
żadnych wątpliwości. Twórcze spotkania z tradycyjną kulturą wiejską przeżyte wraz z
uczniami, a promieniujące na środowisko, warte były poświeconego czasu i wysiłku.
Szkoły Podstawowej w Szetlewku już nie ma! Wierzę jednak… Jest to moment, gdy w
książce o charakterze pracy badawczej nie warto unikać pisania w pierwszoosobowej
formie… Wierzę, że opisana tu p r z y g o d a

z

f o l k l o r e m pozostawi trwałe,

dobre ślady w pamięci i sercach tych wszystkich, którzy w niej w Tej Szkole uczestniczyli.
Na koniec owego nie pozbawionego emocji wywodu pragnę przytoczyć słowa, które
stanowią świadectwo potwierdzające, że to o czym była mowa powyżej, nie jest tylko
prywatnym odczuciem nauczyciela-reżysera, ale że z szetlewskiej szkolnej sceny istotnie
przedostawał się ku publiczności „czar” ujmujący także i osoby odległe temu środowisku,
gości z daleka. Oddajmy zatem głos obserwatorce „z zewnątrz”:
Droga Redakcjo! Jestem emerytowaną nauczycielką ze stażem 31 lat pracy. Sześć lat
pracowałam w niewielkiej szkole na wsi. Pozostałe lata spędziłam w ogromnej, miejskiej łódzkiej
szkole. Uczyło się w niej ponad dwa tysiące uczniów, a grono nauczycielskie znało się w wielu
przypadkach tylko z widzenia. Mam więc skalę porównawczą pracy w szkole wiejskiej i miejskiej.
20 czerwca odbyłam piękną choć smutną uroczystość zamknięcia Szkoły Podstawowej w
Szetlewku. Chcę podzielić się wrażeniami, które na długo pozostaną mi w pamięci. (…)
Wspaniały występ dzieci i młodzieży (absolwentów tej szkoły), był potwierdzeniem trudu, jaki na
co dzień wkładała dyrektor z gronem pedagogicznym. Trudno sobie wyobrazić, że wśród tak małej
liczby dzieci można było zrobić tak interesującą część artystyczną. Gra na instrumentach,
wspaniałe wykonanie piosenek, połączonych z obrazami z życia społeczności wiejskiej,
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dały pełny obraz pracy tej małej szkółki.
Wyczuwało się ciepłą, rodzinną atmosferę, która integrowała całe środowisko wsi. (…) Dodać
muszę, że pracując w dużej szkole i mając kilkuset dzieci, zawsze jest łatwiej odnaleźć osoby
uzdolnione w danym kierunku, by reprezentować się na zewnątrz. W tej niewielkiej szkółce trzeba
było niemało pracy, by z każdego dziecka zrobić artystę spełniającego należycie swoje zadanie.
(…)
Tak wspaniałej uroczystości nie spodziewałam się. Z bijącym sercem wracałam do domu.
Jeszcze długo wszystko mi grało. Przed oczyma miałam wspaniały szkolny zespół grający,
śpiewający, tańczący, fantastyczne dzieci, ciepłą i miła panią dyrektor oraz zaangażowane grono
pedagogiczne.

Są chwile, które w pamięci zostają
I choć czas mija, one nadal trwają.
Są takie osoby, które raz poznane
Już zawsze będą pamiętane.” 160

[Podkr. V. G.]

Znamienne, że zdania te pochodzą od osoby, która nie odwiedzała Szetlewka od blisko
50 lat, a jej doświadczenia dotyczą w znacznej mierze edukacji w środowisku
wielkomiejskim. Relacja, choć przedstawiona z innego punktu widzenia niż mój bardziej
wewnętrzny ogląd badacza-autora, a zarazem nauczyciela-reżysera, potwierdza jednak me
stanowisko.
Po cytowanych wyżej słowach mogę chyba już bez przesady powiedzieć, iż to, co
działo się w Szetlewku kameralnie, lokalnie i niejako w mikroświecie wiejskiej szkółki na
końcu mało znanej gminy, osiągało wymiar bardziej szeroki i uniwersalny. Dlatego też
niniejsza praca przerodziła się w książkę. Dlatego fragmenty inscenizacji Czterech pór
roku zamieściłem w internetowym „You tube”. Bo czyż nie powinno się utrwalić, ile i jak
się da z fenomenu, który będąc tak skromnym w swym zasięgu, istniał bezspornie w
powiązaniu z czymś o wiele większym – z Uniwersum sztuki czerpiącej z pierwiastków
ludowości?
Wierzę, że ów przemijający fenomen przygotowań do występów wraz z aurą samych
przedstawień szkolnych w Szetlewku ma jeszcze swą Przyszłość. Przyszłość, która
owocować będzie (dzięki wrażeniom wyrytym w pamięci, dzięki niniejszej książce oraz
160

A. Sulkowska-Głogowska, Są chwile, które w pamięci zostają… List do Redakcji, „Gazeta Słupecka”
z dn. 8. 07.2008 r., s. 8.
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popularyzacjom internetowym) świadectwem ludzi, którzy przeszli przez bramy tej
Podstawówki, dali z siebie tak wiele, zaczerpnęli jeszcze więcej i dlatego wiele z tego
wszystkiego będą mogli dać, gdziekolwiek…
*

Ostatni dopisek do działalności szkolnego zespołu pieśni i tańca można opatrzyć datą
24 sierpnia 2008 r. W dwa miesiące po uroczystości Zakończenia Działalności Szkoły
Podstawowej w Szetlewku zespół ten wystąpił po raz ostatni z programem Cztery pory
roku. I znów zabrzmiały gromkie brawa i posypały się zachwycone opinie widzów o
przedstawieniu. Prasa lokalna tak odnotowała to zdarzenie:
„Po części oficjalnej głos mieli artyści. Jako pierwsze zaprezentowały się muzykujące dzieci,
które przygotowały interesujący montaż muzyczno-teatralny pod kierunkiem Wojciecha
Grzeszczaka. Znany zagórowski reżyser i kompozytor doskonale dobrał repertuar przedstawiający
cztery pory roku. Każda z nich jest nader ważna dla wsi i dla rolników.”161

Tak oto na ustawionej przed byłą szkołą dużej scenie uczniowie pod kierunkiem swego
byłego nauczyciela wydali z siebie łabędzi śpiew tej jakże bogatej w dokonania artystyczne
placówki. Miłe dla oka „żywe ilustracje” do śpiewanych piosenek zakłócał niestety smutny
widok wyzierającej spoza sceny, czarnej, granitowej tablicy z wyrytym napisem:
W TYM BUDYNKU
W LATACH 1925-2008
MIEŚCIŁA SIĘ SZKOŁA PODSTAWOWA
W SZETLEWKU

Fot. 62.

161

T. Frankowski, W podzięce za tegoroczne zbiory, „Gazeta Słupecka” nr 34 (940) z dn. 26. 08. 2008 r., s. 8.
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4.
Zajęcia z przedmiotu „sztuka”
Istotnym ogniwem w edukacji artystycznej dzieci i młodzieży były i są lekcje muzyki
i plastyki w szkole. Niestety w ostatnich latach zaznaczył się poważny, niosący ujemne
skutki spadek ilości godzin na realizację tych przedmiotów. W SP w Szetlewku, tak jak w
każdej małej szkole, problem okazał się o tyle większy, że zajęcia te realizowano na
lekcjach łączonych, tylko raz w tygodniu i tylko w klasach IV-V(!). Mimo tego
realizowano program tak, by uczniowie między innymi mieli kontakt z muzyką i sztuką
ludową. Był to jeden z priorytetów Wojciecha Grzeszczaka uczącego muzyki od 1995 r., a
plastyki od 2001 r.

4. 1. Lekcje muzyki
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Szetlewku w różnych latach pracowali na
rozmaitych programach i podręcznikach. Były to: w latach 1990-2000 program i
podręczniki wydawnictwa WSiP dla klas IV-VIII, w latach 2000-2005 program i
podręczniki wydawnictwa ARKA dla klas IV-VI, a od roku 2005 program i podręcznik
wydawnictwa M. ROŻAK dla klas IV-VI. Obok innych treści realizowane były te z
zakresu folkloru muzycznego. W bloku „Tańce polskie” uczniowie poznawali cechy
tańców ludowych/narodowych i zarazem śpiewali piosenki nawiązujące do ich stylistyki.
Omówieniu

k r a k o w i a k a towarzyszyło śpiewanie Bartoszu, Bartoszu, Przybyli

ułani pod okienko, Laboga, dziewczyny. Omawiając p o l o n e z a akcentowano jego
ludowy rodowód od tańca korowodowego c h o d z o n e g o ; śpiewano z tej racji Kole
naszych okien, U nas wedle młyna, Taki taniec. Przy omawianiu o b e r k a uczniowie
śpiewali W taniec, druhny i Kozę. M a z u r był okazją do śpiewania naszego Hymnu
Polski w całości, wskazywano także na anonimowe, ludowe pochodzenie melodii Mazurka
Dąbrowskiego. Uczniowie śpiewali ponadto mazura Witaj, majowa jutrzenko i piosenkę
Mazur na Mazurach. Cechy k u j a w i a k a omawiano wespół ze śpiewaniem Czerwone
jabłuszko oraz „kujawiakowej” piosenki Nutki-smutki Pana Chopina, co zarazem było
pretekstem do rozwinięcia tematu o inspirującej roli melodyki i rytmiki tego tańca dla
mazurków Fryderyka Chopina.
Przy omawianiu polskich tańców ludowych stale powracał temat ich wpływu na
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kompozytorską działalność takich wybitnych muzyków jak: Fryderyk Chopin, Michał
Kleofas Ogiński, Karol Kurpiński, Stanisław Moniuszko, Henryk Wieniawski, Karol
Szymanowski, Ludomir Różycki, Grażyna Bacewicz. Ze słuchania porównawczego nagrań
muzyki ludowej oraz wybranych utworów wyróżnionych tu kompozytorów wysuwano
wnioski o inspirującej sile naszego folkloru, o włączaniu „pierwiastków” rodzimej muzyki
ludowej w obszar wysokoartystycznej muzyki polskich kompozytorów, a wraz z tym o
naszym oryginalnym wkładzie do kanonu światowej muzyki poważnej (zob. rozdz. I. 2. 3).
Na lekcjach muzyki były wprowadzane pojęcia f o l k l o r u, o b r z ę d u,
r e g i o n u, ze zwracaniem uwagi na powiązanie muzyki i śpiewu z różnymi sytuacjami
życiowymi oraz dorocznym i rodzinnym świętowaniem. Podkreślano wyjątkowość
ludowej twórczości muzycznej - zdolność do: improwizacji, rozwoju pamięci muzycznej,
powtarzania bez nut jako podstawowych czynników wyróżniających

muzyka (grajka,

śpiewaka) ludowego. Mówiono o ludowych instrumentach muzycznych oraz typach
k a p e l regionalnych; słuchano nagrań z niektórymi przykładami.
Lekcje muzyki często korespondowały z tym, co działo się na kole artystycznym,
zwłaszcza gdy uczono się śpiewu pieśni czy też gry na flecie lub dzwonkach, by wykonać
je przed publicznością na uroczystościach i imprezach szkolnych oraz szkolnośrodowiskowych. Dotyczyło to najczęściej repertuaru z zakresu pieśni patriotycznych, jak
również kolęd, kolęd ludowych i pastorałek (śpiewanych i granych).

4. 2. Lekcje plastyki
Realizowane były przez piszącego te słowa w oparciu o program i podręczniki
wydawnictwa ARKA dla klas IV-VI. Coraz mniejsza ilość w siatce godzin na ten
przedmiot w warunkach małej szkoły spowodowała ostatecznie sytuację, że uczniowie
odbywali zajęcia z plastyki tylko raz w tygodniu na lekcjach łączonych klas IV i V (!).
Mimo to prowadzący starał się, by w wiejskiej placówce nie brakło treści nauczania w
zakresie twórczości plastycznej na dawnej wsi. Toteż nauczyciel - coraz bardziej
zaawansowany i zaangażowany w obszarze kultury ludowej - na wymienionym
przedmiocie wprowadzał tematy i techniki odnoszące się do różnych dziedzin sztuki
(plastyki) ludowej.
Praktyce zawsze towarzyszyła teoria. Uczniowie dowiadywali się, że sztukę tę
„Tworzyli ludzie prości – bez wykształcenia – ale posiadający zdolności
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artystyczne i wrodzone poczucie piękna.”162 Poznali znaczenie pojęć s k a n s e n ,
muzeum
przykłady

e t n o g r a f i c z n e. Pojęcie r e g i o n u najlepiej obrazowały im
s t r o j ó w

ludowych.

Uświadamiali sobie związek między

o b r z ę d o w o ś c i ą doroczną lub rodzinną a poszczególnymi wytworami sztuki na
dawnej wsi. Korzystali także z możliwości spotkań z działającymi w okolicy ostatnimi
artystami ludowymi.
W swoim podręczniku mogli przeczytać, że „Najbardziej charakterystyczne dziedziny
sztuki ludowej, to rzeźba, malarstwo na szkle, drzeworyt, wycinanka, ceramika, ozdoby i
stroje.”163 Lekcje plastyki dawały im możliwość praktycznego zbliżenia się do tych
dziedzin.
W y c i n a n k a - uznawana przez niektórych znawców najbardziej reprezentatywną i
oryginalną dziedziną polskiej sztuki ludowej (zob. rozdz. I, 3.3). Uczniowie tworzyli
wycinanki i nalepianki najczęściej w kształtach kwadratu albo okrągłe gwiozdy. Ich prace
zdobiły ściany izb lub holu szkolnego nadając, zwłaszcza w okresie świąt, tym
pomieszczeniom nadzwyczajny charakter. Najciekawiej było, gdy wycinanki wykonywano
z myślą o tym, by stanowiły scenografię spektaklu teatralnego Wilja. Jako świąteczna
ozdoba „izby w chłopskiej chacie” uczniowskie wycinanki prezentowały się na scenie
nader efektownie (zob. fot. 35, 44, 47).
R z e ź b a figuralna: a) Świątki. Rzeźbiarze ludowi wykonywali swe prace z drewna,
najczęściej lipowego. Ten materiał jest zbyt trudnym dla uczniów podstawówki. A więc
nauczyciel - chcąc, by mogli oni wykonać swoje świątki - wymyślił technikę i materię
zastępczą.

Polegała

ona

na

wygięciu

z

drutu

„szkieletu”

wzmacniającego

przytwierdzonego do deseczki. Wokół tego wspornika lepi się z plasteliny korpus i członki
rzeźby oraz poszczególne detale, dobierając odpowiednie kolory masy. W rezultacie
powstaje niewielka, kolorowa rzeźba podobna do pomalowanych farbą olejną,
drewnianych świątków autentycznych. Najczęściej wybieranym przez uczniów tematem
był Chrystus Frasobliwy. Figurki prezentowano na wystawie osobno lub jako jeden z
elementów „świętego kąta” (zob. fot. 63). b) Figurki w strojach ludowych. Wykonywane są
techniką podobną jak świątki z tym, że lepione z plasteliny postacie są przedstawione w
pozycji stojącej (wymaga to zastosowanie grubszego drutu-szkieletu). Głównym zadaniem
ucznia jest odwzorowanie jak największej ilości szczegółów męskiego lub (częściej)
162
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B. Jędrzejczak, Odkrywamy tajemnice sztuki, Poznań 2001, s. 65.
Tamże
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żeńskiego stroju z jakiegoś polskiego regionu etnograficznego. Wybór wzorca należy do
ucznia. Wprowadzeniem do czynności modelowania jest tu niezbędnie pogadanka lekcyjna
na temat strojów regionalnych oraz zaprezentowanie ich uczniom na ilustracjach w
podręczniku, albumach, na planszach, itp.
M a l a r s t w o n a s z k l e. Najpowszechniejsza ozdoba chłopskich chat w XIX w.,
to zarazem efektowna i lubiana przez uczniów technika, która jednak wiąże się z kłopotem
pozyskania przez nich szyby w ramce lub antyramie. Tu najchętniej wybieranymi
tematami były obrazy matki Boskiej z Dzieciątkiem, krajobrazy wiejskie, scenki z życia
ludu (taniec, praca na roli) albo postacie świętych. Najładniej prezentowały się obrazy, na
których w pustych miejscach tła malowano wzory kwiatowe. Prace były wystawiane
osobno lub jako element „świętego kąta” (fot. 63-64).
K w i a t y z b i b u ł y. Ozdoba, tak niezwykle powszechna w I połowie ubiegłego
wieku, obecnie jest zupełnie zaniechana i trudno znaleźć osoby potrafiące jeszcze
wykonywać kwiaty z papieru oraz ich kompozycje. Chcąc wprowadzić tę technikę na
lekcji nauczyciel udał się do artystki ludowej z Zagórowa pani Janiny Kozłowskiej, która
między innymi doskonali swój warsztat w dziedzinie kwiaciarskiej. Uczniowie mogli już
oglądać prace tej twórczyni wystawione podczas dorocznej imprezy szkolnośrodowiskowej

Święto

Rodziny.

Pani

Kozłowska

udzieliła

zainteresowanemu

nauczycielowi wskazówek, jak robić z różnokolorowej bibuły (najlepiej krepy), kleju i
drutu kwiaty nawiązujące wyglądem do rozmaitych gatunków kwiatów żywych.
Uczniowie na zajęciach starają się wykonać według wskazówek nauczyciela kwiaty
zbliżone do form: róży, tulipana, goździka, maku, chabra, chryzantemy, kaczeńca, żonkila,
słonecznika czy lilii.
Kwiaty z papieru szczególnie ładnie prezentują się wystawiane jako element „świętego
kąta” (fot. 63). Nauczyciel zachęca uczniów, by nabytą umiejętność „kwiaciarską”
wykorzystywali do wykonywania tych ozdób celem upiększenia wybranych miejsc oraz by
wręczali je osobom przy różnych okazjach (wtedy kwiaty należy perfumować).
S z o p k a. Prezentacja fotografii szopki krakowskiej stanowi wstęp orientujący
uczniów w tradycji polskiego szopkarstwa. Wykonanie szopki w formie makiety jest
szczególnie trudne i stanowi zadanie dla uczniów chętnych, pragnących wziąć udział w
corocznym Gminnym Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych. Na lekcji plastyki zaś
wykonuje się szopkę z masy solnej techniką płaskorzeźby. Masa z soli, mąki,
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wody jest kształtowana i przyklejana na desce. Postacie biblijne, zwierzęce, schematyczna
szopa, choinka lub palma, wreszcie anioły i Gwiazda Betlejemska – wszystkie te elementy
uczeń wykonuje zgodnie z własną wyobraźnią oraz podług wzorców zaobserwowanych w
ikonografii (obrazy, kartki świąteczne). Przyklejone elementy po wyschnięciu są
malowane farbami plakatowymi. Kolorowa płaskorzeźba może być ustawiona w pionie, a
nawet powieszona na ścianie.
Niektórzy uczniowie woleli wykonywać uproszczoną formę makietową. Wtedy lepili
z masy figurki osób i zwierząt. Po wyschnięciu malowali je i wkładali do szopki, czyli
pudełka kartonowego wypełnionego sianem, z ewentualną możliwością

wykonania z

patyków „szopy - stajenki” lub też ukształtowania z szarego papieru „groty”.
P i s a n k a. Termin stosowany tu umownie, gdyż na zajęciach wykonywało się
oklejankę lub malowankę (fot. 65). Chodzi więc najogólniej o zdobienie wydmuszki jajka,
w nawiązaniu do ludowych zwyczajów wielkanocnych. O k l e j a n k a , o w i j a n k a
wymaga niemałej sprawności manualnej, zwłaszcza gdy kwieciste i inne wzory na
wydmuszce wykonane są ze sznureczków skręcanych z bibuły. Całą powierzchnię jajka
należy wpierw ściśle okleić (owinąć) bibułowymi sznureczkami o różnych kolorach,
tworząc wzór pasiasty - pasiak. Nieco łatwiej było oklejać wokół wydmuszki włóczkę.
Efektowne a zarazem łatwe było naklejenie na tak przygotowanej powierzchni rozmaitych
„błyskotek”; cekinów, szkiełek, koralików itp. Najsłabsi manualnie uczniowie mogli swe
„pisanki” oklejać serwetkami śniadaniowymi (zawierającymi fabryczny nadruk z
motywami wielkanocnymi) lub rysować na wydmuszkach wzory pisakiem, markerem czy
też malować je kolorowym lakierem.
Ciekawie prezentowały się w i e ń c e wielkanocne (fot. 66). Uczniowie przynosili
ucięte witki wierzbowe z baziami, splatali je, by stanowiły jedną całość, a następnie zginali
w okrąg. Po złączeniu wieńca drutem, ozdobieniu go zielenią bukszpanu i kolorowymi
wstążkami, wieszali w jego środku wykonane wcześniej pisanki. W ten sposób symbolika
jaja była łączona z symboliką zawartą w palemce, zielonej gałęzi i wieńca. Są to bowiem
dopełniające

się

symboliki

odrodzenia

przyrody,

sił

witalnych,

życia

i

zmartwychwstania. 164
C e r a m i k a. G a r n c a r s t w o. Ta prastara dziedzina rękodzieła i sztuki zasługuje
na omówienie na lekcjach plastyki poświeconych sztuce ludowej; pojawia się zresztą i w
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Por. W. Kopaliński, dz. cyt., s. 114, 458, 492.
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innych kontekstach, np. przy okazji wiadomości o sztuce prehistorycznej czy antycznej.
Wyrób naczyń glinianych wymaga tak specjalnych materiałów, narzędzi i warunków, że
jest niemożliwy do zrealizowania na lekcjach plastyki. Szczęśliwie składa się, że niedaleko
Szetlewka działa ostatni w Wielkopolsce warsztat garncarski.

W y c i e c z k a d o w a r s z t a t u g a r n c a r s k i e g o (zob. fot 67-70)
Wiosną 2007 r. uczniowie szetlewskiej podstawówki mieli możliwość spotkać się z
ostatnim w Wielkopolsce garncarzem wytwarzającym naczynia sposobem tradycyjnym –
na kole garncarskim. Pan Józef Dzieciątkowski mieszka we wsi Czarnybród (gmina
Grodziec) około 8 km od Szetlewka. Dojazd do tej miejscowości był niewątpliwie atrakcją
trwającej około 5 godzin wycieczki: wymagał bowiem jazdy rowerem po piaszczystych
drogach pośród przepięknej panoramy prawie nie zamieszkanych pól i lasów.
Zadaniem uczniów jest patrzeć i zadawać rzemieślnikowi pytania, zapamiętywać i
zapisywać odpowiedzi, zaobserwować, jakie rodzaje naczyń wykonuje się w warsztacie
oraz jak przebiega proces ich wytwarzania. Po wycieczce każdy jej uczestnik powinien
sporządzić sprawozdanie, w którym zawrze swą wiedzę o garncarstwie zdobytą w
pracowni pana Józefa. Sprawozdania są odczytane na następnej lekcji i oceniane. Chętni
uczniowie zabierają podarowane im naczynia z lekką wadą lub zakupione i malują je
podług własnej inwencji.
Wycieczka dostarcza młodzieży wiele wiedzy nabytej nie podręcznikowo, ale przez
spotkanie z autentycznym mistrzem w swej dziedzinie: poprzez rozmowę z nim oraz
obserwację jego umiejętności, bazy narzędziowej i wytworów pracy.
Uczniowie dowiadują się więc, że:
- Surowcem do wyrobu naczyń jest najwyższej jakości glina przywożona z Jankowa k.
Kalisza.
- Aby nabrała odpowiednich właściwości musi być składowana na zimę w hałdzie, zalana
wodą i przymrożona.
- Dawniej garncarz kładł na dębowym pniu dużą kulę tak sezonowanej gliny; strugiem
strugał ją na cienkie plastry i wkładał do drewnianego pudła z wodą celem wymoczenia;
po upływie doby wyjmował i ugniatał, dusił rękoma.
- Około 40 lat temu ta ciężka, ręczna robota została zastąpiona przez maszynę
„walcownię” (napędzaną przez silnik elektryczny), która gniecie glinę walcami i
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tnie na cienkie placki - talarki. Następnie te talarki moczone są przez dobę w drewnianym
pudle z wodą („lasują się”).
- Po ręcznym ugnieceniu glinę toczy się na kole i kształtuje naczynie palcami oraz
narzędziem. Dawniej koło garncarskie poruszane było siłą mięśni nóg, obecnie ruch
obrotowy zapewnia silnik elektryczny.
- Utoczone naczynia schną pod sufitem na sosnowych deskach.
- Po wyschnięciu naczynia wkłada się do pieca celem ich wypalenia. Wejście do pieca jest
zamurowane szamotem i dla szczelności zatynkowane.
- Dla uzyskania temperatury 1000 stopni Celsjusza spala się w dwóch paleniskach drewno
sosnowe stare, szorstkie („łupane”).
- Czas wypalania wynosi 18-20 godz.; czas stygnięcia 24 godziny.
- Siwak, to naczynie wypalone w temperaturze powyżej 1000 stopni Celsjusza.
- Każde wypalone naczynie ma inny dzwoniący dźwięk.
- Część naczyń maluje się lub już na kole zdobi rytym wzorkiem, szlaczkiem.
- Garncarz pracuje 8-10 godzin dziennie z przerwami, gdyż „ręce nie wytrzymują
wysiłku”.
- Do 1990 r. funkcjonowało tu (w obszarze 5 km) 8 warsztatów garncarskich we wioskach:
Czarnybród, Orlina, Dziewień, Białobłoty, Bystrzyca. Było to największe w Wielkopolsce
„zagłębie garncarskie”. Rzemiosłem tym „z dziada pradziada” zajmowały się następujące
rodziny: Dzieciątkowscy (Czarnybród), Czajczyńscy (Białobłoty), Piwońscy (Dziewień),
Popławscy (Dziewień).
- Wszystkie te rodziny wyjeżdżały ze swym towarem na targi i jarmarki, nawet w dalekie
strony. Głównymi rynkami zbytu były miasta i miejscowości: Zagórów, Konin, Koło,
Golina, Pyzdry, Miłosław, Środa Wielkopolska, Jarocin, Krotoszyn, Wągrowiec.
- W latach 1990-95 garncarstwo w tym rejonie upadło; do tej pory przetrwał tylko
warsztat Józefa Dzieciątkowskiego. Przyczynami tego stanu były: po pierwsze wymieranie
starych garncarzy, po drugie nie podejmowanie zawodu przez młodszych członków
rodziny ze względu na jego małą opłacalność, gdyż w wymienionych latach rynek został
„zalany” przez tanie wyroby plastikowe, które stały się modne.
- Po 1995 r. zaznaczył się „powrót do natury” i zainteresowanie garncarstwem, toteż
naczynia z gliny chętnie kupowane są na rozmaitych festynach, w sklepach ogrodniczych i
pamiątkarskich w dużych miastach.
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***
Jak wynika z niniejszego rozdziału pracy, lekcje muzyki i plastyki wraz z kołem
artystycznym były pod kierunkiem Wojciecha Grzeszczaka godzinami, na których
uczniowie mieli częsty kontakt z rozmaitymi dziedzinami folkloru, sztuki ludowej i
rękodzielnictwa. Znamienne, że niejednokrotnie prace na tych zajęciach były ściśle
skoordynowane; wtedy to metodą p r o j e k t ó w przygotowywano na nich spektakle –
dwukrotnie o charakterze folklorystycznym. Mowa tu o inscenizacjach Wilji. Podobnie
było przed pierwszym i drugim występem zespołu pieśni i tańca: Kolędy ludowe i
Kolędnicy oraz Cztery pory roku. Pojawiało się wtedy integrujące, wspólnotowe dążenie
do celu. Szkoła tętniła w sposób szczególny twórczą aktywnością uczniów, której rezultat
był nagradzany aplauzem publiczności i mnóstwem pochwał otrzymywanych po występie.
Warto dodać, że wspomnienie tych działań silnie zapisało się w pamięci uczniów i
absolwentów oraz ich rodzin. Nieraz to potwierdzali, mówiąc o tych sprawach, jako o
„miłym wspomnieniu z podstawówki”. Wszystko to pozwala stwierdzić, że edukację
regionalną można potraktować jako powrót do ojczyzny lokalnej, możliwość zachowania
swojej tożsamości, własnej kultury i specyficznej zdolności do życia we wspólnocie.
Powtórzmy raz jeszcze, że:
„Tak rozumiane zadania edukacji regionalnej przekształcają się niejako w proces wzrastania w
przeszłość, tradycję i kulturę swojej ziemi rodzinnej. Ich celem jest przygotowanie do
zaangażowanego działania w swoim środowisku lokalnym.”

Myślę, że owo młodzieńcze doświadczenie twórczej wspólnoty zakorzeniającej się w
ludowej, a zatem i narodowej, tradycji może okazać się szczególnie istotne dla tych
absolwentów, których los pchnie daleko od Ojczyzny dzieciństwa. A takich jest wielu... i
coraz więcej.
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ROZDZIAŁ III

CHARAKTERYSTYKA ZESPOŁU
FOLKLORYSTYCZNEGO
„ SZETLEWSKIE ŁANY ”

1.
Historia i osiągnięcia zespołu
Zespół folklorystyczny „Szetlewskie Łany” zawiązał się w lipcu 1998 r. i debiutował na
Dożynkach Wiejskich w Szetlewku dn. 16 sierpnia 1998 r. Powstał z inicjatywy
miejscowych społeczników: rolników i nauczycieli szkoły podstawowej. Od początku
przyjął charakter grupy przede wszystkim tanecznej jednak prezentującej także utwory
wokalne oraz scenki teatralne.
Do najważniejszych występów „Szetlewskich Łanów” należy zaliczyć udział w
imprezach:
- D o ż y n k i:
a) Powiatowe: w Słupcy – 1999 r. oraz 2001 r. (dn. 2 IX ), w Ostrowitem - 2000 r.,
w Zagórowie - 2004 r. (dn. 5 IX)
b) Gminne: w Zagórowie -1998 r., w Szetlewku - 1999 r. (dn. 15 VIII),
oraz - 2008 r. (dn. 24 VIII)
c) Wiejskie: w Szetlewku – 1998r. (dn. 16 VIII) oraz - 2002 r. (dn. 11 VIII)
- P r z g l ą d y i k o n k u r s y:
a) Międzypowiatowy Przegląd Zespołów Regionalnych – Sielinko 2001 r. (dn. 27 V)
b) I, II i III Słupeckie Spotkania z Folklorem – 2001 r., 2002 r. i 2003 r.
c) II i III Kościeleckie Prezentacje Dziedzictwa Kulturowego Wsi - 2000 r.
(I miejsce!) oraz - 2001 r.
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d) I Powiatowa Biesiada Zespołów Folklorystycznych w Zagórowie - 2000 r.
e) III Regionalny Przegląd Folklorystyczny Oborniki 2006 r. (dn. 28 V)
- Inne:
a) Modlitewne Spotkanie Młodzieży – Lednica 2002 r. (dn. 18/19 V)
b) Wystawa Polagra Farm – Poznań 2001 r. (dn. 7 X)
c) Szkolno-środowiskowy doroczny Festyn Święto Rodziny - Powitanie
Lata – Szetlewek 2002 r.
d) Wielki Festyn z Wielkopolską – Poznań 2001 r. (dn.19 V)
e) Wawrzynki Słupeckie – VIII 2001 r.

O tym, co dało impuls zawiązaniu się grupy, tak mówi w wywiadzie jej członekwspółzałożyciel sołtys Łucjan Rydlichowski:
„Przed dożynkami chcieliśmy utworzyć zespół ludowy. Jednak młodzi ludzie nie garnęli się do
tego. Powiedzieliśmy wtedy: dlaczego nie mogą go tworzyć dorośli? Podchwyciła pomysł grupa
nauczycieli i kilkoro rodziców. Tak się zaczęło.” 165

A oto, co pierwszych latach istnienia zespołu dowiadujemy się z jego kroniki:
„W 1998 r. Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Szetlewku wraz z przewodniczącym
Rady Sołeckiej Łucjanem Rydlichowskim podejmuje decyzję o zorganizowaniu wiejskich
Dożynek. Na potrzeby tej uroczystości zawiązuje się grupa dorosłych szetlewian, która miała
wykonać część obrzędową chłopskiego święta i dwa tańce ludowe. Odkryte w czasie spotkań
talenty aktorskie mieszkańców Szetlewka pozwoliły rozszerzyć repertuar o scenki obyczajowe
ukazujące życie wiejskich rodzin. Okazało się, że „Szetlewskie Łany” zyskały sympatię całego
lokalnego środowiska. To sprawiło, że grupa, której zamiarem był tylko jeden występ, postanowiła
kontynuować swoją działalność i w ten sposób kultywować tradycje polskiej wsi.
Już w następnym roku 1999 wieś Szetlewek staje się gospodarzem gminnych Dożynek.
Wszyscy uznali ten fakt za wyróżnienie, gdyż była to pierwsza tego typu impreza odbywająca się
na wsi, poza miastem Zagórów. Niespełna kilkanaście dni później zespół z powodzeniem
prezentuje się na I Powiatowym Święcie Plonów w Słupcy.
„Szetlewskich Łanów” nie zabrakło rok później na II Powiatowym święcie Plonów w
Ostrowitem. W tym samym roku w listopadzie „Szetlewskie Łany” uczestniczą w II Kościeleckich
Prezentacjach Dziedzictwa Kulturowego Wsi. Podczas konfrontacji z trzynastoma zespołami

165

Wizytówka gminy i powiatu, „Gazeta Poznańska” z dn. 22. 06. 2002 r.
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dawnego województwa konińskiego zespół z mało znanego dotąd Szetlewka plasuje się na I
miejscu, wyprzedzając renomowane grupy teatralne działające przy różnych ośrodkach kultury.
Sezon artystyczny 2001 roku obfituje w liczne wyjazdy. 19 maja „Szetlewskie Łany”
występują na Wielkim Festynie z Wielkopolską w Poznaniu. 27 maja tego samego roku grupa
wspólnie z Zespołem Akordeonistów ze Szkoły Muzycznej w Słupcy prezentuje nasz powiat na
targach rolniczych w Sielinku, zajmując w ostatecznej klasyfikacji III miejsce. W sierpniu
„Szetlewskie Łany” uczestniczą w I Słupeckich Spotkaniach z Folklorem. 2 września 2001 roku
zespół uświetnił swym występem III Powiatowe Dożynki, których gospodarzem był urząd Miasta
w Słupcy.”166

Lokalna prasa od początku z zainteresowaniem opisywała dokonania zespołu. Tak
rejestrowała jego pierwszy występ:
„Zorganizowaliśmy te dożynki, ponieważ dzieci w szkole pytały, co to są dożynki. Aby im
pokazać, jak kiedyś obchodzono święto plonów, zorganizowaliśmy tę imprezę – powiedział sołtys
Łucjan Rydlichowski. Specjalnie na tę okazję utworzono zespół ludowy „Szetlewskie Łany”.
Zaangażowali się nauczyciele z miejscowej podstawówki: Jolanta Kopaczewska, Mariola
Urbaniak, Violetta Rymarska, Jolanta Różańska i Wojciech Grzeszczak. Zespół wystąpił w
składzie: Łucjan Rydlichowski, Jolanta Kopaczewska, Jolanta Byczyńska, Wojciech Zieliński,
Jolanta Kin, Waldemar Kopaczewski, Arleta Kin, Ryszard Wypychowski, Ewa Merdzińska,
Roman Kin, Mariola Urbaniak, Arkadiusz Zieliński, Elżbieta Wypychowska, Grzegorz Kubacki,
Anna Rogowska, Sylwester Merdziński i Wojciech Grzeszczak na akordeonie.”167

W następnym tygodniu pisano o pierwszej prezentacji zespołu poza własną wsią:
„Około 2 tysiące ludzi przybyło w ubiegłą niedzielę na zagórowski stadion, aby uczestniczyć w
gminnych obchodach święta plonów. /…/ Część obrzędową dożynek odprawiły zespoły
folklorystyczne „Siekieracy” i „Wielkopolanie”. /…/ Kolejnym punktem programu był występ
debiutującego 16 sierpnia zespołu pieśni i tańca „Szetlewskie Łany”. Do tańca przygrywał na
żywo zagórowski muzyk Wojciech Grzeszczak.”168

Po roku wielkopolska prasa opisując Dożynki Gminne w Szetlewku odbyte w dn. 15
VIII 1999 r. oceniała z entuzjazmem:
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Kronika filmowa z. f. „Szetlewskie Łany”– lata 1998-2001, komentarz: Jolanta Kopaczewska.
AS, Dożynki pomogą szkole. Ze świniakiem pod pachą, „Gazeta Poznańska” z dn. 16. 08. 1998 r.
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T. F., Dożynkowa feta, „Gazeta Słupecka” z dn. 26. 08. 1998 r.
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„Zespół „Szetlewskie Łany” występował na scenie kilkakrotnie. Za każdym razem zadziwiając
poziomem wykonania. /…/ „Szetlewskie Łany” zadziwiły całą publiczność. Zespół działa od roku.
Należą do niego nauczyciele z miejscowej szkoły i rodzice jej uczniów. Podajemy jego skład:
Mariola Urbaniak, Jolanta Różańska, Wioletta Rymarska, Jolanta Kopaczewska, Arleta Kin,
Marzena Pijacka, Urszula Byczyńska, Jolanta Byczyńska, Katarzyna Wysocka, Wanda
Rydlichowska, Łucjan Rydlichowski, Waldemar Kopaczewski, Wojciech Zieliński, Arkadiusz
Zieliński, Gabriel Kubiak, Grzegorz Kubacki, Roman Kin, Sylwester Merdziński. Stroną
muzyczną zajmuje się Wojciech Grzeszczak [na tej imprezie zastąpiony był przez Michała
Szymczaka – przyp. V. G.].”169

Notatki prasowe z września 2000 r. podkreślają, że omawiana grupa ma już
ugruntowaną pozycję w kulturze powiatu słupeckiego:
„Artyści z Szetlewka przez dwa lata zdobyli dużą popularność. /…/ Zespół powstał dwa lata
temu na potrzeby wiejskich dożynek. Teraz swoimi występami zdobywa uznanie w całym regionie
słupeckim. Ostatnio wystąpił na dożynkach powiatowych w Ostrowitem. Członkowie zespołu
występują w strojach wypożyczonych z domów kultury. W przyszłości planowany jest zakup
własnych strojów.”170

W innym czasopiśmie dziennikarz stwierdza:
„Mieszkańcy Szetlewka i Stanisławowa stworzyli dwa lata temu zespół ludowy „Szetlewskie
Łany”. W krótkim okresie czasu zdobył uznanie widzów na terenie całego powiatu.”171
Największy konkursowy sukces zespołu - I miejsce na II Kościeleckich Prezentacjach
Dziedzictwa Kulturowego Wsi - potwierdzał, że „Łany” zasługują na „uznanie”.
„Pierwsze miejsce – pisano – zdobył zespół „Szetlewskie Łany” za piękną inscenizację
dożynek. „Szetlewskie Łany” przedstawiły również staropolski obyczaj wyzwolenia kosiarza.
Piękne stroje, brawurowe tańce zespołu zasługiwały na pierwsze miejsce w konkursie.”172

Prestiż zespołu wzrastał z występu na występ, a było tych prezentacji niemało. Jak
wynika z kalendarium, 2001 rok można uznać za szczytowy w historii „Szetlewskich
Łanów”, które aż siedem razy reprezentowały gminę i powiat słupecki na imprezach o
zasięgu powiatu oraz województwa wielkopolskiego. Potwierdzeniem tej dobrej passy
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OL, Dożynki jak marzenie. Zabawa w Szetlewku, „Gazeta Poznańska” z dn. 19. 08. 1999 r.
OL, Artyści z Szetlewka, „Gazeta Poznańska” z dn. 11. 09. 2000 r.
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Rad, Dwa lata śpiewania w Szetlewku, „Głos Wielkopolski” z dn. 8. 09. 2000 r.
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B. Szykowna, II Kościeleckie Prezentacje Dziedzictwa Kulturowego Wsi, „Gazeta Słupecka” z dn. 12.12. 2000 r.
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folklorystycznych na wystawie „Polagra Farm” (dn. 7 X):
„Myślę, że był to występ z niespodziankami: z tańcem z publicznością, ze scenka rodzajową.
Był to na pewno walor tego występu. Ja pragnę dodać, że charakteryzowały go jeszcze pewna
harmonia i dostojność. Gratuluję pięknie! W ciągu trzech lat zrobiliście państwo sporo. Życzę
dalszych sukcesów!”173

Wysoka forma zespołu w jego najlepszym roku działalności w dużej części wynikała z
faktu, który potem już się nie powtórzył. Był nim udział członków grupy w
systematycznych próbach w okresie jesienno-zimowym 2000/2001 r. Wtedy to
doskonalono sztukę tańca znanych już układów oraz – co jest ważne – ćwiczono nowy
repertuar pod okiem profesjonalnej instruktorki tańca ludowego. Dzięki finansowej
pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie odbyła się seria zajęć
ukierunkowanych na opanowanie Wiązanki tańców ludowych oraz Cieszynki. Te
najbardziej efektowne układy taneczne „Szetlewskich Łanów” niewątpliwie podniosły
poziom ich programu artystycznego, który przez cały nadchodzący sezon miał być
wykonywany kilkakrotnie z powodzeniem.
Dobra prasa towarzyszyła także występowi zespołu , który miał miejsce w listopadzie
2001 r. na III Kościeleckich Prezentacjach Dziedzictwa Kulturowego Wsi:
„W tym roku tematem prezentacji był toast polski, życzenia, powinszowania i zaproszenia.
/…/ Zespół „Szetlewskie Łany” przedstawił toasty i mowy wygłaszane przy okazji chrzcin w
dawnej Polsce. Artyści z Szetlewka wykazali się jak zwykle perfekcjonizmem, mówili pięknie.
Mowy wygłaszane przy okazji chrzcin nie ograniczały się tylko do toastów na cześć
nowonarodzonego dziecka i zacnych rodziców. W mowach tych można było dostrzec ogromną
troskę o los polskiej ziemi, polskiego społeczeństwa i umiłowanej ojczyzny. „Szetlewskie Łany”
wystąpiły w pięknych oryginalnych strojach szlacheckich. Zespół z Szetlewka podobał się
wszystkim, zdobył duże brawa.”174

Wielka szkoda, że powyższej oceny dziennikarza i publiczności nie podzieliło tym
razem jury kościeleckich prezentacji konkursowych (jury inne niż poprzednio). Zespołu
nie nagrodzono ani nie wyróżniono. Owacja publiczności i… powściągliwość komisji,
zachwycone gratulacje widzów i… tylko dyplom udziału – wszystko to przeczyło sobie.
173
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Kronika filmowa z. f. „Szetlewskie Łany”
B. Szykowna, Toast „Szetlewskich Łanów” w Kościelcu, „Gazeta Słupecka” z dn. 02. 01. 2002 r.
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Dlaczego jury tak surowo potraktowało „Szetlewskie Łany”? Do dziś pozostaje to
niewyjaśnione. Można się jedynie domyślać, iż działający całkowicie samodzielnie zespół
wiejski, nie współpracujący z instytucją kulturalną, która wystawiła wtedy jury (chodzi tu
o CKiS w Koninie) raził ambicje tych, którzy uważali, że bez ich instruktażu nic dobrego
dziać się nie może. Im wyższy poziom kreował ów niezależny zespół, tym bardziej
postanowiono go nie zauważyć! Z perspektywy czasu można stwierdzić, że werdykt ten
był pierwszym podcięciem skrzydeł grupie, która zdezorientowana i rozczarowana na
pewien czas zaprzestała spotkań. Okres jesień-zima 2001/2002 r. przeszedł bez prób i
spotkań zespołu. Optymistyczny, w miarę ciągły okres działalności - jak trzy pierwsze lata
- miał się już nie powtórzyć.
Rok 2002 przyniósł więc pewne wyhamowanie, mimo że zbiegło się ono z
wyposażeniem zespołu w komplet strojów męskich. Pojawiły się też zmiany w składzie.
Poza tym na dwa lata zrezygnował ze współpracy muzyk i reżyser grupy Wojciech
Grzeszczak, który podjął się funkcji organisty w parafii Grabienice. Na Dożynkach
Wiejskich w sierpniu 2002 r. zastąpiła go Krystyna Wojciechowska – dotychczasowa
liderka grupy śpiewaczej „Trąbczynianki”. W prasie o „Szetlewskich Łanach” ucichło.
Rok 2003, poza udziałem w III Słupeckich Spotkaniach z Folklorem, nie notuje
widocznych działań zespołu, podobnie jak I połowa 2004.
W lipcu tegoż roku pojawił się jednak impuls, który, na dwa miesiące zmobilizował
„Szetlewskie Łany” do reaktywacji i systematycznych prób. Były to przełożone z 2003 na
2004 rok Dożynki Powiatowe w Zagórowie. Reżyserię części obrzędowej tej imprezy
powierzono Wojciechowi Grzeszczakowi, który po dwuletniej przerwie dołączył do
zespołu folklorystycznego, aby go przygotować na tak ważny występ. Zadanie – ze
względu na krótki czas – było dość karkołomne przy założeniu, że „Szetlewskie Łany”
powinny zaprezentować również nowości, a nie tylko powielać repertuar sprzed kilku lat.
Biorąc pod uwagą małą ilość czasu na przygotowanie, długą przerwę w spotkaniach
zespołu oraz specyficzne warunki estradowe – występ na dużej płycie zagórowskiego
stadionu – Wojciech Grzeszczak wprowadził niestosowaną dotąd przez „Łany” formułę
występu. Część obrzędowa jak i artystyczna zespołu miały być oparte o dźwięk z CD w
postaci

nagranego

playbacku.

Kierownik

artystyczny

nagrał

najpierw

szereg

akompaniamentów, aranżując je na sekwencerze-syntezatorze, na nie zaś podczas prób
generalnych „nałożono” wokal w wykonaniu członków zespołu wraz z grupką
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rozśpiewanych miejscowych uczennic.
Udział w Dożynkach Powiatowych w Zagórowie był dla reaktywowanego zespołu
„Szetlewskie Łany” dużym wyczynem artystycznym i organizacyjnym. Występ wspaniale
uświetnił urządzoną z wielkim rozmachem imprezę. Jednak włożony trud społeczników
nie został właściwie doceniony zwłaszcza ze strony władz powiatowych. Znów pojawiło
się zniechęcenie i brak motywacji do działania. Nastąpił więc kolejny długi, dwuletni
przestój w działalności grupy.
Następnym impulsem do wznowienia aktywności „Szetlewskich Łanów” był udział
zespołu w III Regionalnym Przeglądzie Folklorystycznym – Oborniki 2006 r. Ponownie
reaktywowana grupa przygotowała się starannie do konkursu, ćwicząc program złożony z
obrzędu Wieńca wielkopolskiego oraz scenkę Wyzwolin kosiarza (Wilka, Fryca). Do
scenariusza, który dał I miejsce w Kościelcu (w 2000 r.) wprowadzono szereg nowych
elementów, aby uniknąć mało twórczego powielania. Wszystkie wprowadzone zmiany
podnosiły walor i artystyczny, i etnograficzny programu. „Szetlewskie Łany” były
jedynym na przeglądzie przybyszem spoza Poznańskiego, wyłącznym reprezentantem
Wielkopolski wschodniej. Jako jedyne przedstawiły program, którego nadrzędną formułą
był uteatralizowany obrzęd czy zwyczaj – tym się wyróżniły. Sceny obrzędowo-teatralne z
wplecionymi pieśniami i tańcami zrobiły wrażenie na publiczności festiwalowej. Prawdą
jest, że „Łany” nie były tak dobre w tańcu czy śpiewie jak renomowane zespoły
folklorystyczne. Jednak oryginalność szetlewian na tle innych grup – wyłącznie
tanecznych, wokalnych lub instrumentalnych – polegała na łączeniu kilku aspektów
kultury ludowej.
Nie zauważyło tego lub nie chciało zauważyć jury, które nie doceniło uniwersalności
grupy operującej największą rozmaitością środków artystycznego przekazu. Toteż werdykt
poznańskiego jury stanowić miał przysłowiowy gwóźdź do trumny zespołu, który
odjechawszy jedynie z dyplomem udziału, przestał chyba zupełnie wierzyć w swe siły a
tym bardziej w „sprawiedliwość tych, co oceniają”.

Już po przeglądzie reżyser grupy przeprowadził rozmowy telefoniczne z członkami
poznańskiego jury. Okazało się, że w oczach komisji „Szetlewskie Łany” wypadły
interesująco jako zespół „wszechstronnie utalentowanych artystów-amatorów o dużym
potencjale twórczym”. Jednak jak na konkursowe wymagania pod względem
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etnograficznym „Zespołowi brakuje osadzenia w kulturze ludowej konkretnego, najlepiej
własnego, regionu”. Uzasadniano, iż „za dużo tu dowolności, niekoherencji, zwłaszcza w
stroju, a brak kapeli i odtwarzanie muzyki i pieśni z nagrań pogłębiają wrażenie oddalania
się od autentyzmu, do którego powinien dążyć zespół folklorystyczny”.
Otóż niefortunny dla zespołu obornicki festiwal mogłyby być dla „Łanów” momentem
zwrotnym pod warunkiem, że grupa podjęłaby się spotkań na zasadzie systematycznych
prób. Gdyby starczyło wówczas chęci, a za nimi poszłyby właściwe środki finansowe, to
możliwe byłoby stopniowe wprowadzanie coraz większej ilości elementów folkloru
autentycznego. Po drugie: tylko systematyczne, całoroczne próby umożliwiają pozbywanie
się ułatwień-podpórek ratujących podczas występów zespół o dorywczym stylu działania.
Szczytem takich (koniecznych dla niesystematycznego zespołu) ułatwień jest śpiewanie
pieśni obrzędowych lub wygłaszanie ról z pomocą kartki, a także odtwarzanie podczas
występu akompaniamentu wraz z wokalem (playback). To, co nie jest rażące podczas
występu w warunkach dużej sceny (plener, boisko, stadion) denerwuje w warunkach
kameralnych. Jest nie do przyjęcia zwłaszcza w sytuacji przeglądu folklorystycznego i
dyskwalifikuje zespół w oczach jury.
Ostatni jak dotąd występ zespołu „Szetlewskie Łany” - na Dożynkach Gminnych w
Szetlewku (dnia 24 sierpnia 2008 r.) - poprzedziła

kolejna długa przerwa w

funkcjonowaniu. Minęły bowiem dwa lata od czasu występu w Obornikach, cztery od
Dożynek Powiatowych w Zagórowie i sześć od ostatnich Dożynek Wiejskich w
Szetlewku. Wszystkie te występy oddzielone były wielomiesięcznymi okresami
zawieszenia działalności. Otóż w sumie odbyło się jedynie pięć występów w ciągu
ostatnich sześciu lat, gdzie w ciągu pierwszych czterech lat działalności można by ich
naliczyć dwadzieścia! Liczby te skłaniają wprost do analizy przyczyn takiego stanu rzeczy.
Autor niniejszej pracy nie zamierza przeprowadzić badania wszystkich aspektów, które
wpłynęły na załamanie się działalności amatorskiego zespołu folklorystycznego w
Szetlewku. Takie ambicje może stawiać przed sobą jedynie osobna monografia. Przyczyn,
dla których spontanicznie rozwijająca się grupa amatorska z nagła wyhamowuje i zawiesza
działalność - by tylko sporadycznie i coraz rzadziej do niej powracać - jest wiele, a każda z
nich może być ważna i zasługująca na opis. W niniejszej pracy zostały wskazane jedynie
niektóre. Badacz czuje wewnętrzną potrzebę, by dotykając tej kwestii nie
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pominąć sprawy niedociągnięć zespołu. Wreszcie ma zamiar skupić się na chwilę nad
propozycją zmian, które pozwoliłyby na osiągnięcie przez grupę

wyższego poziomu

artystycznego i większej autentyczności w odniesieniu do dziedzictwa kulturowego swego
regionu. Ramy tej pracy pozwalają nam na odniesienie się zasadniczo do dwóch aspektów
tj. muzycznego i plastycznego. Wprowadzenie w niniejszym rozdziale wymienionych
akcentów wypływa z nadziei na dalsze istnienie i rozwój zespołu.

Dożynki Gminne w dniu 24 sierpnia 2008 r. były ostatnią jak dotąd okazją do
prezentacji „Szetlewskich Łanów” - tym razem w duchu

świętowania dziesięciolecia

powstania zespołu. Od pewnego czasu dobiegały ze środowiska szetlewskiego wieści o
chęci reaktywacji grupy nie tylko na tę jednorazową okoliczność. Przyszłość
„Szetlewskich Łanów” jest wciąż wielką niewiadomą. Czy zespół ponownie się
reaktywuje? Czy znajdzie w sobie motywację do dalszego działania? A jeśli tak, to czy się
rozwinie i w jakim kierunku? Na te i inne pytania nie ma na razie odpowiedzi.

2.
Repertuar zespołu - charakterystyka ogólna
Można powiedzieć, że repertuar „Szetlewskich Łanów” od początku i przez wszystkie
lata działalności opierał się na dwóch zasadniczych filarach, którymi są:
1) Dożynkowy obrzęd chleba i wieńca,
2) Tańce ludowe / narodowe,
oraz związane z nimi
3) Pieśni ludowe.
Te podstawy repertuarowe były uzupełniane przez:
4) Scenki teatralne (obrzędowe, obyczajowe) obrazujące dawne wiejskie zwyczaje i
sytuacje życiowe,
5) Piosenki popularne,
6) Monologi satyryczne na tematy wiejskie.
7) Dialogi kabaretowe.
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Ad.1. (zob. fot. 81-83)
Pierwszy scenariusz tego obrzędu opracowany został na potrzeby zespołu przez
nauczycielki szetlewskiej podstawówki Mariolę Urbaniak i Jolantę Różańską w oparciu o
zapiski oraz wspomnienia z organizowanych w ich rodzinnej wsi Trąbczyn dożynek w
latach 80-tych ub. wieku. Obydwie panie brały czynny udział w części obrzędowej i
artystycznej tych imprez (reżyserowała Krystyna Reszkiewicz). Tak więc początkowo
obrzędówka „Łanów” oparta była o dekadę wcześniejsze wzorce z pobliskiego
(parafialnego) Trąbczyna. Jednak na gruncie szetlewskim każdego roku wprowadzane były
pewne zmiany w scenariuszu, który dostosowywano do ram konkretnej imprezy
dożynkowej. Kolejne modyfikacje wprowadziła Jolanta Kopaczewska a następnie
Wojciech Grzeszczak czerpiący pomysły z publikacji o tematyce folklorystycznej i
etnograficznej jak również doświadczeń w zakresie reżyserii grup teatralnych.
Można stwierdzić, że grupa wyspecjalizowała się właśnie w realizacji obrzędu
dożynkowego lub innymi słowy Wieńca wielkopolskiego. Wynikało to ze środowiskowej i
lokalnej potrzeby uświetniania organizowanych Świąt Plonów. Z czasem napływały do
kierownictwa grupy zaproszenia z propozycją przeprowadzenia przez zespół „obrzędówki”
na kolejnych Dożynkach Powiatowych czy Gminnych. Ponadto dwukrotnie „Szetlewskie
Łany” stanęły do prezentacji konkursowej przedstawiając tenże obrzęd publiczności i jury.
W 2000 r. w Kościelcu przyniosło to nawet zaszczytne I miejsce.
Zatrzymajmy się na chwilę, by wspomnieć o genezie zwyczaju będącego podstawą dla
najważniejszego punktu programu. omawianego zespołu. Otóż:
„Wieniec wielkopolski odpowiednik dożynek i okrężnego, to uroczystość, która w cyklu
rocznych obrzędów i zwyczajów wegetacyjnych wieńczy moment zebrania rocznych płodów
ziemi.(…) Poza Wielkopolską nazwa Wieniec i jej pochodna – wieńcowe obejmuje zasięgiem
Kujawy, Łęczyckie i Kaliskie.” 175

Wieniec zawiera w sobie pozostałości archaicznych zabiegów magicznych, z których w
programie szetlewskiego zespołu zawarto polewanie wieńca plonowego wodą oraz sypanie
obecnych osób ziarnem zbóż wraz z wypowiedzeniem formuły: Niech się darzy przez cały
rok! Wręczenie wieńca i chleba zaproszonym na dożynki „gospodarzom” (dziś głównie
przedstawicielom władz samorządowych), to nawiązanie do dawnego aktu hołdowniczego
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J. Sobieska, Ze studiów nad folklorem muzycznym Wielkopolski, Kraków 1972, s. 316.
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gromady wobec gospodarza: feudała, pana, właściciela majątku ziemskiego czy też
bogatego chłopa-kmiecia. Przypomnieniem owego hołdu jest śpiewana przez solistkę
zespołu pieśń ze słowami: Już pszeniczka zebrana, / przychodzimy do pana, / przychodzimy
do pani, / nikt nam pracy nie zgani. Natomiast cały zespół (stanowiący wówczas korowód)
śpiewa unowocześnione warianty tradycyjnych pieśni wieńcowych typu: Przynieśli my
plón / wielmożnymu w dóm oraz Otwirejcie nom szyroko wrota, / bo już się skóńczyła w
polu robota.176 Nie brakuje też dożynkowego elementu satyry pod adresem gospodarza i
jego otoczenia realizującego się w przyśpiewkach. Obtańczenie wieńca i częstowanie gości
pokrojonym chlebem, to nawiązanie do - tradycyjnie następującej po uroczystym obrzędzie
wieńcowym - zabawy tanecznej z poczęstunkiem, którą dla żniwiarzy wyprawiał
gospodarz.
Ad. 2.
Już od pierwszego swego występu po „obrzędówce” zespół prezentował na dożynkach
część artystyczną, w której prym wiodły tańce narodowe: polonez, kujawiak i mazur. W
następnym roku tańczono też w rytm śpiewanych jednocześnie popularnych piosenek
ludowych. Z początkiem czwartego z kolei sezonu artystycznego wprowadzono ludowe
tańce regionalne z Wielkopolski oraz Cieszyńskiego. W 2004 roku wspólnym pomysłem
opracowano taniec chodzony, który wszedł w zakres części obrzędowej.
Ad.3.
Do najważniejszych pieśni wykonywanych przez zespół należały tradycyjne (choć w
wersji unowocześnionej i bez elementu gwary) śpiewy na początku dożynek, związane w
sposób nierozerwalny z obrzędem wieńcowym. Natomiast tzw. przyśpiewki dożynkowe
układano do popularnych melodii ludowych, za każdym razem zmieniając treść słów. Inną
grupę śpiewanych przez zespół lub jego solistów pieśni ludowych stanowią te
wykonywane podczas niektórych tańców w tzw. części artystycznej. Śpiewano też
solistycznie albo w duecie pieśni zalotne, jak również zespołowo dwie dawne pieśni
gloryfikujące życie na wsi.
Ad. 4. (zob. fot. 84-95)
Charakterystycznym – świadczącym o twórczej uniwersalności członków zespołu –
elementem występów „Łanów” było przedstawianie scenek teatralnych. W sumie były to
trzy mini-przedstawienia i jeden nieco dłuższy spektakl. Pierwszą była scenka O
176
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gospodarzu i jego żónce wyreżyserowana przez Wojciecha Grzeszczaka, który opracował
scenariusz w oparciu o spisane gwarą przez Kolberga ludowe opowiadanie Żywy
nieboszczyk.177 Komiczne sytuacje mówią tu sporo o dawnej wiejskiej obyczajowości i
ludowej mentalności.
Charakter teatru obrzędowego miała inscenizacja zwyczaju Wyzwolin na kosiarza
(kośnika, parobka) zwanego też Wyzwolinami Wilka. Jadwiga Sobieska tak pisze o nim:
„Chłopak, który po raz pierwszy wychodził w pole z kosą, by w jednym szeregu z
doświadczonymi kosiarzami stanąć do kośby, musiał przejść przez żartobliwe próby
egzaminacyjne i wkupić się do zawodowej grupy kosiarzy. (…) Zwyczaj wyzwolin kośnika
powędrował za kosą i – obok kośników na łące – objął w XIX w. żniwiarzy na ściernisku.”178

Scenariusz opracowały dwie nauczycielki: Jolanta Kopaczewska i Mariola Urbaniak,
korzystając z publikacji na ten temat. Szkoda, że autorki scenariusza nie wprowadziły doń
repertuaru

pieśniowego

wskazanego

przez

J.

Sobieską.179

Wymienione

wyżej

przedstawienia należały do tych, które doczekały się wielokrotnych prezentacji na
dożynkach i przeglądach.
Natomiast przedstawienia wykonane jednorazowo były dwa. Wybór synowej odegrano
podczas Dożynek Wiejskich w 2002 r. Natomiast rok wcześniej, na przeglądzie w
Kościelcu w 2001 r., zaprezentowano angażujące cały zespół Chrzciny w dworku. Było to
jedyne w repertuarze grupy przedstawienie bez gwary wiejskiej. Ukazywało chrzciny w
dawnym dworze szlacheckim, zatem język musiał oddawać mowę szlachty, odmienną od
gwary ludowej. Dialogi bohaterów osnute były wokół XVIII i XIX wiecznych oracji i
toastów. Reżyser Wojciech Grzeszczak z rozproszonych tekstów stworzył tu spójny
scenariusz. W czasie prób, które pozwalały na twórcze rozwijanie ról i dialogów przez
aktorów-amatorów, wykreowano przedstawienie, które oddawało klimat biesiady w
rodzinno-sąsiedzkim środowisku szlacheckim.
Ad. 5.
Śpiewanie piosenek popularnych przez solistów lub całą grupę (bywało, że z
keyboardowym akompaniamentem automatycznym) stanowiło zakres repertuarowy mocno
osłabiający walor autentyczności i regionalizmu, który warunkuje wysoką ocenę zespołu
przez jury na przeglądach. Wprowadzenie do repertuaru, np. Wiązanki walczyków
177

O. Kolberg, Dzieła Wszystkie – Tom. 14: W. Ks. Poznańskie, część VI, Wrocław 1982, s. 344.
J. Sobieska, dz. cyt., s. 256-260.
179
Tamże, s. 266-295.
178

129

ludowych czy I to i owo zbliżało w tym wypadku „Szetlewskie Łany” do kategorii
biesiadnych grup śpiewaczych.
Ad.6.
Tylko dwukrotnie w swej działalności zespół wprowadził do repertuaru monolog
satyryczny o tematyce wiejskiej. Na Dożynkach Wiejskich w 1998 r. gawędziła Jolanta
Byczyńska, a na Dożynkach Wiejskich w 2002 r. Karolina Mazurek.
Ad. 7.
Szetlewscy aktorzy-amatorzy prezentowali również komiczne scenki dialogowe
zaczerpnięte z repertuaru znanych z mediów (telewizji, radia) kabaretów. Na Dożynkach
Wiejskich – Szetlewek 1998 r. z wąsatą Genowefą Pigwą (Sylwester Merdziński)
rozmawiał Konferansjer (Rafał Rydlichowski). Dekadę później, na Dożynkach Gminnych
w 2008 r. dwóch Panów (Łucjan Rydlichowski i Waldemar Kopaczewski) rozśmieszyło
publiczność skeczem–dialogiem W biurze matrymonialnym. W tych wypadkach bazowanie
na współczesnych tekstach obcych, publikowanych, odnoszących się w sposób satyryczny
do problematyki społeczno-obyczajowej także środowisk pozawiejskich decyduje, iż jest
to kabaret odtwórczy i nie kwalifikuje się do rangi zjawiska w pełni twórczego zwanego
„kabaretem chłopskim”.

Po tym ogólnym rekonesansie przejdźmy do bardziej szczegółowego omówienia
dwóch aspektów repertuaru zespołu „Szetlewskie Łany”: muzycznego i plastycznego.

3.
Muzyka i śpiew w repertuarze zespołu
3. 1. Sposoby realizacji muzyki instrumentalnej
1) W pierwszym roku zespołowi do tańca i śpiewu akompaniował Wojciech Grzeszczak
grający na żywo solo na akordeonie (fot. 96).
2) Późniejszym i najczęstszym sposobem akompaniamentu było odtwarzanie z taśmy
magnetofonowej lub płyty CD utworów nagranych, wykonanych przez

wyżej

wymienionego na:
a) akordeonie, b) sekwencerze-syntezatorze cyfrowym: Music sequencer
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Yamaha QY700 (fot. 97-98). Zostało tu uzyskane brzmienie zbliżone do wzorca
akustycznego kapel ludowych w rozmaitym składzie. Opracowując w ten sposób
aranżacje, wiele wagi przykładał autor do tego, by jak najwierniej oddać charakter
tradycyjnej kapeli ludowej, m.in. przez odstrajanie brzmień instrumentów o kilka centów
(charakterystyczny „niedostrój” kapeli).
3) Na Dożynki Powiatowe w Słupcy w 2001 r. Wojciech Grzeszczak przygotował
trzyosobową kapelę na żywo. Sam zagrał na akordeonie, natomiast na klarnecie grał
Kazimierz Wojciechowski, zaś na bębnie Andrzej Drop.
4) Gra na żywo solo na akordeonie przez czasowo współdziałających z zespołem
akordeonistów Krystynę Wojciechowską (Dożynki Wiejskie – Szetlewek 2002 r.) i
Michała Szymczaka (Dożynki Gminne – Szetlewek 1999 r.) - fot. 99-100.
5) Odtwarzanie z taśmy akompaniamentu zagranego na keyboardzie przez Jacka Burdę.
6) Gra na żywo w wykonaniu zespołu-kapeli w składzie: Jan Herian - akordeon,
Stanisław Przydryga - skrzypce, Wojciech Grzeszczak - bęben plus tamburyno, Karolina
Kopaczewska - klarnet, tamburyno. Ta opcja zaistniała jednorazowo, gdyż zespół
zadebiutował, przygrywając do śpiewu i tańca, na ostatnim jak dotąd występie
„Szetlewskich Łanów”: Dożynkach Gminnych - Szetlewek 2008 r. (fot. 101-102).

3. 2. Muzyka instrumentalna i wokalno-instrumentalna d o t a ń c a
~ Polonez Warszawski – grany na akordeonie na żywo lub, częściej, odtwarzany z
nagrania: akordeon z towarzyszeniem brzmienia werbla i tamburyno (sekcja perkusyjna z
sekwencera-syntezatora). Ten sam polonez na Dożynkach Gminnych - Szetlewek 2008 r.
zagrany został na żywo przez kapelę o składzie: akordeon, skrzypce, klarnet, bęben plus
tamburyno.
~ Polonez Rycerski: Gdy człek w polski taniec stanie – wykonywany, gdy akompaniowała
Krystyna Wojciechowska grając na żywo na akordeonie.
~ Polonez na temat ludowy (g-moll) z zapisu Aleksandra Różyckiego; opracowanie na
zespół W. Grzeszczak. Wykonany tylko na Dożynkach Powiatowych w Słupcy w 2001r.
przez grającą na żywo trzyosobową kapelę: akordeon, klarnet, bęben.
~ Kujawiak - akompaniament grany na żywo na akordeonie solo lub, częściej, ten sam
lecz odtwarzany z nagrania.
~ Mazur na melodię Ty ze mnie szydzisz – tańczony wraz ze śpiewem z
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podziałem na grupy męską i żeńską. Akompaniament grany na żywo na akordeonie.
~ Ostatni mazur - akompaniament grany na żywo na akordeonie solo lub, częściej,
odtwarzany z nagrania, a wtedy brzmieniu akordeonu towarzyszył bęben, talerze i werbel
(sekcja perkusyjna z sekwencera-syntezatora).
~ Mazur Wesoło dziś - grany po raz pierwszy na Dożynkach Gminnych – Szetlewek 2008
r. na żywo przez kapelę o składzie: akordeon, skrzypce, bęben plus tamburyno.
~ Wiązanka tańców wielkopolskich - o zmiennej rytmice złożona z melodii: Wiwat metrum 2/4; Rada nie rada - metrum 3/4; Miała baba wisieloka - metrum 2/4. Najczęściej
było to odtwarzanie z CD akompaniamentu o brzmieniu kapeli w składzie: skrzypce,
klarnet, akordeon, basy, bęben, trójkąt (opracowanie na sekw.-synt. i nagranie: W.
Grzeszczak). Natomiast Krystyna Wojciechowska zagrała akompaniament Wiązanki na
żywo – akordeon solo na Dożynkach Wiejskich - Szetlewek 2002 r.
~ Walczyk W zielonym gaju - na obtańczenie wieńca dożynkowego; akompaniament grany
zazwyczaj na żywo na akordeonie przez W. Grzeszczaka; raz w wykonaniu trzyosobowej
kapeli: akordeon, klarnet, bęben (Dożynki Powiatowe – Słupca 2001r.)
~ Walczyk Od krzaczka do krzaczka na obtańczenie wieńca grany był na akordeonie przez
K. Wojciechowską (Dożynki Wiejskie - Szetlewek 2002 r.)
~ Cieszynka – składa się z kilku części o zmiennym rytmie i tempie: najpierw chodzony na
3/4 z towarzyszeniem śpiewu Hej na moście trawa rośnie, potem taniec o cechach
walczyka, następnie część w rytmie dwumiarowym o tempie średnim, po czym finał w
tempie szybkim ze śpiewem Dajże dziewczę buzi…(panowie) i Nie dam ci buziaka…
(panie i dziewczęta). Akompaniament o brzmieniu kapeli ludowej w składzie: trąbka,
skrzypce, klarnet, akordeon, basy opracowany był na sekwencerze-syntezatorze i
odtwarzany z CD. Realizowanie zmian rytmu i tempa było trudnym zadaniem dla aranżera.
Nagrano wersję pełen playback (zarówno muzyka jak i śpiew), która akompaniowała
tańczącym na Dożynkach Powiatowych w 2004 r.
~ Chodzony – nawiązanie do tradycji wiejskiego tańca korowodowego wraz ze śpiewem
pieśni zalotnych. W tym wypadku instruktor muzyczny dokonał wyboru następujących
pieśni w rytmie chodzonego: U nas wedle młyna, Nie padaj deszczyku, Kiedy będzie słońce
i pogoda. Akompaniament o brzmieniu kapeli w składzie: skrzypce, klarnet, akordeon,
bęben, tamburyno (sekwencer-syntezator). Wykonanie wokalne: zespół wraz z grupką
młodzieży szkolnej. Dokonano nagrania. Na dożynkach w 2004 r. tancerzom
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akompaniowały więc muzyka i śpiew z playbacku.

3. 3. Repertuar p i e ś n i o w y
A) Pieśni o b r z ę d o w e
~ Plon niesiemy, plon / Hej, otwierajcie szeroko wrota – śpiew w wykonaniu całego
zespołu na początku obrzędu Dożynek podczas marszu korowodowego lub też na stojąco
przed, a niekiedy po wręczeniu chleba i wieńca. Akompaniament towarzyszący śpiewowi
był w większości grany na żywo na akordeonie. W 2004 powstało nagranie, do którego
posłużył sekwencer-syntezator o brzmieniu kapeli w składzie: akordeon, skrzypce, klarnet,
basy, bęben, trójkąt. Dograno wokal zespołu poszerzony o głosy szetlewskiej młodzieży
szkolnej (playback). Natomiast na dożynkach w 2008 r. śpiewowi dorosłych, dzieci i
młodzieży towarzyszył akompaniament żywej kapeli: akordeon, skrzypce, klarnet.
~ Żniwa się skończyły – śpiew w wykonaniu całego zespołu lub duetu Katarzyna Wysocka
i Mariola Urbaniak. Akompaniament grany na żywo na akordeonie.
~ Człowiek w ziemię siał zboże, Pan Bóg dojrzeć dał – pieśń wieńcowa zaczerpnięta ze
zbiorów O. Kolberga.180 Śpiew solo Katarzyna Wysocka lub w duecie z Justyną Wysocką
a capella, bez udziału akompaniamentu.
~ Marsz dożynkowy: Hej idziemy radzi – utwór o zmiennym metrum: zwrotka 3/4, refren
2/4; śpiew w wykonaniu całego zespołu; akompaniament o brzmieniu: klarnet, skrzypce,
akordeon, basy, bęben, tamburyno opracowany na sekw.-syntezatorze. Marsz ten był
nagrany i odtwarzany z playbacku na wejście orszaków dożynkowych (prawykonanie na
Dożynkach Powiatowych w 2004 r.)
~ Niesiemy wian wolna gromada – pieśń w rytmie marsza; śpiew w wykonaniu całego
zespołu z podziałem na grupy: żeńską (zwrotka 1.) i męską (zwrotka 2.). Akompaniament,
prawykonanie i sytuacja jw.
~ Chodzony Wspólny jest nasza plon – pieśń odśpiewana na zwyczajowe obtańczenie
chleba i wieńca dożynkowego. Prawykonanie na dożynkach w 2004 r. nawiązywało do
tradycji tańca chodzonego. W rytm muzyki i śpiewu krąg tancerzy złożony z członków
zespołu i honorowych gości krążył wokół złożonych wieńców i chlebów (fot. 83). Śpiew z
podziałem na grupy żeńską i męską naprzemian, ostatnia zwrotka wspólnie.
Akompaniament o brzmieniu kapeli w składzie: trąbka, klarnet, skrzypce, akordeon, basy,
180

O. Kolberg, Dzieła Wszystkie - Tom 13: W. Ks. Poznańskie, część V, Wrocław-Poznań 1982, s. 61.
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bęben, talerze opracowany na sekw.-syntezatorze. Materiał nagrany wraz z młodzieżą,
odtwarzany z playbacku.
~ Przyśpiewki dożynkowe. Gdy na żywo na akordeonie przygrywał W. Grzeszczak
śpiewano je tylko na jedną melodię Oj dana, oj dana. Raz, gdy części obrzędowej
akompaniowała na akordeonie K. Wojciechowska (Dożynki Wiejskie w 2002 r.), śpiewano
je na następujące melodie: Oj dana, oj dana, Łowiczanka jestem, Kukułeczka kuka, Płynie
Wisła, płynie, Krakowiaczek jeden, Zachodzi słoneczko, Czerwone jabłuszko, Od Siewierza
jechał wóz. Ostatnio - gdy grała kapela w składzie: Herian, Grzeszczak, Przydryga
(Dożynki Gminne w 2008 r.) - przyśpiewki wykonano posługując się naprzemian dwoma
melodiami: Oj dana, oj dana i Łowiczanka jestem.
Słowa przyśpiewek mają charakter

żartobliwy i za każdym razem tworzone są

okazjonalnie. Tekst zawiera wiele odniesień do konkretnych osób i aktualnych,
nurtujących społeczność wiejską, gminną lub powiatową spraw i problemów. Śpiewane
były przez cały zespół lub przez jego żeńską część.
B) Pieśni m i ł o s n e, z a l o t n e
~ Czerwone jabłuszko - śpiew w wykonaniu duetu Katarzyna Wysocka i Grzegorz
Kubacki; akompaniament: pierwotnie grany na akordeonie na żywo, później nagranie
(sekwencer-syntezator) o brzmieniu kapeli w składzie: klarnet I i II , akordeon, bęben.
~ U nas wedle młyna, Nie padaj deszczyku, Kiedy będzie słońce i pogoda – śpiewane
przez zespół i grupę uczennic, odtwarzane z playbacku razem z akompaniamentem do
tańca chodzony.
~ Tam na mostku, na zielonym – śpiewany dialog pomiędzy Kasią - Katarzyna Wysocka a
Jasiem - Grzegorz Kubacki plus reszta zespołu w refrenie. Akompaniowała na akordeonie
Krystyna Wojciechowska.
C) Pieśni t o w a r z y s k i e i ż a r t o b l i w e
~ Wiwat bratu memu, Rada nie rada poszłam za dziada, Miała baba wisieloka - ich śpiew
towarzyszy tańcowi Wiązanki tańców wielkopolskich; wykonanie wokalne Katarzyna
Wysocka lub Justyna Wysocka albo Ewa Kubacka.
~ Wesoły chłopek – śpiewana w rytmie mazurowym tylko przez mężczyzn z zespołu
pierwszy raz na dożynkach w 2004 r.; wykonana ze wsparciem nagranego na
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próbie playbacku. Akompaniament obrzmieniu kapeli w składzie: klarnet, akordeon, basy,
bęben, tamburyno opracowany na sekw.-syntezatorze. Pieśń zaczerpnięta ze zbiorów O.
Kolberga.181 Zarejestrowana tam na melodię Jam Kujawiak od Kruszwicy, co zostało
sparafrazowane tekstowo na Jam szetlewiak łod Szetlywka. W nieco żartobliwy sposób
wyraża chłopskie poczucie dumy i zadowolenie z pracy na roli, w sumie sławiąc uroki
wiejskiego życia.

D) Pieśni l i r y c z n e w y s o k o a r t y s t y c z n e
~ Pieśń Panny XII: Wsi spokojna, wsi wesoła - słowa Jan Kochanowski, melodia T.
Klonowskiego zaczerpnięta ze zbiorów O. Kolberga.182 Śpiewana przez grupę żeńską
zespołu ze wsparciem nagranego – przy współudziale dziewcząt szkolnych - playbacku.
Akompaniament bardzo nastrojowy o brzmieniu zespołu instrumentalnego złożonego z: 2
fletów prostych, akordeonu, trójkąta i marakasów-jajek (realizacja za pomocą sekw.syntezatora). Nastrój muzyki i śpiewu podkreśla zawartą w słowach gloryfikację
wiejskiego życia.

3. 4. Piosenki popularne
~ Wiązanka popularnych walczyków ludowych: Jak mnie kochasz, to mnie bierz , Głęboka
studzienka , Szła dzieweczka do laseczka, Siadła pszczółka - śpiew Katarzyna Wysocka z
zespołem; akompaniament nagrany na keyboardzie przez Jacka Burdę .
~ Jestem sobie szetlewianka (parafraza …krakowianka) - śpiew Katarzyna Wysocka lub
Kinga Rydlichowska (na Dożynkach Powiatowych w Słupcy 1999 r.); akompaniament
nagrany na keyboardzie (wykonanie Jacek Burda).
~ I to i owo – śpiew Grzegorz Kubacki; akompaniament grany na żywo na akordeonie.
~ Do widzenia już czas – piosenka śpiewana przez cała grupę na zakończenie występów
zespołu. Akompaniament grany na żywo na akordeonie.
~ Walc Wielkopolan/Zagórowian – prapremiera na Dożynkach Powiatowych w 2004 r.
Śpiewał wtedy cały zespół, ze wsparciem młodzieży szkolnej, na melodię Jak długo na
Wawelu; wykonanie sceniczne z pomocą nagranego na próbie playbacku. Słowa piosenki i
aranżacja Wojciech Grzeszczak. Brzmienie kapeli w składzie: akordeon, klarnet, skrzypce,

181
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Tamże, s. 57, 61.
Tamże, s. 47.
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gitara, tuba, bęben, talerze uzyskane z sekw.-syntezatora. Na Dożynkach Gminnych w
Szetlewku w 2008 r. akompaniament piosenki stanowiła żywa kapela w składzie
instrumentalnym: akordeon, skrzypce, bęben plus tamburyno.
Utwór wyraża uczucia patriotyzmu lokalnego względem wielkopolskiej krainy oraz
najbliższej małej Ojczyzny.
~ Na sianeczku, sianie – śpiewana solo przez Dorotę Kubacką z towarzyszeniem zespołu
w składzie: akordeon, skrzypce, bęben plus tamburyno (wykonano raz - na dożynkach w
2008 r.)

3. 5. Muzyka instrumentalna i śpiew w scenkach teatralnych
- W scence obyczajowej O gospodarzu i jego żónce muzyka ograniczała się do trzykrotnie
odtworzonego (z taśmy) oberka zaimprowizowanego na akordeonie przez reżysera
przedstawienia W. Grzeszczaka.

- W scence obrzędowej Wyzwoliny kosiarza kilkakrotnie grana była melodia Wyrywas
wielkopolski. Zazwyczaj wykonywano ją na żywo na akordeonie; raz - na dożynkach w
2001 r. – zagrana przez trzyosobową kapelę na żywo: klarnet, akordeon, bęben.
Zupełnie wyjątkową sprawą było odtworzenie we występie „Szetlewskich Łanów”
muzyki z nagrań opublikowanych. Na dożynkach w 2004 r. scence tej (a wcześniej
wjazdowi i odjazdowi bryki wiozącej starostów dożynek) towarzyszył akompaniament
oberka w wykonaniu kapeli Feliksa Dzierżanowskiego. Niestety nie wprowadzono do owej
inscenizacji wskazywanych przez J. Sobieską pieśni Kośniki stojum,/ łunczki się nie bojum
czy też Tam pod borem, tam pod lasem /wilczysko wywija.183

-

W przedstawieniu

Chrzciny w dworku szlacheckim

(Kościelec 2001) Mariola

Urbaniak w roli Matki zaśpiewała kołysankę Uśnijże mi, uśnij, siwe oczka stuśnij…
(Podlasie). Wojciech Zieliński – Szlachcic bawił towarzystwo przy stole śpiewem
Czerwone jabłuszko. Nastrojowe tło muzyczne wprowadzał Wojciech Grzeszczak grający
raz po raz na keyboardzie (brzmienie skrzypiec) kołysanki J. Brahmsa i J. B. Fliesa.

183

J. Sobieska, dz. cyt. s. 265-295.
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4.
Opis, analiza i ocena walorów plastycznych zespołu
4. 1. Strój zespołu
A] Strój w początkowym okresie działalności
Od swego pierwszego występu „Szetlewskie Łany” prezentowały się, jak przystało na
zespół folklorystyczny, w bardzo ładnych strojach ludowych. Roztańczona grupa
wyglądała efektownie, estetycznie, barwnie i z klasą; mogła się rzeczywiście podobać. Z
powodu początkowego braku własnych strojów, na kolejne występy kierownictwo zespołu
wypożyczało ubiór paradny z ośrodków kultury i teatru. Ta sytuacja utrzymywała się do
końca 2000 r. W okresie od sierpnia 1998 r. do listopada 2000 r. zespół posługiwał się
zamiennie dwoma typami strojów kobiecych. W doborze strojów męskich wystąpiła
wówczas spora dowolność. I tak ubierano się w:
(a) Kobiecy strój o cechach znamionujących regiony górskie (fot. 108-109). Wystąpił
na dożynkach w 1998, 1999 i 2000 roku. Uchwycić tu można nieco uproszczone (tańszego
wykonania) formy charakterystyczne dla ubiorów, które przyjęły się od drugiej połowy
XIX wieku u: góralek podhalańskich, łąckich, limanowskich, zagórzańskich i z okolic
Dobrej. Najbardziej typowymi elementami są tu:
- Kaszmirowe spódnice w kolorach zielony, blado-żółty i czerwony ustrojone wzorami
kwiatowymi: pąki czerwonych róż wraz z zielonymi listkami. Kaszmir – przypomnijmy –
jest to pierwotnie miękka, cienka tkanina z wełny kóz pokryta wzorami o pięknym rysunku
i kolorze. We wspomnianym okresie góralki przestały ubierać się w pierwotne długie,
płócienne koszule oraz spódnice, a zaczęły zaopatrywać się w fabrycznej produkcji
kwieciste kaszmiry. Takie też włożyły na siebie panie z zespołu.
- Stanik (gorset) przesznurowany o podobnym wzorze kwiecistym, co spódnica. Staniki
szetlewianek wykonane zostały w sposób tańszy i uproszczony niż góralek, bowiem
zamiast misternie haftowanych (często koralikowo) rozmaitych kwiatów mamy tu,
identyczne jak na spódnicy, farbowane róże.
- Płócienne, białe koszule z dużą wykładaną kryzą (krezą) przy szyi, rękawy wszywane w
mankiet.
- Białe zapaski (fartuchy) w tym wypadku tiulowe. Niestety ani kryzy, ani zapaski u pań
w zespole nie były ozdobione białym lub dziurkowanym haftem, co stanowi
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kolejne uproszczenie względem stroju góralskiego.
Kolejne niedociągnięcia stanowiły: brak nieodłącznego elementu biżuterii – sznurów
czerwonych korali, brak nakrycia głowy i ramion w postaci chust wełnianych kwiecistych
lub kraciastych. Zamiast obuwia typu kierpce panie w zespole miały na nogach czerwone,
wysokie, sznurowane buty na dość wysokich obcasach, co przywodziło skojarzenia z
obuwiem nizinnym, zwłaszcza krakowskim.
Sumując można stwierdzić, że pierwszy strój kobiecy „Szetlewskich Łanów”, choć
prezentował się ładnie, był uproszczony i zubożony w stosunku do oryginalnych wzorców
góralskich z przełomu XIX i XX wieku.184
Na marginesie warto wspomnieć, że strój góralski, zwłaszcza podhalański należał od
dawna do najbardziej znanych w pozostałych regionach, bowiem:
„(…) w latach biedy i bezrobocia ubrani tak górale wędrowali po całym kraju, grając na kobzie
lub najmując się do prac ciesielskich. Po drugiej wojnie światowej górale, a zwłaszcza góralki,
rozjeżdżają się w różne strony, sprzedając kierpce, swetry, futrzane czapki, rękawiczki i
wyszywane sukienne lub skórkowe pantofle oraz sery – oscypki.”185

(b) Strój męski szamotulski wystąpił w zespole przed 2002 r. w dwóch wariantach:
pełniejszym i zubożonym. Wariant „pełniejszy” (fot. 108, 110) - obecny na dożynkach w
1998 i 1999 roku oraz na kościeleckich prezentacjach w 2000 roku - zawierał następujące
elementy:
-długi kaftan bez rękawów w kolorze czarnym lub niebieskim zdobny dwoma szeregami
metalowych, błyszczących guzików.
- jaka – czerwona bluza z małym stojącym kołnierzykiem, także ozdobiona dwoma
rzędami połyskujących guzików.
- spodnie białe, a więc kawalerskie.
- wysokie, czarne buty. Spodnie były wpuszczane w buty.
Gdy występowano latem na powietrzu, nie zakładano nic na głowę. Natomiast w
listopadzie w Kościelcu panowie założyli czarne kapelusze.
Wariant zubożony szamotulskiego stroju męskiego obecny na dożynkach w 2000 roku,
to ubiór regionalny ale bez jednakowych spodni i butów. Panowie założyli ciemne
184
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prywatne spodnie i czarne półbuty. Jedni mieli bluzy – jaki czerwone, inni natomiast w
kolorze fioletowym. Pojawiły się też obok kaftanów czarnych i długich nieco przykrótkie
(marynarkowe) w kolorze niebieskim. W tej wersji daleko było więc do jednolitości w
wyglądzie męskiej części zespołu. Natomiast podczas występów w 2001 r. panowie
wyglądali jednolicie, ale niezupełnie „po szamotulsku”. Wszyscy posiadali długie,
niebieskie kaftany bez rękawów z rzędami metalowych guzików oraz czarne kapelusze,
jednak zamiast czerwonych bluz jak pozakładali prywatne białe koszule garniturowe,
czarne spodnie i półbuty. Efekt wizualny był więc mniejszy niż w wariancie
„pełniejszym”.
(c) Ubiór męski prywatny zakładany był przez panów z zespołu podczas niektórych
występów w 2001 i 2002 roku. Biała koszula garniturowa, ciemne spodnie garniturowe
oraz czarne półbuty, to wszystko. Efekt wizualny był słaby, więc wrażenie zespołu
folklorystycznego wynikało raczej z wyglądu pań, które wtedy dysponowały już
jednolitym strojem, własnością zespołu.
Podkreślmy, że raz jeden „Szetlewskie Łany” zaprezentowały się w spójnym, tzn.
właściwym dla danego regionu stroju tak damskim jak i męskim. Zdarzyło się to podczas
kościeleckich prezentacji w 2000 roku. Doceniło to jury, gdyż z pewnością i ten aspekt
przyczynił się do zdobycia przez „ Szetlewskie Łany” I miejsca. Zarówno panie jak i
panowie mieli na sobie strój szamotulski (fot. 110-111). Ów ostatni już opisywaliśmy
wyżej. Przyjrzyjmy się damskiemu.
(d) Żeński strój szamotulski założony przez szetlewianki miał wiele znamion świątecznego
ubioru panieńskiego. Składały się nań:
- Czepek z dwoma rzędami ułożonego w zakładki tiulu oraz z dwoma haftowanymi
wiązadłami (wiązanymi pod szyją na kokardę).
- Biała koszula z szerokimi rękawami wszytymi w mankiet.
- Sznurowka z błękitnej satyny lub atłasu ozdobiona wzdłuż dekoltu, wykrojów pach i cięć
na plecach białej wstążeczki ułożonej w zakładki.
- spódnik letni, a więc biały i lekki.
- Zapaska przykrywająca przód spódnika, uszyta z batystu lub jedwabiu koloru błękitnego.
- Trzewiki na dość wysokim obcasie sięgające powyżej kostek.
Ów strój przywdziany przez panie z zespołu cechował się sporym autentyzmem w
stosunku do tradycyjnego oryginału, jednak nie zawierał i tak dwóch dość
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ważnych i pięknych elementów, tzn. bogato haftowanej kryzy pod szyją oraz dużej,
zakładanej na czepek chusty delinowej. Chusta ta zdobiona motywami takimi jak chusta
turecka, czyli naśladującymi ornamenty orientalne, mogła wyjątkowo ożywić nieco blady
panieński, letni strój szamotulski. Dodajmy, że kobiety zamężne owijały główkę czepka
zwiniętą w rulonik barwną chustą jedwabnicą.
Można pożałować faktu, że tylko jednorazowo zespół wyglądał tak jednorodnie pod
względem regionalnym i że przy wyborze własnego stroju nie przyjęto wariantu
szamotulskiego, skoro już przyszło sięgnąć po strój docelowy w Poznańskie.(!)

B] Obecny strój członków zespołu
Po sukcesie kościeleckim w listopadzie 2000 roku postanowiono nie zwlekać i
zakupiono zespołowi ubiór sceniczny na własność; najpierw kobietom, a po pewnym
czasie mężczyznom.
„Początkowo na występy artyści z Szetlewka musieli wypożyczać stroje. W roku ubiegłym
ośrodek kultury w Zagórowie przeznaczył dotacje na zakup materiałów na kobiece stroje. W tym
roku z kolei przeznaczono pieniądze na materiał na stroje męskie” – czytamy w artykule
prasowym z kwietnia 2002 r.186

(a) Problem z doborem właściwego stroju regionalnego
Zacznijmy od przypomnienia, że termin „strój ludowy” odnosi się zasadniczo do
ubiorów odświętnych, reprezentacyjnych. Określenie „ubiór” stosujemy do wszystkich
rodzajów odzieży, także tej codziennej. Strój ludowy stanowi najwyrazistszy wyróżnik
przynależności i tożsamości regionalnej. Dodanie przymiotnika „ludowy” mówi nam, że
chodzi o strój tradycyjny.187
Przytoczmy jeszcze raz w tej pracy słowa Teresy Karwickiej, które celnie odnoszą się
do sytuacji naszego zespołu:
„Takich autentycznych, tradycyjnych strojów dziś już prawie na wsi polskiej nie spotykamy. W
wielu regionach ludzie nawet nie pamiętają, jak one wyglądały. Stanowi to częsty problem dla
zespołów folklorystycznych. Niekiedy zespoły takich regionów ubierają się w strój bliżej
nieokreślony lub też z jakiegoś innego terenu. Przeważnie bierze się pod uwagę te najbardziej
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reprezentatywne jak strój krakowski czy Księżaków Łowickich. Toteż te stroje spotykamy często
na obszarach bardzo odległych, gdzie nigdy przedtem nie występowały”. 188

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania trzeba stwierdzić, że kierownictwo
„Szetlewskich Łanów” stanęło przed niełatwym zadaniem doboru odpowiedniego stroju
regionalnego dla członków zespołu. Głównym problemem stanowiło to, że nie skierowano
uwagi na źródła etnograficzne sugerujące, jaki wzór stroju ludowego funkcjonował w
Wielkopolsce wschodniej. Nie podjęto też w tej sprawie rozmów w terenie z najstarszymi
ludźmi. Zbyt pośpiesznie zwrócono się w te strony Wielkopolski, gdzie znajduje się kilka
uznanych wzorów stroju regionalnego. Tam bowiem „zachowanie stosunkowo długo
tradycyjnych strojów (Szamotulskie, Biskupizna, Ziemia Lubuska) było często wyrazem walki z
germanizacją. Strój regionalny mieszkańców tych ziem był w czasie zaborów symbolem
polskości”.189

Wybór padł na strój bamberski z okolic Poznania. Szkoda, że przy tak ważnej dla
zespołu decyzji nie kierowano się istotnymi z punktu widzenia wiedzy etnograficznej
kryteriami, ale skoncentrowano się na następujących: strój się podoba - jest ładny; strój
(wtedy gdy zrezygnuje się z pewnych jego elementów!) będzie nietrudny do wykonania, a
zatem niedrogi. Co prawda wybrano strój wielkopolski, nie zdając sobie sprawy, że mimo
to jest on nam kulturowo odległy, nawet obcy, gdyż nie sposób wskazać na jakiekolwiek
kulturowe powiązania między jego historycznymi nosicielami, a ludnością wiejską
wschodniej części Wielkopolski. Nie uwzględniono bowiem czynnika historycznego
podziału naszej krainy w okresie zaborów, kiedy to zarazem ostatecznie wykształciły się
stroje regionalne - przełom XIX i XX wieku. Sięgnięto w Poznańskie - a więc według
uwarunkowań czasowych poza ówczesne granice Królestwa Polskiego/Kongresowego,
zamiast poszukiwać na względnie bliskim obszarze, który natenczas znajdował się w
obrębie zaboru rosyjskiego. Nie zwrócono uwagi na panujące wówczas różnice w rozwoju
cywilizacyjnym i ekonomicznym wsi po obu stronach granicy. Skutkiem tego nie
wprowadzono do stroju żeńskiego w zespole żadnego elementu z tkaniny pasiastej
samodziałowej, która w interesującym okresie była charakterystyczna dla regionów na
wschód od granicy zaborów. Po zachodniej stronie tejże granicy strój, jak już wspomniano
wyżej, zdominowany był przez tkaniny pochodzenia fabrycznego.
188
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Otóż „Ubiory archaiczne zachowały się najdłużej w regionach gospodarczo zacofanych,
położonych z dala od ośrodków miejskich i przemysłowych oraz takich, gdzie dominowała
gospodarka rolnicza samowystarczalna.”190 Nie ulega wątpliwości, że Wielkopolska

wschodnia tamtego okresu zalicza się do „regionów gospodarczo zacofanych”, gdzie długo
funkcjonował strój archaiczny; niestety nie został on zachowany. Na obszarze bliskim
Szetlewkowi (gmina Zagórów i gminy ościenne) nie przetrwały jego przykłady. Szkoda, że
kierownictwo zespołu nie podjęło się konsultacji z osobami kompetentnymi. Od nich
dowiedziano by się, że samodziałowe pasiaste zapaski naramienne, spódnice, fartuchy, a
także męskie spodnie i kamizele spotykamy nie tylko na Mazowszu, Podlasiu czy
Małopolsce, ale także we wschodniej Wielkopolsce oraz Sieradzkiem. 191 Niepotrzebnie
zrezygnowano

z

wyboru

elementu,

jakim

jest

charakterystyczny

dla

strojów

wielkopolskich i kujawskich zdobiony białym haftem czepiec kobiecy. 192
Wynika więc, że swojski strój nie był tu podobny do bamberskiego. Panie należące do
„Szetlewskich Łanów” winny mieć na sobie przynajmniej spódnice i zapaski
samodziałowe, pasiaste oraz koniecznie haftowane czepce. Strój bamberski jest zatem
wtrętem etnograficznie rażącym, staje się czymś w rodzaju kostiumu teatralnego. Walor
teatralizacji przeważył tu niestety nad znacznie istotniejszym walorem autentyzmu (!).
(b) Żeński strój bamberski – opis wzorca (zob. fot. 112)
Inspiracją do wyboru przez zespół takiego a nie innego stroju żeńskiego stały się
fotografie ubioru odświętnego Bamberek poznańskich zamieszczone w albumie S.
Gadomskiego Strój ludowy w Polsce.193 Jak stwierdziła Mariola Urbaniak, napotkanie w
hurtowni tkaniny o identycznym jak na zdjęciu, karmazynowym kolorze zdecydowało
ostatecznie o wyborze tego stroju, który wydawał się nadto bardzo ładny, nietrudny do
wykonania – oczywiście przy pewnych redukcjach i uproszczeniach – no i na dodatek
wielkopolski.
Nie ma przesady w stwierdzeniu, że:
„Do najbardziej wyjątkowych, niespotykanych w innych regionach ubiorów ludności wiejskiej
w Wielkopolsce należą uroczyste stroje poznańskich Bamberek. Potomkowie dawnych osadników,
przybyłych w XVIII w. z rejonu bawarskiego Bambergu, na terenach poznańskich wsi wykształcili

190

Tamze, s. 32.
Por. Tamże, s. 37.
192
Por. Tamże, s. 33.
193
S. Gadomski, dz. cyt. s. 162-163.
191

142

specyficzną formę kultury. Jej najbarwniejszym elementem jest kobiecy strój, od podstaw
kształtowany w nowym, polskim środowisku.”194

Zanim przedstawimy szetlewską adaptację tego stroju, przywołajmy opis oryginału.
„Uroczysty strój Bamberek składał się z kilkudziesięciu, często drobnych elementów.
Właściwe, zgodne z tradycjami, założenie wszystkich niezbędnych części stroju zajmowało nieraz
kilka godzin. Wszystko musiało być odpowiednio wyprane, wykrochmalone, uprasowane, ułożone
tak, by wygląd całości był perfekcyjny. Każda Bamberska posiadała kilka rodzajów czepców.
(…)W końcu XIX wieku czepce szyto już z białego tiulu maszynowego, z niezwykle pięknym
haftem na denkach. Do czepków tych doszywano cztery batystowe lub jedwabne wstęgi – bandy.
Końce tych wstążek były haftowane niezwykle kunsztownym haftem atłaskowym. Panny i
mężatki, tak jak w innych wielkopolskich strojach, wiązały u czepka nad czołem zwinięte w
rulonik jedwabne chustki nazywane jedwabnicami. (…) Jedwabnicę czerwoną stosowano do
białego stroju, natomiast jasną lub niebieską do stroju czerwonego lub zielonego. Każda
Bamberska miała czasem kilkanaście różnych sukien. Składały się one z kaftana oraz spódnicy.
Spódnica w gwarze bamberskiej nazywana była dyrdokiem. (…) Kaftan ściśle przylegał do figury
i był najczęściej uszyty z tego samego materiału co spódnica (…) miał bufiaste rękawy z bardzo
wąskimi mankietami. (…) Na spódnicę zakładano fartuch biały lub kolorowy wiązany z tyłu.
Charakterystyczny kształt Bamberki uzyskiwano przez zakładanie pod spódnicę kilku watówek.
Dawały one efekt szerokiego rozłożenia spódnicy oraz decydowały o specyficznym, nieco
tanecznym kroku tak ubranych kobiet. Szerokość stroju powodowała, że w tramwajach na
początku XX w. umieszczano specjalną ławkę dla odświętnie ubranych Bamberek. Do ich stroju
należały także piękne chusty zakładane na głowę oraz takie, które zarzucano na ramiona i
krzyżowano na piersiach, a wiązano w tyle. (…) dodatkowym elementem stroju był także
niezwykle delikatny koszyk, robiony specjalnie w Gnieźnie. Bamberki nosiły w lecie cienkie
kapelusze z ryżowej słomki – rodzaje budek wiązanych pod brodą szerokimi wstążkami. W trakcie
szczególnie ważnych świąt, a także podczas procesji Bożego Ciała, Bamberki zakładały na głowę
kwiecisty kornet. To wspaniałe nakrycie głowy było konstrukcją z grubej tektury, na której za
pomocą drutu mocowana całą kompozycję ze wstążek, sztucznych kwiatów oraz wielkiej ilości
świecidełek. Większość Bamberek w swoich garderobach miała strój szafirowy z ciężkiego
jedwabnego rypsu, suknię szmaragdową z lekkiej wełny oraz strój jasny w różnobarwne kwiatki i
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karmazynowy z wełnianego materiału. Te cztery stroje były niegdyś obowiązkowe , lecz oprócz
nich Bamberki miały inne.”195

Inna publikacja podaje szczegóły dopełniające obraz tegoż stroju, takie jak: użycie
tkanin produkcji fabrycznej, haftowanie płóciennego lub tiulowego fartucha białymi
motywami roślinnymi, noszenie wokół szyi krezy, czyli fryzki o haftach podobnych jak te
na fartuchu, przebogate zdobienie białym haftem również chust naramiennych, wreszcie
zakładanie białych lub czerwonych pończoch i sznurowanych do kostek trzewików.196
Opisującym umknął natomiast element nieodłączny, bo widoczny na wszystkich starych i
nowszych fotografiach Bambertek. Jest nim trzymana w splecionych dłoniach, złożona w
kwadrat spora chustka z delikatnego, białego płótna misternie zdobiona białym haftem
dziurkowanym. Dawne zdjęcia rejestrują też (w przypadku noszenia fryzki i kornetu )
powieszone na szyi sznury czerwonych korali z krzyżykiem.

Powyższy opis wzmacnia wątpliwości wyrażone już w tym podrozdziale. Otóż
bogactwo stroju, a właściwie strojów, Bamberek wynikające wprost z zamożności tej
grupy wielkopolskiego chłopstwa nijak się ma do ubogiego statusu ludności wiejskiej
wschodniej, „kongresówkowej” części Wielkopolski. Symbolem gospodarczego zacofania,
a zarazem świadectwem niskiego poziomu materialnego tych stron niech będą choćby
gliniane domy i budynki gospodarcze pod strzechą, jakich do dziś niemało można napotkać
po wsiach okolic Słupcy, Konina czy Zagórowa. Toteż sięgniecie przez zespół
„Szetlewskie Łany” po strój

bamberski było paradoksem tak w sensie historyczno-

etnograficznym jak i organizacyjnym. Dlaczego również organizacyjnym? Odpowiedź jest
prosta: na strój ten w formie tradycyjnej nie było stać zespołu, a więc z licznymi
uproszczeniami ubrano panie „w stylu” Bamberek, co już w ogóle wprowadziło chaos z
punktu

widzenia

kryterium

względnej

autentyczności

wymaganej

od

ruchu

folklorystycznego. Fakt obojętny dla przeciętnego widza-laika, któremu strój szetlewianek
może się bardzo podobać , staje się nieznośnym zgrzytem dla ekspertów obeznanych z
problematyką stroju ludowego. Można więc sobie wyobrazić niesmak w tym względzie
jury na przeglądzie w Obornikach w 2006 r. Poznańska komisja zobaczyła na scenie zespół
z okolic Konina, w którym panie „paradują” niby to w strojach poznańskich Bamberek,
195
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które w rzeczywistości – dla znawców – są ich nieudolnymi podróbkami! Cóż więc
pozostało w tym stroju z wzorca, a czego zaniechano? Wypunktujmy poniżej.
(c) Panie z „Szetlewskich Łanów” od 2001 r. mają na sobie następujący strój (fot.113114):

- Karmazynową suknię jakby dyrdok z bufiastymi rękawami i wąskimi mankietami, jednak
o wiele za mało rozłożystą, bo pozbawioną watówek.
- Białą tiulową chustę okrywającą ramiona, ale: zbyt krótką, niewłaściwie zawiązaną i
zakończoną już na przedzie, o niewłaściwej formie na plecach bez charakterystycznego
trójkąta, poza tym nazbyt skromnie, fabrycznie haftowaną.
- Fartuch biały, tiulowy, haftowany fabrycznie zawiązany nieprawidłowo w wielką
kokardę z tyłu.
- Trzymane w dłoniach białe chustki.
Brak natomiast całkowicie:
- Jakiegokolwiek z czterech typów używanych przez Bamberki nakryć głowy.
Przypomnijmy, że były to: czepek z jedwabnicą, kapelusik, chusta lub kornet. Zamiast
tego pojawia się wymyślona tanim sposobem ozdóbka – różowy kwiat wpięty we włosy po
prawej stronie głowy.
- Zastosowania haftu dziurkowanego na rzecz fabrycznego. Strój nie posiada więc jakże
istotnego waloru rękodzielniczego.
- Pończoch białych lub czerwonych zastąpionych przezroczystymi.
- Sznurowanych wysoko trzewików; zamiast nich są lekkie pantofle na pasku.

(d) Obecny strój męski (fot. 114). Określić go można najkrócej jako „kombinowany” i z
pewnością nie bamberski. Brak tu bowiem zupełnie następujących elementów: niebieskiej
kamizelki, żółtych lub pomarańczowych spodni, wysokich skórzanych butów, długiego,
czarnego płaszcza. Występują w nim natomiast:
- Czarny, długi kaftan bez rękawów jakby szamotulski, ale zamiast kołnierza stójki uszyto
kołnierz o formie wziętej z współczesnych marynarek. Guziki zapina się na potrzeby, czyli
za poziome paski-łączniki. Jest to wyraźne zapożyczenie od mazowieckich sukman. Od
spodu kaftan podszyty jest karmazynową podszewką, a na zewnątrz kolor ten uwidacznia
się w szewkach przy kołnierzu, kieszeniach i na plecach. W sumie ta część garderoby, to
projekt własny (uzgodniony z krawcową) nie mający odniesienia do żadnego ze
145

znanych męskich strojów regionalnych.
- Biała typowo garniturowa koszula, garniturowe, czarne spodnie na kant i czarne męskie
półbuty, to elementy zupełnie współczesne i choć wyglądają elegancko, to z pewnością
podważają ludowy zamysł stroju.
- Czarna wstążka podwiązana pod szyją, aksamitka. Element, którego trudno się doszukać
w strojach ludowych. Jeśli już, to np. na Kujawach wiązano pod szyją czerwoną
chusteczkę.
- Mężczyznom tak jak i kobietom brakuje ważnego elementu, jakim jest nakrycie głowy.
Zespół nie posiada własnych kapeluszy.
Tak więc strój męski „Szetlewskich Łanów” zawiera jeszcze więcej dowolności i
niedociągnięć pod względem etnograficznym niż kobiecy. Obydwa rozpatrywane pod tym
kątem nie posiadają waloru „stroju regionalnego”, w sytuacji oceny konkursowej będą
zawsze działać in minus i zaniżać punktację zespołu (tak jak to miało miejsce w
Obornikach). Jedynym pozytywnym stwierdzeniem jest to, że w oczach przeciętnego
odbiorcy („laika” w dziedzinie folkloru) grupa wykonawców w swych strojach wygląda
ładnie, elegancko i jednolicie. W ostatnich latach działalności zespołu było to powodem
dumy i zadowolenia jego członków i sympatyków.

4. 2. Plastyka teatralna: kostiumy i rekwizyty
[A] K o s t i u m y
(a) C h ł o p s k i e. Oprócz opisanych w rozdziale wyżej strojów, członkowie zespołu
(pewna jego część) zakładali na siebie kostiumy naśladujące dawne chłopskie odzienie
codzienne, noszone w czasie prac polowych, żniwnych. Działo się to podczas
przedstawiania obrzędowego Wyzwoliny kosiarza (wilka, fryca), niekiedy już na wejście
korowodu wieńcowego. I tak:
Kobiety były ubrane w białe, płócienne koszule na długi rękaw wypuszczone luzem na
długie spódnice białe lub wzorzyste/kwieciste; na głowach obowiązkowa „ochrona przed
słonecznym żarem”- jasne chusty zawiązane do tyłu; na nogach sandały.
Mężczyźni także w „letnim” ubiorze roboczym: jasne, słomkowe kapelusze; jasne
koszule z podwiniętymi do łokcia rękawami wypuszczone na jasne spodnie; półbuty lub w przypadku Marszałka obrzędu (w tej roli na stałe Łucjan Rydlichowski) - buty długie do
kolan.
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(b)

S z l a c h e c k i e. Raz jeden „Szetlewskie Łany” wystąpiły w strojach

mieszkańców dawnej wsi nie należących do stanu chłopskiego, ale do szlachty. W
przedstawieniu Chrzciny w dworku wykonawcy mieli na sobie kostiumy wypożyczone z
profesjonalnego teatru w Gnieźnie (fot.93-95). Mężczyźni byli ubrani w przepasane
kontusze, czapy z futrzanymi otokami i wysokie buty (określamy to jako polski strój
narodowy), kobiety w długie suknie o przeróżnych krojach wzorowane na modzie
szlachcianek z XVII i XVIII wieku. Jeden z aktorów – występujący w roli Księdza
Grzegorz Kubacki – miał na sobie czarną sutannę z białą koloratką.
[B] R e k w i z y t o r i u m z e s p o ł u
- W obrzędzie dożynkowym Wieniec wielkopolski najważniejszymi „rekwizytami”
zespołu są wieniec i chleb dożynkowy (fot.82). Sporządzane były one każdorazowo na
nowo. Gdy zespół występował na dożynkach (wiejskich, gminnych, powiatowych)
otrzymywał je od organizatorów uroczystości. Gdy (dwukrotnie) prezentował swój
Wieniec wielkopolski na przeglądach konkursowych, trzeba je było pozyskać we własnym
zakresie. Najważniejszymi zasadami są te, że wieniec powinien zawierać w sobie kłosy z
ziarnem czterech zbóż, a chleb musi być okrągły (kołacz). Wielkość i forma wieńca bywa
przeróżna, rozmaite też są sposoby jego przyozdabiania. Jest on - zależnie od ciężaru niesiony przez dwóch lub czterech członków zespołu. Wieniec z chlebem ustawia się na
podeście lub stole tak, by można je było wokoło obtańczyć.
- W obrzędzie Wyzwoliny kosiarza (fot.84) używano w nim oryginalnych narządzi
gospodarskich takich jak grabie i cepy oraz (ze względów bezpieczeństwa) drewnianych
imitacji kos i sierpów. Do chłostania parobka-wilka kobiety używały brzozowych,
liściastych witek.
- W scence O Gospodarzu i jego Żonce (fot. 85-92) używano prostych mebli. Jedynym i
niezbędnym rekwizytem wskazującym na domostwo Gospodarza była drewniana,
stolarskiej roboty ława do siedzenia będąca też „łóżkiem”, na którym położył się niby to
umarły chłop. Inne ławy lub krzesełka i stolik wyznaczały wnętrze karczmy, w której
odbywały się tańce. Bawiący się używali kufli do picia. Baby napełniały swe tobołki
rozmaitymi przedmiotami wyciąganymi „umarłemu” z kieszeń. Na koniec Gospodarz
„całuje” swą niewierną, młodą Żónke końskim batem.
- W spektaklu Chrzciny w dworku szlacheckim (fot. 93-95) na zastawionym
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stole znalazły się: ozdobny pięcioramienny świecznik ze świecami, naczynia i sztućce, w
kieliszkach czerwone wino, na półmiskach potrawy, na talerzach pieczywo i ciasta. Matka
piastowała na rękach ubrane na biało, owinięte w poduchy Dziecko imitowane przez lalkę.
Księdzu nie mogło zabraknąć brewiarza.
- Podczas śpiewu Pieśni Panny XII (fot. 104) zaangażowano dzieci, które wnoszą na
scenę rekwizyty nawiązujące do śpiewanego tekstu. Mają więc w koszykach owoce,
warzywa, kłosy zbóż oraz kłębki przędzy z owczej wełny. Na scenie pojawia się też
chłopiec w roli Kosiarza z drewnianą imitacją kosy.

5.
Podsumowanie
5. 1. Próba klasyfikacji i oceny zespołu ze względu na charakterystyczne cechy
Po przedstawieniu szeregu spraw charakteryzujących działalność i repertuar zespołu
„Szetlewskie Łany” oraz wykorzystując wiadomości z rozdziału I można dokonać
klasyfikacji tejże grupy stwierdzając, że jest to do tej pory:
- amatorski zespół folklorystyczny prezentujący folkloryzm widowiskowy – nastawiony
głównie na efekt estetyczny, a nie kultywowanie autentycznych przejawów rodzimego
folkloru;
- w słabym stopniu regionalny, choć prezentujący niektóre elementy ludowej tradycji
Wielkopolski;
- wielopostaciowy, polimorficzny, kombinowany, gdyż realizujący wiele form przekazu,
jak: taniec ludowy i narodowy, śpiew ludowy oraz popularny (solo i grupowo),
inscenizacje obrzędowe i scenki obyczajowe – przy czym w żadnej z tych dziedzin nie
osiągał obiektywnie wysokiego poziomu i dopiero całość programu (przez swą
różnorodność) wykazuje satysfakcjonujący, a nawet atrakcyjny dla odbiorców poziom
artystyczny;
- okazjonalny, niesystematyczny, działający dorywczo - wiąże się to z punktem
powyższym i uzasadnia szereg niedomagań i uproszczeń wykonawczych (korzystanie z
muzyki nagranej i playbacków wokalnych);
-

uniwersalny,

spontaniczny,

wielopokoleniowy

–

wspomniana
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wielopostaciowość bywała niekiedy atutem zespołu; podobnie emanujący ze sceny zapał
wykonawców oraz ich szeroki przekrój wiekowy budziły sympatię w oczach widzów;
- środowiskowy, amatorski, ludowy – działający lokalnie w środowisku wiejskim, którego
centrum kulturotwórcze stanowiła mała szkoła (jako miejsce prób), a członkowie zespołu,
to związani z nią rodzice (głównie rolnicy), ich dzieci: uczniowie i absolwenci, a także
nauczyciele placówki.

5. 2. Możliwe perspektywy zespołu
Historia „Szetlewskich Łanów” pokazuje, że ludzie z inicjatywą w małym środowisku
lokalnym mogą stworzyć od podstaw zespół folklorystyczny, który uświetni i upiększy
wiele imprez oraz uroczystości, dostarczając zarówno samym członkom jak i publiczności
wiele pozytywnych przeżyć. To twórcze działanie może przynosić laury i satysfakcję, ale
jest także narażone na szereg niedociągnięć, potknięć i błędów, a co za tym idzie surowych
ocen. Jeśli „Szetlewskie Łany” chciałyby stać się zespołem wzbudzającym uznanie u
ekspertów i wciąż rosnący podziw w swym środowisku lokalnym powinny:
- Przejść z działalności dorywczej w ustabilizowaną i ciągłą. Chodzi tu o odbywanie
systematycznych prób. Zawieszanie działalności na miesiące, a nawet lata, powoduje
powielanie wciąż tego samego repertuaru z coraz gorszym skutkiem.
- Wprowadzić żywą kapelę zamiast odtwarzania akompaniamentów z nagrań.
- Doskonalić śpiew bez użycia playbacku.
- Zmierzać do autentyczności i regionalizmu, co oznacza większe oparcie o rodzimy
folklor. W tym celu trzeba:
- Występować w stroju opartym o jak najwierniejszy tradycyjny wzorzec zaczerpnięty
z jak najbliższego regionu (lub najlepiej własnego terenu) z uwzględnieniem uwarunkowań
historycznych i etnograficznych.
- W większym stopniu opierać repertuar o te pieśni, tańce, zwyczaje itd., które w
literaturze etnograficznej zostały wykazane jako obecne niegdyś na tutejszym lub
stosunkowo nieodległym terenie.
- Podjąć w najbliższej okolicy działania mające na celu ujawnienie osób „nosicieli”
autentycznego folkloru: śpiewaków, muzykantów, gawędziarzy, artystów z dziedziny
plastyki ludowej, w tym także osób-informatorów pamiętających dawne zwyczaje, obrzędy
i sposoby wytwórcze (narzędzi, ubiorów, potraw itd.). Ujawnienie tych osób
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wiązałoby się z włączeniem ich w działalność zespołu poprzez: - wspólne występy, zapożyczenia repertuarowe (pieśni, melodii tanecznych, gawęd i oracji), - budowanie
scenariuszy przedstawień obrzędowych o zdobytą od nich wiedzę, - wykorzystanie ich
umiejętności do tworzenia strojów, rekwizytów i scenografii na potrzeby zespołu.
Wszystko, co wygląda na

przejaw tutejszej tradycji ludowej należy skrupulatnie

rejestrować poprzez: nagrywanie, fotografowanie, filmowanie i zapis.
*

Przedstawione powyżej postulaty wydają się zadaniem nazbyt ambitnym i trudnym. Nie
można się jednak zniechęcać. Ważne jest włączenie w orbitę tych przedsięwzięć grupy
pasjonatów, którzy chcieliby uratować to, co jeszcze pozostało do uratowania.
Społecznikom tym winna towarzyszyć świadomość, że czas i tempo zachodzących
przemian działają niekorzystnie, a osób „nosicieli” tradycji ludowej z każdym rokiem
ubywa. Są to bowiem ludzie najczęściej w bardzo podeszłym wieku, schorowani.
Autor niniejszej pracy wykonał w tymże zakresie pionierskie działania w najbliższej
okolicy – na terenie gminy Zagórów. Trwał właśnie kolejny długi okres zawieszenia
działalności „Szetlewskich Łanów”. Po doświadczeniu werdyktu na przeglądzie w
Obornikach (maj 2006 r.) społeczny instruktor zespołu stwierdził, że dotychczasowa
formuła działalności grupy nie gwarantuje podwyższenia jej poziomu artystycznego i
pogłębienia związku z tradycją ludową. Szereg przeczytanych książek (cytowanych w
ramach niniejszej pracy – zwłaszcza w rozdziale I) utwierdzał go w tym przekonaniu.
Wreszcie postulaty stały się rzeczywistością. Wiązało się to z niemałym nakładem czasu
oraz zaangażowaniem specjalistycznego sprzętu do rejestrowania: audio, foto i video.
W latach 2006-2007 Wojciech Grzeszczak kilkakrotnie spotkał się z ponad
osiemdziesięcioletnim rolnikiem Tadeuszem Bartczakiem (ur. 1925 r., zm. VII 2008 r.)
zamieszkałym we wsi Przybysław koło Trąbczyna gmina Zagórów. W czasie czterech
kilkugodzinnych sesji nagraniowych udało się zarejestrować sporą ilość śpiewanych przez
pana Tadeusza dawnych pieśni ludowych oraz wygłaszanych wierszem oracji (fot.115118). Dalsza praca czekała w studio domowym. Nagrany zbiór utworów, to ciekawy
materiał wokalny, który może stanowić cenne źródło w konstruowaniu repertuaru zespołu
folklorystycznego. Szkoda, że „Szetlewskie Łany”, a wcześniej „Trąbczynianki” z
Trąbczyna nie skorzystały z zasobu śpiewów i oracji ludowych pana Tadeusza. Przecież w
pierwszej z wymienionych grup śpiewała jego córka, a w drugiej małżonka.
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Smutek pogłębia fakt, że ów utalentowany śpiewak ludowy zmarł niedawno i nigdy za
życia nie było mu dane wystąpić na scenie przeglądu czy festiwalu folklorystycznego.
Świadczy to o niskiej świadomości w zakresie folkloryzmu w tej części Wielkopolski.
Trochę więcej szczęścia ma Józef Szymczak ze wsi Chruściki koło Kopojna w gminie
Zagórów (fot. 119-121). Ten 88 letni rolnik jest utalentowanym skrzypkiem ludowym,
który repertuar przejął od przedwojennych grajków Rzgowa i okolic. W swej młodości
grywał na miejscowych weselach i zabawach. Potem przez kilkadziesiąt lat nie ujawniał
swej umiejętności. Zimą 2008 r. jego gra została przypadkowo usłyszana przez Wojciecha
Grzeszczaka w Kopojnie. Za namową tegoż (od niedawna miejscowego nauczyciela) pan
Józef wystąpił wiosną na przeglądach folklorystycznych w Babiaku i Zagórowie, gdzie
został wysoko oceniony i nagrodzony za wykonanie tradycyjnych oberków i polek. Tak
rozpoczęła się seria występów muzykanta, który swą grą uświetnia imprezy szkolne,
dożynki (w Szetlewku i Kopojnie w 2008 r.) oraz dwukrotnie już Festyn Jaglany w
Skokumiu (w 2008 i 2009 r.). Wojciech Grzeszczak przymierza się do realizacji nagrań
wiekowego już skrzypka. Wielka szkoda, że talent Józefa Szymczaka ujawnił się tak późno
i że „Szetlewskie Łany” nie skorzystały z jego gry. A przecież mogłyby już 10 lat temu
mieć kapelę z wiele potrafiącym skrzypkiem ludowym!
Przykład obydwóch wykonawców uświadamia nam to, że warto rozglądać się po
terenie, bo nawet na obszarze o słabo rozwiniętym ruchu folklorystycznym (takim jest
powiat słupecki i gmina Zagórów) można odnaleźć jeszcze osoby bardzo utalentowane –
odizolowanych „nosicieli” autentycznego folkloru. Ważne, by ich zasoby repertuarowe
utrwalić i wykorzystać w działalności zespołów takich jak „Szetlewskie Łany”, co pomoże
uczynić grupy folklorystyczne bardziej autentycznymi, regionalnymi, a zatem cennymi dla
kultury oraz ważnymi dla Nas - współczesnych mieszkańców małych Ojczyzn: Ludzi i
Polaków czujących potrzebę zakorzenienia w narodowej, a w tym ludowej, najbardziej
bliskiej, lokalnej tradycji.

Koniec
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~~~ZAKOŃCZENIE ~~~
Książka niniejsze nie powstała w kilka miesięcy czy nawet w rok. Przez trzy lata
towarzyszyła istnieniu Szkoły Podstawowej w Szetlewku. W ten czas była ze mną,
mobilizując do działań, które wkrótce stawały się wdzięcznym przedmiotem opisu. Tak
było, gdy zimą 2005 r. podjąłem się zadania wystawienia fragmentów Wilji na szkolnej
scenie. Na bieżąco fotografowałem etapy przygotowań. Kładłem nacisk na stronę
plastyczną spektaklu, bowiem wraz z czytaniem opracowań etnograficznych pod kątem
tematu książki wzmacniała się we mnie sympatia do sztuki ludowej. To właśnie ów temat i
lektury wykazane w Bibliografii skłoniły mnie do wariackiego niemal przedsięwzięcia, aby
w ostatnich miesiącach funkcjonowania szkoły tworzyć w niej zespół pieśni i tańca
ludowego, by porwać się na program Cztery pory roku według Konopnickiej i
Noskowskiego; aby zarazić tym trudnym przedsięwzięciem niewielką grupę uczniów oraz
nauczycieli. Czy zdecydowałbym się na to, gdyby nie wzmocnienie sympatii do muzyki
ludowej poprzez czytanie lektur na potrzeby tej książki? Raczej nie. To ona zmuszała mnie
do zapuszczania się w meandry folkloru, w niezwykły, coraz bardziej odległy nam świat
tradycyjnej kultury ludowej, by go lepiej pojąć, zrozumieć. Gdy zaczynałem ją pisać,
byłem gotów przedstawić fakty, złożyć relację z minionych działań w szkole i jej
środowisku. Jednak książka domagała się czegoś więcej: kazała ocenić wartość
wcześniejszych dokonań, zmuszała wreszcie, by kreować nowe - i to z wyrazistym
podniesieniem poprzeczki, a na koniec wskazywała kierunek dalszego rozwoju dla ruchu
folklorystycznego w środowisku szetlewskim – w środowisku uboższym już o brak szkoły.
W ostatnim czwartym roku pisania było wiadomo, że chodzi o utrwalenie, uchronienie
przed niepamięcią dorobku szkoły – licznych i świetnych dokonań jej grona
pedagogicznego, uczniów i sympatyków w sytuacji, gdy wszystko się wypełniło i nic już
nie zostanie dodane, w sytuacji zamknięcia placówki. Stąd pojawiające w chwilach pisania
uczucie sentymentu, nostalgii, aż wreszcie odczucie zadowolenia i dumy, że lata spędzone
w wiejskiej szkółce za rzeczką na samym końcu gminy, to czas dla nas błogosławiony, w
którym dobrze się działo Darzyło!
*
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Teraz d o p i e r o w ponad rok po zaprzestaniu działalności przez Szkołę Podstawową
w Szetlewku, gdy stawiam ostatnie litery i znaki na stronicach mej książki, czuję, że
kończy się życiowy 18-to letni etap pracy w owej Szkole i Jej środowisku. Dopiero t e r a z
ze spokojem zamykam za sobą Jej drzwi i z radością oddaję do rąk Czytelników książkę.
Warto było poświęcić prawie dwadzieścia lat życia zawodowego Tej Szkole - o tym
przekonuje mnie moja książka. Mam nadzieję, że podobnie o sobie myśleć będą inni
Nauczyciele oraz Absolwenci Naszej Szkoły. Jeśli zaś są wątpiący, oby niniejsza pozycja
rozwiała Ich wątpliwości. A więc finalizuję książkę i teraz dopiero żegnam się z progami
Tej jedynej w szerokiej okolicy Podstawówki, która zawierała w swych murach scenę z
kulisami – teatr szkolny i ludowy. Która położona Śród takich pól przed laty, nad brzegiem
ruczaju wraz z kilkoma pokoleniami Uczniów i Nauczycieli istniała pośród czterech pór
roku, przez 83 cykle roku słonecznego, roku polskiego. Czy to długo czy krótko? Trudne
pytanie. Wszystko niech trwa w Naszej pamięci. A gdy pamięć zawiedzie, niech pomoże –
ta książka.

Z pozdrowieniami - autor
Voyciech Greak
Wojciech Grzeszczak

Zagórów, 27 lipca 2009 r.
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ANEKSY
1.

Do zamieszczonego tekstu dołączono: 123 fotografie pochodzące z:
- Kroniki Szkoły Podstawowej w Szetlewku,
- prasy lokalnej,
- albumów prywatnych.
Fotogalerię – Krajobrazy: Szkoła i jej najbliższe otoczenie (wyk. V. Greak)
2.

Dodatkowym uzupełnieniem do treści zawartych w niniejszej książce są filmiki
zamieszczone przez autora w witrynie internetowej You Tube Polska – wpisz „Szetlewek”.
Można tam obejrzeć fragmenty programu Cztery pory roku w wykonaniu uczniów oraz
występu zespołu folklorystycznego „Szetlewskie Łany” zarejestrowane na Dożynkach
Gminnych w Szetlewku dn. 24 VIII 2008 r. W przygotowaniu umieszczenie w niniejszej
witrynie zapisu audio-video szkolnej inscenizacji fragm. Wilji - Szetlewek 29 I 2005 r. Po
wpisaniu hasła „Kopojno” ukażą się filmiki rejestrujące grę wspomnianego w ostatnim
podrozdziale skrzypka ludowego Józefa Szymczaka. W przygotowaniu prezentacja
śpiewaka ludowego + Tadeusza Bartczaka (wspomnianego j.w.) – wpisać „Trąbczyn”.
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