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Tradycyjny śpiew wielogłosowy w Polsce
w perspektywie etnomuzykologii
Traditional Multipart Singing in Poland in the Perspective
of Ethnomusicology
Streszczenie: Artykuł prezentuje historię dokumentacji wielogłosu wokalnego w Polsce, jako zjawiska muzycznego i kulturowego oraz aktualny stan rozeznania w praktyce śpiewu wielogłosowego. Jako zjawisko międzykulturowe wielogłos zakorzeniony jest na pograniczach etnicznych
w Karpatach i na ziemiach wschodnich, gdzie tradycje polskie stykają się z litewskimi, białoruskimi i ukraińskimi. Obok praktyk spontanicznych – paralelizmów tercjowych, kwintowych, oktawowych oraz heterofonii, jako współrozbrzmiewania wariantów – obserwujemy również wpływ chóralnej wielogłosowości, zwłaszcza na Śląsku. Mniejszości narodowe, także na ziemiach zachodnich
i północnych Polski, praktykują wielogłos jako wyróżnik podmiotowości kulturowej. Ponadto
wielogłos występuje u repatriantów z Rumunii (Górale Czadeccy) i z byłej Jugosławii. Ogólnie,
kierując się chronologią względną, możemy wyróżnić trzy warstwy historyczne śpiewu z elementami wielogłosu: 1) heterofonia i diafonia (w kwintach), poświadczana źródłowo od XV wieku; 2)
trzygłos mieszany na pograniczu polsko-litewskim (od XVIII wieku); 3) paralelizmy tercjowe
w chórach kobiecych, powszechne do dziś na pograniczach etnicznych. Wielogłosowość ilustruje
zarówno głęboko zakorzenioną specyfikę kultury (w odniesieniu do muzyki – wielogłos wiąże się
z wolnym tempem śpiewu oraz z samowystarczalnością głosu w liturgii prawosławnej), jak i rozwój powszechnej edukacji muzycznej.
Słowa klucze: tradycyjna wielogłosowość, heterofonia, folklor muzyczny, pogranicza kulturowe,
Karpaty
Summary: The article presents the history of documentation of multi-part singing in Poland and
the state of research on this subject. The multi-part singing as the musical and culture phenomenon
is regionally limited and can be recorded in Carpathian Mountains and in the north-eastern borderland where the multi-part singing remains in some parishes the common heritage of Poland and
Lithuania till today. There are also numerous examples of spontaneous heterophony in Polish-Belorussian and Polish-Ukrainian musical traditions, but the singing in parallel thirds prevails, particularly among members of the Orthodox Church. The prerequisite of the multipart singing is
a slow tempo, not typical of folk songs in ethnic Poland. The review of sources and living practice
allow to discuss three historical layers of multipart singing in Poland: 1) the oldest one – heterophony or diaphony in fifths documented since the 15th century, 2) three-part mixed choir influenced by the church practice since the 18th century (north-eastern part of Poland) and 3) parallel
thirds in female groups wherever the school-youth-choirs were introduced and the mixed choir
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movement e.g. in Silesia since the 19th century. Thus the multi-part singing has become both
a sign of regional-ethnic specificity and the result of the cultural development.
Key words: multipart singing in Poland, heterophony, polyphony, musical borderland, Carpathians
Translated by Author

Wielogłosowość wokalna – uwagi ogólne
Śpiew wielogłosowy jest w świetle etnomuzykologii kwestią tak kulturowo-etniczną,
jak i muzyczną. Ma on interesującą perspektywę historyczną. W odniesieniu do tradycji
etnicznych, wspierających się głównie pamięcią, wykonawstwem, oralnością i przekazem
bezpośrednim, trudno wyjaśniać bieg rozwojowy wielogłosu minionych wieków. Można
kierować się jednak dwoma hipotetycznymi, podstawowymi uwarunkowaniami:
A. Recepcja, asymilacja w powszechnym obiegu na określonych terytoriach oraz
lokalny rozwój poświadczonych źródłowo praktyk polifonicznych wypracowanych
w centrach profesjonalnego uprawiania muzyki. Dotyczy to też nowożytnej,
a nawet dość późnej, dziewiętnastowiecznej introdukcji myślenia harmoniczno-polifonicznego w chórach szkolnych, ludowych (wiejskich), kościelnych (parafialnych), amatorskich itd., a zatem dotyczy to intensywnego, zorganizowanego
ruchu chóralnego, który w Polsce doby zaborów spełniał ważne role zarówno
estetyczne, kulturalno-towarzyskie, jak i narodowotwórcze.
B. Stosunkowo suwerenna tradycja i praktyka powszechna (ludowa) o odległej historycznie genezie, np. wielogłos zakorzeniony od wieków w Karpatach lub na
pograniczach polsko-litewskich, białoruskich, ukraińskich, gdzie tradycja wschodniego chrześcijaństwa, „wokalnocentryczna”, sprzyjała praktykom zwiększania
wolumenu głosu przez dwu- i trzygłos.
W Środkowo-Wschodniej Europie stwierdzono stosunkowo wczesną, bo trzynastowieczną recepcję diafonii, tj. równoległych kwint, w liturgii Kościoła rzymskokatolickiego (Feicht 1975). Trzeba jednak dodać, iż interwał kwinty jest na tyle stopliwy, że śpiewacy ludowi nawet w XX wieku uznawali niekiedy (np. na Kurpiach) taką diafonię za jeden
głos (interwał oktawy traktuje nadal się jednoznacznie za jeden głos). Nie można zatem
wykluczyć, że uroczysta diafonia uśpiewnionych modlitw w XIII wieku z klasztoru sióstr
klarysek w Starym Sączu mogła być także lokalnym „wynalazkiem”, a nie tylko importem
paryskiej szkoły Leoninusa i Perotinusa. W tej samej zadumie – czy wielogłos w Europie
jest pochodzenia kościelnego czy przedchrześcijańskiego? – pogrążyli się muzykolodzy
międzywojenni, gdy nagrano w 1929 roku śpiewy epickie w Islandii, które w miejscach
kulminacyjnych przechodziły z unisono do równoległych kwint (Hornbostel 1930; Schneider 1935). To właśnie pod wpływem opublikowanych transkrypcji Hornbostla, Łucjan
12
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Kamieński udał się na przełomie lat 1932/33 roku z Zygmuntem Sitowskim w Pieniny i po
nagraniu śpiewów góralskich na wałkach Edisona opublikował tekst o diafonii w Pieninach
(Kamieński 1933). Tę kwestię kontynuowali Jadwiga i Marian Sobiescy (Sobieska, Sobieski 1952) po II wojnie światowej. Kamieński szukał odległych wpływów, podobieństw,
źródeł diafonii pienińskiej m.in. w średniowiecznym śpiewie Bizancjum, ale czyż śpiew
w równoległych kwintach, odmierzanych powolnymi krokami przechadzających się po
halach i drogach wiejskich górali, nie mógł zostać odkryty samorzutnie? W roku 1951
Sobiescy stwierdzili zastępowanie dawnego interwału kwinty – nowszą tercją; ta zmienność
(redukcja diafonii średniowiecznej, organum) mogłaby świadczyć również o lokalnej inwencji czy miejscowym pochodzeniu diafonii. Jak jednak zjawisko ludowego wielogłosu
jest frapujące, świadczy najnowsze osiągnięcie Justyny Cząstki-Kłapyty (2015): płyty DVD
i CD pt. Jak śpiewam, Bóg słyszy lepiej. Dokumentacja śpiewów religijnych. W stronę
źródeł – Pieśń religijna górali spod Pienin i Gorców, na której słyszymy niekiedy technikę discantus, „cienkiego głosiku” nadbudowanego nad dwugłosem, strukturę znaną i na
odległej Połtawszczyźnie (Liniewa 1905), a którą można odnosić również do trzynastoi czternastowiecznej polifonii zachodnioeuropejskiej.
Jeśli nowości kulturowe wiążą się często z migracjami ludności, to również wędrowni
pasterze wołoscy zdają się być w polskiej części Karpat tymi śpiewakami, którzy uprawiali i popularyzowali śpiew wielogłosowy. Jest to, co prawda, migracja poświadczana źródłowo od wieku XV, ale sama wędrowność grup pasterskich musiała być starsza. Kulturowo-środowiskowy aspekt wielogłosowości w karpackim przypadku polega moim zdaniem
na tym, że śpiew wielogłosowy może być traktowany jako zebranie (synteza) w jedno,
współrozbrzmiewanie w czasie i przestrzeni tych śpiewów, rozproszonych w przestrzeni,
które podejmowali pasterze na sąsiednich wzgórzach. Ów składnik komunikacji był niezwykle istotny. W plenerowym śpiewie górskim zawierano cały przekaz ludzkiej ekspresji, nie tylko walor śpiewno-estetyczny; śpiewano „całego siebie”, a nie tylko słowa. Warto dodać, że śpiew w interwale sekundy w Bałkanach rozwinął się w intencji, by głos,
o „szorstkiej” barwie, z efektem dudnienia, niósł się jak najdalej (Muszkalska 1999: 31–32).
Wielogłos zatem mógł powstać z wołania, a nie tylko z namysłu nad dźwiękiem.
Praktyki ludowe są pewnym refleksem czy odwzorowaniem „historii harmonii i kontrapunktu” (Chomiński 1960, 1962, 1990). Współbrzmienia kwintowo-kwartowe ustępowały stopniowo miejsca tercjowo-sekstowym, odbieranym jako bardziej „miękkie”.
Podobnie jak w popularnej grze na dwupiszczałkowym aulosie dopatrywano się źródeł
wyobraźni wielogłosu w starożytności, tak praktyka dudziarska, powszechna od wieku
XVI na ziemiach polskich, podpowiedziała zapewne śpiewakom ludowym najprostszy
dwugłos – dźwięk stały niski z równoczesną melodią. Od XVIII wieku dudy bywały
13
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często zastępowane przez instrumenty basowe (jedno- dwu- trzystrunowe), ale zasada
nieskracania strun i jedynie rytmizowania tonu stałego (burdonu) zachowana została na
ziemiach nizinnych Polski do XX wieku. Potwierdzony w badaniach wpływ skal i praktyk instrumentalnych – na rogach, trąbach naturalnych, drewnianych, fletach bezotworowych, dudach, skrzypcach – na praktykę wokalną mógł zatem znaleźć wyraz także
w złożonej fakturze partii śpiewanych.
Ustno-pamięciowa transmisja muzyki sprzyjała współrozbrzmiewaniu wariantów, tj.
heterofonii, która w określonych warunkach, także muzycznych (wolne tempo), w wykonaniu zbiorowym przez grupę śpiewaczą przekształcała się, na wschód od polskiego obszaru etnicznego, w wiązkę kontrapunktów (polifonizującą), jak w podgołoskach słowiańskich. W instrumentalnej praktyce, np. na Żywiecczyźnie, zauważyć można w twórczej
współgrze skrzypka i dudziarza celowe rozmijanie się partii skrzypiec i dudów po to, by
zwiększyć niezależność obu instrumentów. Owe chwilowe rozchodzenie się obu instrumentów ułatwia nieco transkrypcję współgry skrzypiec i dudów (Dahlig 1993: 94–95;
Mikś 1997) (il. 1). W Wielkopolsce dla Łucjana Kamieńskiego i jego uczniów nie było to
możliwe ze względu na synchronizację i wręcz zlewanie się barw instrumentów w fonogramie (wpływał na to też stan zaawansowania technologii nagrań w latach trzydziestych
XX wieku). Współgra dudów i skrzypiec stała się jednak wśród poznańskich muzykologów
odskocznią do uwag o heterofonii wariacyjnej (Kamieński 1933, 2011: 52, 53).

Il. 1 Nuta „polna”, „śpiewana”
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Naprzemienność wykonań wokalnych i instrumentalnych, typowa dla polskiego
folkloru, również sprzyjałaby wielogłosowi. Jednakże szybkie tempo, dynamika, ruchliwość melodyczna krótkich form śpiewanych na ziemiach etnicznie polskich wykluczyły
tę tendencję.
Warunkiem powstania wielogłosu w kulturze ludowej jest wypracowanie zdolności
słyszenia harmonicznego, bez pośrednictwa zapisu nutowego (dawnych ksiąg głosowych);
to dzięki słyszeniu pionu współbrzmień możliwe jest tzw. krzyżowanie głosów, odkryte
w toku badań nad śpiewem góralskim przez Włodzimierza Kotońskiego (Kotoński 1954).
Zdolności do swobodnego przechodzenia między rejestrem wyższym i niższym, w zależności np. od zmęczenia głosu śpiewaczki / śpiewaka, skłania do opinii, że wielogłos
jest rodzajem „strumienia”, płynnego pasma głosów ściśle się ze sobą komunikujących.
Jest to też widoczne w sytuacji wykonawczej, gdy śpiewaczki lub śpiewacy góralscy
stojąc w półokręgu, utrzymują ze sobą łączność wzrokową. Ogólnie możemy mówić
w Europie Wschodniej i w Karpatach – w odniesieniu do praktyk ludowych – o strefach
przejściowych między monodią, heterofonią i wielogłosem. Tam, gdzie funkcjonuje na
ziemiach polskich dwu-trzygłos nie ma jednak miejsca na suwerenność poszczególnych
głosów, raczej chodzi o poszerzenie spektrum wyrazu o ozdobność, pełniejszą „objętość”
monodii przez wprowadzenie heterofonii lub paralelnych interwałów. Na istnienie pionowego, harmonicznego słyszenia wskazywałby u śpiewaków ludowych najstarszych
generacji „szeptany przedtakt”, odwołujący się do niższych alikwotów, czy w zakończeniu pieśni / zwrotki krótkie odwołanie się do wyższych alikwotów, także czerpiące
z tonów składowych. Tutaj przesłanką ewentualnego wielogłosu byłaby więź z porządkiem
naturalnym (alikwotowym dźwięku). Opisane powyżej rozpoczynanie i kończenie melodii usłyszeć można w nagraniach pieśni „leśnych” z Kurpiów, zatem próba „pogrubienia” (termin wśród morawskich muzyków ludowych) melodii, tj. uzupełnienia jej o elementy harmoniczne, uwarunkowana byłaby środowiskiem naturalnym i wolą
„rozgłośnego” śpiewu, oleku = wołania śpiewem (określenie ludowe na Kurpiach). Jak
wspomniano wyżej, śpiew w paralelnych kwintach bywa tolerowany jako jeden głos.
Natomiast określanie głosu jako „niższy” lub „wyższy” dotyczy już relacji tercji / seksty,
zwłaszcza śpiewu paralelnego w tercjach wspieranego instytucjonalnie albo zakorzenionego w lokalnych tradycjach.
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Dystrybucja wielogłosu na pograniczach etnicznych i przyczyny dominacji
monodii w polskim folklorze muzycznym
Z punktu widzenia geograficznego praktyka tradycyjnego dwu- trzygłosowego śpiewu w Polsce przedstawia się jako „obwarzanek”: w środku dominuje monodia, na obrzeżach pojawia się dwu- i trzygłos (il. 2). Czynniki, które sprawiły, że etnicznie polska
muzyka ludowa jest zasadniczo jednogłosowa, są następujące:
1. względnie szybkie tempo sylabiczne śpiewu o dodatkowo jeszcze stosunkowo bogatej ornamentacji i wariantywności melodyki; tylko dość wolne tempo umożliwiałoby
świadome intonowanie interwałów w pionie;
2. przewaga indywidualnej, jednostkowej, dość popisowej tradycji wykonawczej w śpiewie, w konfrontacji z kapelą, tj. „śpiewanie do muzyki” z obowiązkiem kapeli odegrania zaśpiewanej melodii przyśpiewki;
3. dość wysoka ranga muzyki instrumentalnej i tanecznej; wesela śpiewane (określenie
ludowe) dominowały być może do połowy XIX wieku, później wesela grane, z aktywnym udziałem muzyki instrumentalnej, zaczęły się wyłaniać, by całkowicie
prawie dominować od późnych dekad XX wieku;
4. wpływ szybkich, często tercjowych pasażów skrzypcowych na melodykę wokalną
i ścisła więź praktyki wokalnej i instrumentalnej, co zaowocowało praktyką tempo
rubato, niesprzyjającą koniecznej koordynacji w wielogłosie;
5. przewaga kobiecej tradycji śpiewaczej – chóry mieszane, trzy- lub czterogłosowe,
powstawały raczej w kręgu lub pod wpływem instytucji, a nie w praktyce samorzutnej, ludowej; tradycje zespołowego śpiewu kobiecego funkcjonują w całym kraju,
choć w regionach wschodnich i południowych wydają się głębiej zakorzenione
w samych społecznościach wiejskich;
6. w śpiewie kościelnym rzymskokatolickim rolę harmonizowania przejęły organy,
w odróżnieniu od czysto wokalnej tradycji prawosławnej. W małych parafiach katolickich, gdy brakuje organisty, wolumen głosów jest bogatszy i tworzony jest spontanicznie dwugłos.
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Il. 2 Mapa orientacyjnego występowania (miejsca ciemniejsze) wielogłosu w tradycyjnych,
ludowych pieśniach obiegu ustnego w Polsce

Amatorski ruch śpiewaczy na wsi (świetlicowy), zainicjowany w domach ludowych
w latach trzydziestych XX wieku, a kontynuowany po 1945 roku, włączył jako instrumenty towarzyszące harmonie i akordeony, co sprawiło, że śpiew trzygłosowy chórów
ludowych, trudniejszy wykonawczo, a wspierany przez władze oświatowe w okresie
międzywojennym, tracił na znaczeniu. Ponadto w obiegowym przekonaniu śpiew z towarzyszeniem instrumentów brzmi lepiej, jest bardziej atrakcyjny niż a cappella; ten
ostatni był i jest z reguły popierany, począwszy od postulatów Jadwigi i Mariana Sobieskich, przez etnomuzykologiczne jury przeglądów, festiwali, konkursów.
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Historia badań
Łucjan Kamieński, profesor muzykologii na Uniwersytecie Poznańskim (1922–1939),
po raz pierwszy skomentował śpiew wielogłosowy u Górali Pienińskich (Kamieński
1933). Równoległe kwinty były wówczas śpiewane przez 8–30 mężczyzn przechadzających się wolno, jak wspomniano, i odmierzających krokami interwały. Melodie miały
kontur opadający o pojemności kwinty lub seksty. Fermaty przetrzymywano zgodnie
przez 4–8 kroków. Dokumentacja terenowa (wałki Edisona nie przetrwały II wojny
światowej) skłoniła do szerokich, jak wspomniano, porównań zarówno z północno-europejskimi, jak i południowo-wschodnio-europejskimi tradycjami. W roku 1951 Jadwiga i Marian Sobiescy powtórzyli nagrania w Pieninach i stwierdzili postępujące wypełnianie dawnych kwint pustych tercjami (il. 3).

Il. 3 Trzy pieśni z Pienin wykonane przez grupę mężczyzn ze wsi Tylmanowa,
pow. Nowy Targ (1951)
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Jadwiga Sobieska, po przeprowadzeniu w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych
XX wieku intensywnych badań terenowych, scharakteryzowała dla celów dydaktycznych
tradycję i praktykę wielogłosu w Polsce. Opis ten warto przytoczyć, gdyż oddaje stan
badań sprzed pół wieku i w zasadzie nadal jest aktualny:
Śpiewanie na głosy występuje w polskiej ludowej praktyce w dwóch postaciach, w nowszej
i starszej. Pierwszy rodzaj śpiewania na głosy ogarnął Śląsk Górny i Opolski, Pomorze, Warmię
i Mazury, w mniejszym stopniu północną część dawnego Wielkiego Księstwa Poznańskiego.
Najsilniej rozkrzewił się na Śląsku. (…) Śpiew chóralny uczył poczucia harmonii funkcyjnej,
z interwałami tercji, seksty i trójdźwięku w roli głównej. (…) Na Śląsku i Pomorzu konsekwencją
tej tradycji jest skłonność do śpiewania dwu- i trzygłosowego, opartego na zasadach harmoniki
funkcyjnej. Drugi rodzaj wielogłosu jest autentycznie ludowy. Chodzi tu o wielogłos góralski,
występujący najintensywniej na Podhalu, w Pieninach, w Beskidzie Śląskim i Żywieckim, z mniejszym nasileniem w Gorcach i częściowo na Sądecczyźnie. Idzie on w parze z opisanymi wcześniej
właściwościami melodyki góralskiej kręgu karpackiego. Na Podhalu wielogłos realizowany jest
w sposób następujący: melodię („nutę”) rozpoczyna zawsze jedna osoba, dołączają do niej następne albo unisono, albo od razu dzieląc się na głosy, gdy melodia stwarza po temu odpowiednie
warunki. Podstawowym interwałem początkowych współbrzmień jest tercja, ściślej – równoległe
pochody tercjowe. Następnie głosy rozchodzą się do trójdźwięku, nie unikając ich równoległych
postępów, nieraz do czterodźwięków, po czym zwolna redukują się do dwugłosu tercjowego
i z reguły schodzą się do unisonu na ostatniej nucie (…). Wielogłos podhalański polega na dorzucaniu do zasadniczej melodii dolnej lub górnej tercji (co nie jest niczym innym jak prowadzeniem
wtórującego głosu w tercjowych paralelach, tak jak to miało miejsce w średniowiecznym cantus
gymellus), a także na dorzucaniu obu tercji równocześnie, co pociąga za sobą sporadyczne występowanie równoległych trójdźwięków. Dwudźwięk kwartowy pojawia się rzadko, kwintowy
– jeszcze rzadziej. Głosy krzyżują się, główna melodia nie zawsze lokowana jest w głosie najwyższym. Należy podkreślić, że wielogłosem tym nie rządzą prawa harmoniki funkcyjnej.
W Pieninach śpiewanie na głosy ma skromniejszą szatę. W zasadzie nie wychodzi ono poza
dwugłos, trójgłos należy do rzadkości. Na pieniński dwugłos złożyły się dwie zasady prowadzenia głosów, niewątpliwie różne co do chronologii. Jedna polega na rozpoczynaniu i kończeniu
melodii w unisonie, podobnie jak na Podhalu, ale w toku śpiewania ważna rola przypada pochodom równoległych kwint, a także, choć rzadziej – kwart. Wykazuje ona znaczne analogie do
zasad formowania dwugłosowego śpiewu średniowiecznej Europy zwanego modus diaphoniae
durus. Druga zasada opiera się na tercji jako głównym współbrzmieniu. Narastanie znaczenia
tercji wyraża się nie tylko prowadzeniem dwugłosu w tercjach równoległych, ale i na kończeniu
melodii interwałem tercji. Słyszy się też rozpoczynanie śpiewu dwudźwiękiem tercjowym. Nie
wszystkie melodie nadają się do śpiewania na głosy. Górale objaśniają, że muszą to być „nuty
rozciągłe, ciągnione” (czyli śpiewane wolno), „bo jak się śpiewa wolno, to trzeba śpiewać na
głosy, żeby rozlegało”. Na Podhalu takimi „nutami” są ozwodne i wierchowe, w Pieninach – „wałęsane”. Skąd nazwa „wałęsanych”? Kiedyś, nim wsie pienińskie zostały opasane asfaltowymi
drogami i zanim wtargnęła do nich motoryzacja, był taki zwyczaj, że miejscowi młodzieńcy
wziąwszy się pod ręce, chodzili po swoim gościńcu od brzegu do brzegu i tak „wałęsając się”
śpiewali na głosy z całej mocy. Donośne, rozlegające się szeroko śpiewanie było niejako demonstracją ich jedności i siły, a jednocześnie ostrzeżeniem dla chłopców z sąsiedniej wsi przed niepożądanymi zalotami do miejscowych dziewcząt. Owo „rozleganie się” jest istotnym dopełnieniem
góralskiego śpiewania. Górale są wyczuleni na akustykę otoczenia, twierdzą, że góry muszą im
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na śpiewanie odpowiadać. Czeka się na tę odpowiedź, po każdej frazie kończonej fermatą robi
się długą cezurę, nim podejmie się dalszy ciąg „nuty” (Sobieska 2006: 128–129).

Włodzimierz Kotoński, studiujący śpiew podhalański we wczesnych latach pięćdziesiątych, wykazał, że górale zwykli zmieniać się głosami w wielogłosowej tkaninie,
słysząc i kształtując przebieg głosów symultanicznie i harmonicznie i nazwał to krzyżowaniem głosów (Kotoński 1954) (il. 4). Widzialnym składnikiem praktyki wielogłosu
jest, jak wspomniano, ustawienie śpiewaków tak, by kontaktowali się ze sobą wzrokowo.
Szczególnym wyrazem wielogłosu jest podhalański zwyczaj nakładania się śpiewu nut
wierchowych podczas rozbrzmiewania nut tanecznych. Owo nawarstwianie się, widoczne przy współczesnych festiwalowych inscenizacjach, pochodzi zapewne z rozgwaru
i elementów spontaniczności tradycyjnych wesel, lecz to nawarstwianie się stylistyk
śpiewu, w śpiewie kobiet versus mężczyzn, może wyrastać z intuicji wielogłosowego
obrazu świata.

Il. 4 Przykład wertykalnego słyszenia w realizacji pieśni góralskiej przez kobiety.
U góry – rezultat końcowy „nuty Sabałowej”; niżej – rozpisanych pięć głosów
współwykonawczyń pieśni ze wsi Kościelisko

Dopiero w latach osiemdziesiątych XX wieku zjawisko śpiewu dwu- trzygłosowego
w kilku parafiach pogranicza polsko-litewskiego (m.in. po stronie polskiej w Szypliszkach, Wiżajnach) zostało udokumentowane i zbadane, zarówno w repertuarze świeckim,
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jak i religijnym (Brzozowska 2008). Wielogłos ten związany jest też z kulturą litewską,
lecz jako przyswojony i „oswojony” przez śpiew w języku polskim stał się interesującą
i ważną cząstką tradycji polskiej. Jej „odkrycie” na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą w połowie lat osiemdziesiątych stanowiło niezapomniane wydarzenie estetyczne (il. 5). Podobne upodobanie do wielogłosu, ożywione wolnym,
jakby medytacyjnym, realizowanym z namaszczeniem stylem śpiewu, obserwujemy na
pograniczu polsko-białoruskim (po stronie białoruskiej w okolicach Grodna). Reprezentanci polskich społeczności praktykują tam śpiew wielogłosowy zwłaszcza w religijnym
repertuarze, np. tym śpiewanym przy zmarłym (il. 6 – Barbaro święta; il. 7 – Zmarły
człowiecze; przykłady pochodzą z płyty CD Jest drabina do nieba, część druga wyd. in
crudo CD 03, 2011). Ten repertuar był nagrywany dopiero od lat dziewięćdziesiątych
XX wieku. W tej samej dekadzie rejestrowano dwu- trzygłosowe śpiewy repatriantów
polskich (migracja do zachodniej Polski w latach 1946 i 1947) z Bośni (Dahlig 1995)
i Bukowiny Rumuńskiej (Buczak-Reibenholz 1997, Maćko-Gieszcz 2016) w aktualnym
województwie dolnośląskim (il. 8).
Transkrypcje pieśni w lokalnych antologiach na pograniczu kulturowym polsko-białoruskim (Kopa 1994, 1995) są zapisane jednogłosowo lub w tercjach; śpiewacy
często dodają do tych tercji kwintę w dążeniu do uzyskania trójdźwięku (il. 9 – Wyletieła dusza). U Polaków z Bośni odnotować warto elastyczność wykonawczą – „u siebie”,
w domach, śpiewają „na głosy”, zaś na przeglądach na Dolnym Śląsku – jednogłosowo,
wychodząc na przeciw „unisono-centrycznej” tendencji i preferencji organizatorów oraz
jurorów polskich.

Il. 5 Pieśń wielkopostna Jest zdrada w świecie, grupa śpiewacza pod kierunkiem Józefa Murawskiego ze wsi Szypliszki, pow. Suwałki
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Il. 6 Pieśń pogrzebowa Barbaro święta, perło Jezusowa, wieś Zaprudiany,
obwód Grodno, Białoruś

Il. 7 Pieśń pogrzebowa Zmarły człowiecze, wieś Olchówka, obwód Grodno, Białoruś
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Il. 8 Pieśń liryczna Siedziała dziewczyna na białem kamieniu. Śpiewa sześć śpiewaczek pod
kierunkiem Michaliny Mrozik

Il. 9 Pieśń pogrzebowa Wylet’ieła dusza z t’ieła, grupa śpiewaczek ze wsi Dobrowoda, pow.
Hajnówka

Wpływem tradycji chórów należy tłumaczyć obecność wielogłosu wśród mniejszości niemieckiej na Śląsku, a także na pograniczu polsko-czeskim; śpiew w paralelnych
tercjach jest normą wśród mniejszości słowackiej na Spiszu, wielogłos jest też wyróżnikiem diaspory Ukraińców w Polsce, na Ziemiach Odzyskanych.
Podsumowując kwestię występowania wielogłosu wokalnego, śpiew unisonowy
pozostaje w folklorze polskim wartością dominującą samą w sobie, względnie samowystarczalną, aczkolwiek dziedzictwo muzyczne Rzeczpospolitej obejmuje praktyki także
śpiewu wielogłosowego nie tylko w Karpatach Polskich, ale i na pograniczach polsko-litewskich, -białoruskich, -ukraińskich, -słowackich, -czeskich i -niemieckich, a po II
wojnie światowej u repatriantów polskich z Bukowiny Rumuńskiej i Bośni.

Uwagi porównawcze – wielogłos „zakorzeniony” a „wyuczony”
W porównaniu do wielogłosu ukraińskiego lub białoruskiego czy ukraińskiego Polesia, gdzie wielogłos, heterofonia i świadome odchodzenie od unisono koegzystują,
przykłady polskie, wyjąwszy tradycję karpacką (podhalańską, pienińską), wydają się
mieć stosunkowo późną proweniencję, a zjawiska tradycyjnego wielogłosu zostały
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przejęte od innych narodów. Monodia i dwugłos tercjowy mogą jednak współistnieć, np.
na Śląsku. Taka współobecność lub wymienność jest raczej wyrazem zmian kulturowych
/ cywilizacyjnych oraz wpływu zorganizowanego instytucjonalnie zbiorowego śpiewania.
Z drugiej strony, podobna alternatywność funkcjonuje u starowierów w północno-wschodniej Polsce, gdzie w sposób monofoniczny śpiewane są hymny religijne, a repertuar
świecki, o niższej randze i nowszym pochodzeniu, wykonywany jest na głosy (np. liryczne pieśni rosyjskie); o monofonii (jako figurze pełnej jedności) czy „liberalnym”
wielogłosie decyduje tutaj zatem ranga religijna. Na Polesiu, czy w dalekiej Połtawszczyźnie ta wymienność ma raczej znaczenie funkcjonalno-historyczne: pieśni kalendarzowe są heterofoniczne, wychodzą od jednogłosu, podczas gdy repertuar liryczny
śpiewa się wielogłosowo.
Śpiew na głosy traktowany jest / był jako wyróżnik etniczny. Na pograniczach Polacy
o (wysiedlonych) Ukraińcach zwykli mówić, że u tych ostatnich „wszystko szło na głosy”.
Tę samą opinię w stosunku do Serbów formułowali Polacy żyjący w okolicach Banja
Luki w latach 1900–1947. Po przesiedleniu Polacy z Bośni zwykli w Polsce śpiewać na
dwa, trzy głosy we własnym gronie, jak wspomniano, natomiast na festiwalach polskich
przechodzili na jednogłos, co było uderzające np. w przypadku kolęd.
Podsumowując kwestię czasu kształtowania się wielogłosu na ziemiach polskich
bądź ogólniej w Europie Środkowo-Wschodniej, możemy mówić o chronologii względnej i o warstwach wielogłosu. Poniższe uwagi są w zasadzie komentarzem do spostrzeżeń Jadwigi Sobieskiej, mówiącej o starszej („autentycznie ludowej”) i nowszej odmianie
wielogłosu. Pierwszą byłaby synteza: głęboko zakorzeniona staroeuropejska heterofonia
zaawansowana, bogata, w szczególności substrat wschodnio- i południowosłowiański
z wpływami starych (starożytnych?) i modalnych (średniowiecznych) i wąskozakresowych
systemów tonalnych. Drugą warstwą byłby dwu- trzy- czterogłos nowożytny, kształtowany, kreowany, wynikający z systemu tonalnego dur-molowego, faktura zapuszczająca
korzenie w kulturze powszechnej – ludowej od XVIII i XIX wieku; ich widomym (słuchowym) wyrazem są np. melodie prowadzone równolegle w tercjach oraz stosunki
dominantowe w akompaniamencie (instrumentalnym).
Przechodząc do dyskursu bardziej swobodnego, możemy zapytać o wielogłos skonfrontowany ze strukturą społeczną. W trakcie poszukiwań śladów tradycji muzycznej
w terenie, w Polsce centralnej, wystarczyło znaleźć śpiewaka / śpiewaczkę, gotowych
indywidualnie odtwarzać repertuar (pomijam sprawy nowszego zespołowego uprawiania
śpiewu jako tendencji od drugiej połowy wieku XX wieku). Czasem tylko dopowiedzą,
że przydałaby się „muzyka” (kapela). Na wschodzie Polski, gdy zagadniemy śpiewaczkę,
powie, że musi zaprosić sąsiadkę itd., bo śpiewać samemu nie wystarcza, trzeba sobie
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wzajemnie dopomagać. Jest to z pewnością uproszczenie, ale dopuścić można myśl, że
proces przechodzenia od wielogłosu do monodii jest także procesem indywidualizacji
jednostki w społeczeństwie, rozproszenia instynktownych więzi grupowych, będących
zapewne wynikiem postępującej modernizacji. Heterofonia zaawansowana, świadoma
(czasem z elementami kontrapunktu) na pograniczach etnicznych Polski jest własnością
społeczności o silnych więzach społeczno-terytorialnych. Czy wielogłos to konsekwencja
głębokiego zakorzenienia kulturowego i wysokiej kompetencji wobec własnej, rodzimo-lokalnej kultury? Czy im głębsza identyfikacja z kulturą, tym droga do niezależności
głosów bardziej otwarta? Byłaby to pewna paralela do rozwoju muzyki profesjonalnej
w Europie w drugiej połowie drugiego tysiąclecia n.e., gdy najpierw królowała polifonia,
później (na nowo) odkryta monodia w operze XVII wieku, co uruchomiło intensywne
i ciągłe zmiany stylu muzycznego, rozkwit muzyki instrumentalnej i słuszny kult wybitnych kompozytorów. Otrzymalibyśmy paradoks – im bardziej świat zintegrowany, tym
więcej polifonii, im bardziej podzielony, tym więcej przebojów jednostkowych wraz
z oceanem „ekranikowców” ze słuchawkami. Na tak zróżnicowanym kontynencie europejskim niecelowe jest jednak widzenie w muzyce figury społeczeństwa i jego przemian.
Zastanowić może wielka wrażliwość tradycyjnej heterofonii/wielogłosu w śpiewie ludowym
w Europie na przemiany kulturowo-cywilizacyjne; względnie szybkie zanikanie w XX
wieku kunsztownych praktyk śpiewu heterofoniczno-wielogłosowego, czemu próbują
choć w części zapobiec wyspecjalizowane grupy śpiewacze oraz Konwencja o Ochronie
Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO (2003), podpisana również przez
Polskę.
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Nagranie w Pewli Wlk. 22 lipca 1980 r. Zbiory Fonograficzne IS PAN T 4443,
nagranie i transkrypcja P. Dahlig (1993: 290).
Il. 2 Mapa orientacyjnego występowania (miejsca ciemniejsze) wielogłosu w tradycyjnych, ludowych pieśniach obiegu ustnego w Polsce.
Il. 3 Trzy pieśni z Pienin wykonane przez grupę mężczyzn ze wsi Tylmanowa pow.
Nowy Targ. Nagranie w 1951 r., transkrypcja: J. Sobieska i M. Sobieski (1952:
352).
Il. 4 Przykład wertykalnego słyszenia w realizacji pieśni góralskiej przez kobiety.
U góry – rezultat końcowy „nuty Sabałowej”; niżej – rozpisanych pięć głosów
współwykonawczyń pieśni ze wsi Kościelisko. Transkrypcja: W. Kotoński (1954:
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Il. 5 Pieśń wielkopostna Jest zdrada w świecie, grupa śpiewacza pod kierunkiem Józefa Murawskiego ze wsi Szypliszki, pow. Suwałki. Nagranie i transkrypcja:
K. Brzozowska [-Trebeschi] (2008: 184).
Il. 6 Pieśń pogrzebowa Barbaro święta, perło Jezusowa, wieś Zaprudiany, obwód
Grodno, Białoruś. Śpiewają: Wincenty Gryszan ur. 1924, Józef Nowik ur. 1935,
Edward Palczukiewicz ur. 1928, Witold Wilczewski ur. 1936. Nagranie: Piotr
Piszczatowski 1998 r., in crudo CD 03, 2011, transkrypcja: P. Dahlig.
Il. 7 Pieśń pogrzebowa Zmarły człowiecze, wieś Olchówka, obwód Grodno, Białoruś.
Śpiewają: Regina Misiejko ur. 1934, Franciszek Raczko ur. 1933, Alina Wałyniec
ur. 1949. Nagranie: Piotr Piszczatowski 1998, in crudo CD 03, 2011, transkrypcja:
P. Dahlig.
Il. 8 Pieśń liryczna Siedziała dziewczyna na białem kamieniu. Śpiewa sześć śpiewaczek
pod kierunkiem Michaliny Mrozik ur. 1932 Lištrovac, Slavonja w Chorwacji, od
1946 r. na Dolnym Śląsku, zamieszkała we wsi Przejęsław, pow. Bolesławiec, woj.
dolnośląskie. Nagranie 1989 r., transkrypcja: P. Dahlig. Zbiory Fonograficzne IS
PAN.
Il. 9 Pieśń pogrzebowa Wylet’ieła dusza z t’ieła, grupa śpiewaczek ze wsi Dobrowoda,
pow. Hajnówka, nagranie 1998 r. in crudo CD 03, 2011, transkrypcja P. Dahlig.
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Muzyka tradycyjna i folkowa w Polsce
– dialog międzykulturowy vs. hermetyzacja swojskości
Traditional and Folk Music in Poland
– Intercultural Dialogue vs. Encapsulation of Homeliness
Streszczenie: Autorka podnosi problem skrajnych postaw społeczno-kulturowych obserwowanych w środowiskach miejskich związanych z muzyką tradycyjną i folkową w Polsce. Ukazuje je
w kontekście dwóch kategorii: „swojskości” i „międzykulturowości”. Wskazuje na przejawy hermetyzacji pewnych wartości uniwersalnych, płynących z muzycznego dziedzictwa kulturowego,
jak również na ideologizację oraz instrumentalne ich traktowanie. Porusza także problem powierzchowności wiedzy w zakresie źródeł tradycji muzycznych (rodzimych i obcych), stanowiących
inspiracje i podstawy działalności artystycznej. Autor również przykłady „dobrych praktyk” w zakresie międzykulturowego dialogu w sferze muzyki tradycyjnej i nią inspirowanej.
Słowa kluczowe: międzykulturowość, swojskość, muzyka tradycyjna, muzyka folkowa, dialog
międzykulturowy
Summary: The author discusses the issue of extreme socuio-cultural attitudes observable in the
city milieus associated with traditional and folk music in Poland. He presents them in the context
of two categories: those of “homeliness” and “multiculturalism”, pointing to the signs of a hermetic stance towards some universal values derived from the musical heritage, as well as to the
ideologization of those values and an instrumental approach to them. He also discusses the problem of the superficial nature of the knowledge concerning the sources of both native and foreign
musical traditions that constitute the inspiration and the basis for artistic practices. He also gives
examples of “good practice” in the area of intercultural dialogue in the areas of traditional music
and music inspired by it.
Key words: multiculturalism, homeliness, traditional music, folk music, multicultural dialogue
Translated by Klaudyna Michałowicz

Muzyka tradycyjna i muzyka folkowa, mające duży wpływ na kształtowanie tożsamości, to dziś silne identyfikatory kultury w Polsce (Grozdew-Kołacińska 2014a, 2014b,
2016a). Obecność ich zaznacza się wyraźnie w przestrzeni społecznej (wciąż bardziej miast
niż wsi) oraz w mass mediach. Coraz pewniej muzyka tradycyjna i muzyka folkowa wkraczają na sale koncertowe zarezerwowane dotąd dla tzw. sztuki wysokiej. Podobnie jak inne
sztuki, oddziałują na emocje i zmysły, a dodatkowo odczuwane jako dziedzictwo pokoleń,
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które trzeba chronić (najskuteczniej poprzez praktykę), łatwo wywołują postawy skrajne,
ulegają ideologiom i mogą służyć szeroko rozumianej manipulacji. Zarówno w środowiskach
odwołujących się do dawnych muzycznych tradycji – przede wszystkich wiejskich, jak też
tych, dla których muzyka tradycyjna stanowi inspirację w artystycznej twórczości (folk,
World Music) – zauważyć można nasilające się tendencje do traktowania samej muzyki
oraz kontekstów jej uprawiania, jako elementów przyjętych w danym środowisku ideologii
lub postaw, odczuwanych i promowanych na zewnątrz, uznanych za wyłącznie słuszne
i jedynie prawdziwe1. Wobec tej rzeczywistości oraz w aspekcie opisywanych poniżej
zjawisk muzycznych i okołomuzycznych, podjęłam próbę namysłu nad problemem związanym z – zawartymi w tytule – pojęciami dialogu międzykulturowego i hermetyzacji
swojskości.
Pierwszą, nasuwającą się nieodparcie refleksją było dostrzeżenie faktu, iż jedno
z pojęć, zanim zdołało przekuć się w tzw. dobrą praktykę, zaczyna niechybnie tracić na
aktualności, a przede wszystkim na wartości. Akcent zdecydowanie przesuwa się w stronę hermetyzacji, a „swojskość” jest pretekstem do okopania się i manifestowania jej
w taki sposób, jak gdyby nie było pewności, czy jest ona na pewno „swoja” i jest na tyle
prawdziwa, że nie zniszczy jej konfrontacja z „innością”. Tę „inność” dzieli czasem od
„swojskości” duży dystans przestrzenny, ale zdarza się, że sąsiaduje z nią o przysłowiową „miedzę” albo przez – co dziś wymowne – ścianę. Dialog z „innością”, pożądany
przejaw myślenia międzykulturowego, może być więc rozpatrywany nie tyle w kategorii dystansu przestrzennego, co raczej mentalnego.
Od kilkunastu lat obserwuję rozwijający się wciąż w Polsce tzw. ruch folkowy, będąc
równocześnie jego uczestnikiem. Opisuję go z perspektywy praktyka śpiewu tradycyjnego i członka muzycznych projektów folkowych oraz z perspektywy badacza-etnomuzykologa, a także (przez pewien czas) reprezentanta ministerialnej instytucji2, której
celem jest m.in. wspieranie i ochrona muzycznych tradycji w Polsce. Na fali ruchu folkowego, będącego echem zachodnioeuropejskiego music revival lat sześćdziesiątych XX
wieku, przed ponad dwudziestu laty rozpoczął się w Polsce proces przywracania wartości autotelicznej muzycznemu dziedzictwu wsi (zjawisko to dotyczy przede wszystkim
Polski nizinnej). Istotne jest przy tym, że chodzi tu o przywracanie wartości i doświadczenie muzyki odczuwane spontanicznie, a nie w postaci ugruntowanych praktyk zinstytucjonalizowanych, np. w ramach Koła Gospodyń Wiejskich, zespołów ludowych czy
1
Na ten fakt zwracano uwagę wcześniej, przede wszystkim jednak w kontekście wzajemnych relacji
pomiędzy środowiskiem zwanym wówczas „purystycznym” a środowiskiem „folkowym” (zob. m.in. Wróbel 2001: 31, 35–36; Rokosz 2009: 83).
2
W latach 2015–2017 sprawowałam funkcję koordynatora Pracowni Muzyki Tradycyjnej Instytutu Muzyki i Tańca.
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folklorystycznych (nie umniejszając w żaden sposób roli tych zjawisk w kulturze, zwłaszcza lokalnej).
Z początkiem lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku powstały w Polsce środowiska,
które świadomie zwróciły się ku ożywianiu i rekonstruowaniu dawnych muzycznych
praktyk polskiej wsi. Były to grupy: Muzyka Kresów Jana Bernada i Moniki Mamińskiej
oraz Bractwo Ubogich – nazywane później środowiskiem „purystycznym” (Wróbel 2001:
31, 35–37; Rokosz 2009: 83, 213, 215), z którego powstały zespoły i projekty muzyczne
Joanny Słowińskiej, Jacka Hałasa, Remka Hanaja, Janusza Prusinowskiego, Witolda
Brody, Adama Struga i innych. Wcześniej, bo już w latach osiemdziesiątych XX wieku,
działały grupy muzyczne, dla których muzyka tradycyjna (poznawana także często
w warunkach jej naturalnego kontekstu, czyli na wsi i od wiejskich muzykantów) była
inspiracją, a uczenie się jej nie stanowiło celu samego w sobie. Były to zespoły: Syrbacy,
Kwartet Jorgi, później dołączyły do nich: Zespół Polski, Orkiestra św. Mikołaja, Kapela
ze Wsi Warszawa i inne. Te dwa nurty muzyczno-społeczne od początku biegły równolegle i „pracowały” na dowartościowanie polskiej muzyki ludowej, wówczas określanej
najczęściej muzyką korzeni, a dziś – muzyką tradycyjną. Z czasem postawy tych dwóch
środowisk, zarówno wobec muzyki źródeł, jak i względem siebie zaczęły silnie się polaryzować, prowadząc niejednokrotnie do wzajemnych bardzo wyraźnych antagonizmów
(Rokosz 2011: 119). W miarę jednak ugruntowywania się pozycji i popularności muzyki
wiejskiej granej przez „muzykantów z miasta”, a także profesjonalizowania się muzyki
folkowej, rozdźwięk między nimi wydaje się znacznie mniejszy, choć nadal muzyka
tradycyjna i muzyka folkowa stanowią dwa światy, z rzadka tylko się zazębiające. Chodzi jednak przede wszystkim o wymiar ludzki i artykułowane ideologie, które nie zawsze
przekładają się na kontekst muzyczny, bo ten wydaje się dziś dość mocno przeniknięty
obydwoma nurtami. Świadczą o tym chociażby prezentacje na Festiwalu Polskiego Radia
„Nowa Tradycja”, projekty muzyków in crudo w duchu, czy o znamionach muzyki sensu stricto folkowej lub wręcz avant-folkowej3 (m.in. Lautari, Ania Broda, Niewte, Adam
Strug, Janusz Prusinowski Trio, Księżyc)4.

Swojskość i wielokulturowość
W dużym uproszczeniu można rzec, że środowisko związane z muzyką tradycyjną
zwrócone jest głównie ku temu co „swoje” (lokalne, regionalne, narodowe), środowisko
folkowe zaś, już u swego zarania, czerpie z tego co „obce” (muzyka grup mniejszościowych
Określenie stosowane przez Remigiusza Mazura-Hanaja w kontekście zespołów, których działalność
artystyczna, często na granicy eksperymentu, nie mieści się w przyjętych definicjach muzyki folkowej
w Polsce.
4
Przytoczona sytuacja różni się zatem diametralnie od tej, którą przywołuje Tomasz Rokosz (2011: 119).
3
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zamieszkujących Polskę i muzyka innych narodów – irlandzka, peruwiańska, indyjska,
ukraińska, bałkańska – głównie cygańska itd.). W środowiskach tych pojawiają się czasem
postawy skrajne – w przypadku pierwszym zamykanie się i izolowanie w „swojskości”,
w drugim bezrefleksyjna pseudo-otwartość na to, co obce, egzotyczne. Ograniczenie się
do tak prosto zarysowanego podziału i ukazanie tylko postaw skrajnych byłoby jednak
krzywdzącym nadużyciem. Zarysuję zatem te postawy, które wydają się budzić pewien
niepokój czy wątpliwości poznawcze i etyczne, a następnie wykażę (w obrębie tych samych
środowisk) postawy, które – mówiąc językiem przytoczonych konwencji – stanowią przykłady „dobrych praktyk” i mają znaczenie dla przekazu i nabywania kompetencji kulturowych w ramach tradycji lokalnych, jak też mogą służyć budowaniu pomostów międzykulturowych w mocno dziś zantagonizowanym świecie.
Przejawy hermetyzacji swojskości, które cechują niektórych reprezentantów środowiska muzyki tradycyjnej uprawianej w tzw. wersji in crudo, skupionych obecnie głównie wokół nieformalnego stowarzyszenia Forum Muzyki Tradycyjnej5, sprowadzają się
najczęściej do następujących postaw i działań:
•• budowanie grup (wspólnot) na bazie własnego wyobrażenia o przeszłości, przyjętego w tej wspólnocie obrazu muzyki tradycyjnej, w oparciu o doświadczenie
jej leaderów i określony język muzyczny. Grupy te tworzone są przez osoby
wywodzące się z różnych tradycji, teraz połączone doświadczeniem, działaniem
i uznawaniem jednego mistrza lub też tworzą nowy typ wspólnoty otwartej
(Grozdew-Kołacińska 2016) – bez wspólnego korzenia, ale o „wspólnym doświadczeniu przez muzykę”6;
•• monopolizowanie w obrębie własnej grupy (wspólnoty) wiedzy na temat muzyki tradycyjnej i jej wykonawstwa, przy jednoczesnym deprecjonowaniu dokonań
wcześniejszych badaczy (zwłaszcza akademickich), co łączy się z postawą określaną jako „bycie pierwszym i jedynym znawcą tematu”;
•• widzenie kultury muzycznej fragmentarycznie, np. przez pryzmat jednego regionu, jednego mistrza, czy też jednego gatunku muzycznego (w kontekście
wyłącznie „tu i teraz”), co jest przyczyną utrwalania niepełnego, a zdarza się, że
i błędnego obrazu muzycznej tradycji – swojskość rozumiana jest wąsko, jako
indywidualne, jednostkowe doświadczenie;
•• postrzeganie innych tradycji muzycznych poprzez „swoją” (lub „oswojoną”) tradycję, negowanie ich wartości ze względu na cechy niepasujące do „właściwego”
obrazu (będącego faktycznie wyobrażeniem) – np. muzyka reprezentowana przez
W planach jest sformalizowanie stowarzyszenia i utworzenie federacji współpracującej z Pracownią
Muzyki Tradycyjnej IMIT, koordynowanej od stycznia 2018 r. przez Piotra Piszczatowskiego.
6
Z wypowiedzi Marty Domachowskiej (Domachowska 2014: 314).
5
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współczesne kapele kaszubskie nie jest uznawana w środowiskach muzyki tradycyjnej za tradycyjną7;
•• kształtowanie wizji polskiej muzyki narodowej opartej na jednej (lub znów
– wyobrażonej) tradycji8 lub jednego stylu wykonawczego – co w konsekwencji
przekłada się na promocję jednego regionu (czy mikroregionu) kosztem innych,
równie ciekawych;
•• wąskie pojmowanie „polskości” muzyki, np. odmawianie jej zespołom folkowym,
które muzykę polską grają „po chińsku”9;
•• monopolizowanie języka muzycznego i stylów wykonawczych (przekonanie
o „nawracaniu folkowców”, którzy uczestniczą w warsztatach muzyki tradycyjnej prowadzonych przez „muzykantów miejskich” z nurtu in crudo).
Zauważyć można także takie przejawy hermetyzacji swojskości, która cechuje przedstawicieli obydwu środowisk. Jaskrawym przykładem jest tworzenie wokół muzyki
ideologii:
•• o „czystości” stylu, najwyższej wartości wykonywanej przez siebie muzyki
(przede wszystkim jej subiektywnie pojmowanej „polskości”10), szukanie wspólnego języka z innymi kulturami poprzez odnajdywanie w nich „polskich śladów”11;
•• związanej ze światopoglądem politycznym lub religijnym (np. w repertuarze
jednostronne ukazywanie wydarzeń historyczno-społecznych – pieśni o „złych
panach i dobrych chłopach”)12. Promowane są spotkania śpiewacze, warsztaty
dedykowane tradycyjnemu śpiewowi religijnemu („nabożnemu”), nawiązującemu
do założeń sprzed Vaticanum II, uznawanych przez tzw. tradycjonalistów za jedynie właściwe w śpiewie i liturgii Kościoła katolickiego;
•• tworzenie wspólnot w ramach podobnych upodobań estetycznych i ideologicznych
(w środowisku tradycjonalistycznym bliższy jest Węgier, Ukrainiec czy Serb
grający muzykę tradycyjną, niż Polak grający muzykę folk lub folklor opracowany, stylizowany; i analogicznie – w środowisku folkowym, każda muzyka jest
piękna, tylko nie ta wykonywana przez „tradycjonalistę”).

7
Z podobnym traktowaniem muzyka kaszubska spotyka się od wielu lat na konkursie podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.
8
Na gruncie polskiej muzyki ludowej de facto zjawisko takie nie istnieje, polski idiom „narodowy” to
suma różnych tradycji regionalnych (por. Dahlig-[Turek] 2001; Nowak 2017).
9
Z wypowiedzi Janusza Prusinowskiego (Domachowska 2014: 334).
10
Stwierdzenie kategoryczne, iż „polska muzyka jest najpiękniejsza na świecie” jest częstym motywem
w wypowiedziach Adama Struga (Strug 2017: 93).
11
Istotą tej postawy jest brak zainteresowania całokształtem danej kultury muzycznej i widzenie jej przez
pryzmat polskich importów kulturowych.
12
Przykładem może być tu projekt muzyczny „Ruta” Macieja Szajkowskiego.
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Nie trudno jednak zauważyć, że podstawy owych ideologii są często dość kruche
– przestają mieć rację bytu, gdy w grę wchodzą pobudki merkantylne, czy też walka
o odbiorcę w trakcie rozwijającej się kariery artystycznej.
Pojęcie wielokulturowości nie jest – jak wiadomo – równoznaczne z pojęciem międzykulturowości. Słowo to jest niejednokrotnie wytrychem w dyskursie potocznym,
nadużywane zwłaszcza w reklamie wydarzeń kulturalnych i promowaniu regionów
(„wielokulturowe Podlasie”, „wielokulturowy Wrocław” itp.), a także – sprowadzone do
kolokwialnego „multikulti” – używane, zwłaszcza przez polityków, w sensie pejoratywnym. Taką wielokulturowość widać wyraźnie np. podczas festiwali folklorystycznych,
w których „spotkanie kultur” przybiera głównie formę promocji i rywalizacji wielu
różnych monologów „swojskości”. Rywalizacja wpisana jest – co oczywiste – w muzyczną tradycję, ale źle pojmowany, czy nierozważnie użyty termin „wielokulturowość” może
nieść ze sobą ryzyko wzmacniania poczucia odrębności, izolacji i konfliktów, zwłaszcza
na terenach pogranicza.
W twórczości polskich zespołów folkowych dość powszechnym problemem jest brak
wiedzy na temat pochodzenia muzyki, którą wykonawcy się inspirują (także swojej
własnej, polskiej) i posługiwanie się treściami muzycznymi, których jedynym źródłem
poznania staje się internetowy kanał You Tube lub twórczość innych zespołów folkowych,
a także popularne „warsztaty śpiewu białego”. Konsekwencją tego bywa niejednokrotnie
zjawisko plagiatu muzycznego – podlegają mu zarówno aranżacje i opracowania oryginalnych melodii ludowych, jak i melodie autorskie inspirowane muzyką tradycyjną,
błędnie uznawane za „ludowy autentyk”. Ze względu na powierzchowność „łowienia”
materiału muzycznego do opracowania, zwiększa się też powtarzalność repertuaru tradycyjnego w wykonaniach zespołów folkowych. Ten ostatni problem dotyczy również
niektórych „muzykantów z miasta”, których zasób repertuarowy ogranicza się z kolei
do utworów poznawanych na warsztatach i taborach Domu Tańca.
Nieznajomość kultury muzycznej, z której czerpie się inspiracje, powoduje także
utrwalanie błędnego obrazu całokształtu tej kultury – stąd też np. w naszym kraju „muzyka bałkańska” kojarzona jest przede wszystkim, a najczęściej wyłącznie, z dętymi
orkiestrami cygańskimi13 oraz z kilkoma pieśniami, namiętnie odgrywanymi przez tzw.
zespoły klezmerskie w Polsce – choć nie tylko, bo „przeboje” takie jak Jowano,
13
Ma to również swoje podłoże w ogromnej w Polsce popularności projektów Gorana Bregovića, która
pojawiła się po jego pierwszym występie na Malta Festival w Poznaniu w 1997 roku, kiedy zagrał wspólnie
z „weselno-pogrzebową” dętą orkiestrą cygańską (oficjalna nazwa orkiestry – The Wedding and Funeral
Band). Ta popularność, połączona z kinem lat dziewięćdziesiątych Emira Kusturicy sprawiła, że do Polski
zaczęto zapraszać inne orkiestry cygańskie – Fanfare Ciocărlia, Boban i Marko Marković, Koćani Orkestar,
Taraf de Haydouks, Mahala Rai Banda i in.
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Jowanke, Ajde, Jano czy Oj, dewojko, duszo moja zyskały dużą popularność także w zespołach folklorystycznych.

Kultura dialogu i porozumienia
Powyższe refleksje nie mają na celu stygmatyzowania żadnego ze środowisk oraz
indywidualnych osób wspomnianych z nazwiska, ani nie deprecjonują ich działalności
– artystycznej i społeczno-kulturowej. Służą jedynie ukazaniu pewnych postaw, które
nie powinny być pomijane w humanistycznym namyśle i refleksji naukowej, zwłaszcza
w dzisiejszym skomplikowanym świecie. Zasięg tych postaw nie ogranicza się zatem do
przytoczonych powyżej przykładów jednostkowych, ale kształtuje rzeczywistość o wiele szerszą. Postawy te implikują zjawiska i przemiany w obszarze kultury muzycznej
w ogóle. To, w jaki sposób muzyka uprawiana przez rekonstruktorów i kontynuatorów
z miasta kształtuje wiejską kulturę lokalną, powinien dokumentować i objąć refleksją
naukową współczesny etnomuzykolog. Działania środowisk i jednostek kształtują bowiem
i wywołują konkretne ustalenia w sferze systemowej, instytucjonalnej. Muzyka i jej
przekaz treściowy (werbalny i pozawerbalny) pełnią ważną funkcję edukacyjną i informacyjną (komunikuje) – ukazują nastroje społeczne, wyrażają światopogląd i tożsamość
osób, środowisk, grup, narodów itd. Uświadamianie sobie istnienia różnorakich postaw
wyrażanych poprzez muzykę (czy wręcz wykorzystujących ją), wydaje się ważne w obliczu nagłej i niezwykle szybko postępującej transformacji społecznej i kulturowej
w Europie, a także wobec realnych zagrożeń ze strony – już nie budzących się, ale krzyczących nacjonalizmów i postaw ksenofobicznych, a także infantylizacji i spłycania
wartości – także tych, które tkwią w kulturze tradycyjnej, np. obrzędowości religijnej
(Grozdew-Kołacińska 2016a). Promocja jedynie słusznej wizji muzyki, ideologizacja
przekazu, wykrzywianie obrazu innej kultury – to zabiegi znane z nieodległej przeszłości. A przecież ruch folkowy i odkrywanie muzyki tradycyjnej „na nowo” wzięły się
między innymi właśnie z kontestacji, z buntu przeciwko instrumentalnemu traktowaniu
muzyki ludowej dla celów propagandowych i politycznych. Samo pojęcie muzyka ludowa, aby nie budzić skojarzeń z „ludową demokracją”, zostało zamienione na muzyka
tradycyjna (Grozdew-Kołacińska 2014b: 40). Dlatego tak ważne jest podejmowanie
dialogu – na poziomie międzyśrodowiskowym, międzyetnicznym, międzynarodowym,
międzyreligijnym, czyli międzyludzkim. Międzykulturowość nie ogranicza swojskości,
przeciwnie – pozwala jej wybrzmieć. Wspomniane wcześniej kompetencje kulturowe,
na gruncie swojskości powinny iść w parze z przekazem kompetencji międzykulturowych,
szczególnie na obszarach pogranicznych czy terenach o wymieszanej ludności.
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Aby móc docenić czyjąś muzykę, trzeba ją poznać (tak jak język), aby móc z kimś
muzykować, trzeba tę muzykę poznać jeszcze lepiej, żeby współbrzmienie było zgodne
i wzajemnie się uzupełniało, by można było prowadzić dialog – czyli dawać równoważną przestrzeń dla każdej wypowiedzi, wzajemnie się słuchać i rozumieć. W dialogu nie
ma miejsca na forsowanie swojego stanowiska. Tradycyjny wykonawca z Podlasia ma
prawo śpiewać na kazimierskim festiwalu „po swojomu”, nie musi śpiewać po polsku.
Nie musi również przebierać się w jeden z białoruskich strojów ludowych (przywiezionych
z magazynów z Mińska) na przeglądzie regionalnym.
Nabywanie kompetencji kulturowych należałoby również odnieść do uprawiania
własnej (swojskiej) kultury muzycznej. Artysta folkowy czy jazzowy ma prawo opracować i grać melodię ludową według własnej, artystycznej wizji, nie musi trzymać się
kanonu wykonawczego wyznaczonego przez radomskiego skrzypka lub kurpiowskiego
śpiewaka. Dobrze jednak, aby miał świadomość, że takie kanony istnieją, a ich zastosowanie w praktyce świadczyłoby o posiadanej wiedzy i nabyciu kompetencji. Jakiż szacunek do muzyki i „innego” musiał mieć słynny podhalański skrzypek Bartuś Obrochta (1815–1926), żeby przyznać Karolowi Szymanowskiemu (1882–1937): „Piknieście to
wyzdajali, panie Szymanowski. Wy juz cosii takiego w uchu mocie, cosi inkse jako jo,
ale tyz dobre!” (Chylińska 1976: 80).
Zarówno w środowisku muzyki tradycyjnej, jak i folkowej mają miejsce inicjatywy,
które a priori zakładają międzykulturową współpracę, opartą na wzajemnym poznawaniu przedstawianych wartości i traktowaniu ich jako równorzędnych we wspólnym
muzykowaniu (zarówno na gruncie rodzimym, jak i szerszym – międzynarodowym).
Przykładem mogą tu być projekty muzyczne podhalańskiej rodziny Trebuniów-Tutków
z jamajskim zespołem Twinkle Brothers, czy – najnowszy – z gruzińskim zespołem
Urmuli. Także zespół Naxos Milo Kurtisa, projekt „Usłyszeć Taniec”, międzynarodowe
projekty muzyczne Marii Pomianowskiej (m.in. Indie, Pakistan, Chiny, Korea, Iran,
Afganistan, Senegal), a także niezwykle ciekawy projekt „Żywizna” Raphaela Rogińskiego z Genowefą Lenarcik są dowodem na to, że muzyka jest doskonałym łącznikiem
między kulturami i etnosami. Istnieją też wspólne projekty artystów uznających siebie
za kontynuatorów muzyki tradycyjnej z artystami folkowymi (np. Kapela Niwińskich
z Magdaleną Sobczak-Kotnarowską, zespół Adama Struga z Wojciechem Lubertowiczem,
Kapela Brodów z Martą Maślanką)14.
Podejmowana jest też w skali lokalnej niełatwa „praca u podstaw” w promowaniu
międzykulturowego i międzypokoleniowego dialogu, np. działalność Fundacji Ważka
Traci tu rację bytu teza o niemożności dialogu (Rokosz 2011: 119–120) pomiędzy muzykami folkowymi i „purystami” (określenie to zresztą niemal całkowicie się dziś zdezaktualizowało) – chodzi tu przede
wszystkim o dialog na gruncie muzycznym.
14
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na Dolnym Śląsku, Filharmonii Szczecińskiej im. M. Karłowicza, Stowarzyszenia „Tratwa” czy Ani Brody na Warmii i Mazurach. Na gruncie współpracy międzynarodowej
przykładem może być działalność Fundacji „Muzyka Kresów” z Lublina, Fundacji
„Pogranicze” z Sejn, również organizowanie Festiwalu Folkowego „Z wiejskiego podwórza” w Czeremsze (Podlasie), Taboru Rodzinnego w Zawadce Rymanowskiej, festiwalu
polsko-litewskiego „Wilno w Gdańsku”, festiwali World Music – Skrzyżowanie Kultur,
Ethnoport, Globaltica, Pannonica, Rozstaje i wiele innych.
Miałem szczęście poznać innych ludzi poprzez muzykę. Wielki wpływ miał na mnie ojciec
– śpiewał melodie, których korzenie tkwiły w starej chasydzkiej tradycji kulturowej. Pomógł mi
również George Enescu, który wprowadził mnie w świat dźwięków z Węgier i Rumunii. Powinniśmy dzielić się naszą sztuką, naszymi krajobrazami, naszymi smutkami i radościami, powinniśmy poszerzać nasze horyzonty. W ten sposób prawdziwie zrozumiemy grupy ludzi, którzy
cierpią z powodu prześladowań (Yehudi Menuhin) (Mazowieckie Obserwatorium…).

Ostatecznie, tak jak cała Europa, stajemy dziś przed wyzwaniem znalezienia modus
vivendi z kulturami, które wydają się nam bardzo dalekie i obce. Pamięć narodu jest – jak
się okazuje – krótka i wybiórcza. Rzeczpospolita Wielu Narodów w świadomości współczesnego przeciętnego obywatela nie istnieje, jest nie do wyobrażenia. Muzyka, jak
pokazują przytoczone przykłady, zwłaszcza ta tradycyjna i nią inspirowana, przenoszona pieczołowicie w czasie i przestrzeni, stale uwspółcześniana, oswajana, traktowana nie
tylko jako dziedzictwo, które trzeba chronić, ale przede wszystkim jako żywy sposób
ekspresji najważniejszych uczuć i wartości – może być doskonałą formą i platformą
porozumienia z „innym”. Rolą zaś środowiska naukowego jest dziś – jak się wydaje – nie
tylko obserwacja i dokumentacja zjawisk, ale także umiejętność stawiania diagnozy
i inspirowanie do podejmowania działań formalnych i nieformalnych, lokalnych i globalnych, które służą już nie tylko zachowaniu tradycyjnych form przekazu, ale budowaniu na ich podstawie trwałych więzi międzyludzkich. Jest to dziś także jeden z najważniejszych postulatów europejskiej etnomuzykologii stosowanej (International Council
for Traditional Music), odnoszący się zwłaszcza do tych regionów i tych społeczności,
dla których świat stał się szczególnie nieprzychylny, które nie mogą zamknąć się w bezpiecznej „swojskości”, z którymi dialog jest być może trudny, ale wciąż jeszcze możliwy
i pożądany.
Podsumowując refleksję na temat postaw zaobserwowanych w środowiskach związanych z muzyką folkową oraz muzyką tradycyjną, chciałabym wspomnieć o dwóch
ważnych międzynarodowych dokumentach, które – ze względu na fakt, iż dotyczą
w sposób bezpośredni uczestników i twórców kultury – powinny mieć, jak się wydaje,
szeroki wpływ na kształtowanie świadomości społecznej. Pierwszy z nich to Konwencja
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UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego
z 2005 roku, ratyfikowana w Polsce w roku 2007. Stwierdza ona m.in., że „różnorodność
kulturowa jest cechą właściwą ludzkości” i jest jej „wspólnym dziedzictwem” oraz uznaje jego ochronę jako „konkretny i etyczny imperatyw stanowiący nieodłączny element
poszanowania ludzkiej godności”. Mówi ona również o „wspieraniu inicjatyw międzykulturowych, mających na celu pogłębianie interakcji kultur, w celu ułatwienia kontaktu pomiędzy społecznościami”. Uznanie różnorodności kulturowej jest ważnym uzupełnieniem praw człowieka.
Drugi ze wspomnianych dokumentów to Konwencja UNESCO w sprawie ochrony
niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku, implementowana w Polsce w roku
2011, która od kilku lat żywo zajmuje liczną grupę polskich uczonych, animatorów kultury, artystów, urzędników państwowych oraz reprezentantów wspomnianych wyżej
środowisk (zwłaszcza tych, związanych z muzyką tradycyjną in crudo). Czytamy w niej
m.in., iż Konferencja Generalna Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania,
Nauki i Kultury przyjęła konwencję „mając na względzie znaczenie niematerialnego
dziedzictwa kulturowego jako źródła różnorodności kulturowej i gwarancji zrównoważonego rozwoju” oraz „uznając, że procesy globalizacji i przemian społecznych, chociaż
tworzą nowe warunki dla dialogu między wspólnotami, powodują, podobnie jak zjawisko nietolerancji, poważne zagrożenie w postaci degradacji, wyginięcia i zniszczenia
niematerialnego dziedzictwa kulturowego”, a także „uznając, że wspólnoty, w szczególności ludy autochtoniczne, grupy oraz, w niektórych przypadkach, pojedyncze osoby,
odgrywają znaczącą rolę w tworzeniu, ochronie, utrzymywaniu oraz odtwarzaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, przyczyniając się tym samym do wzbogacenia
różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności”. Co ciekawe – jako pierwszą ratyfikowano w Polsce Konwencję w sprawie ochrony i promowania różnorodności form
wyrazu kulturowego. Nie ma ona jednak tak bezpośredniego przełożenia na działania
w obrębie kultury tradycyjnej w Polsce, jak Konwencja w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, której wpływ na działania w obszarze kultury tradycyjnej jest zdecydowanie zauważalny. W wyniku poruszenia wywołanego ratyfikacją tej
ostatniej, rangi instytucjonalnej nabrały w dużym stopniu te aktywności, które wcześniej
pozostawały w sferze indywidulanej troski jednostek oraz małych nieformalnych grup
i stowarzyszeń, przede wszystkim związanych z ożywianiem dawnych tradycji na wsi.
Utworzono programy ministerialne dedykowane specjalnie tym grupom i osobom, ukierunkowane na działania in situ, ale także na działania systemowe ogólnopolskie, subwencjonowane z budżetu państwa (Grozdew-Kołacińska 2016b). W przypadku drugiej
z przytoczonych konwencji podobnego oddźwięku nie było. Z pewnością nie należy
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przeceniać bezpośredniego oddziaływania tego typu aktów – bądź co bądź urzędowych
– na zjawiska kulturowe i kształtowanie postaw społecznych, które w dużym stopniu
zdają się być wciąż samorzutne w muzycznych środowiskach. Jednak – poprzez zaangażowanie licznych reprezentantów środowisk w urzeczywistnianiu założeń tych dokumentów – wytyczają one pośrednio kierunki myślenia i podejmowanych inicjatyw w obrębie grup i społeczności. Być może, gdyby treści obydwu konwencji w równym stopniu
zajmowały badaczy, animatorów, regionalistów, edukatorów, urzędników i inne osoby
aktywne w obszarze muzycznej kultury tradycyjnej, czy też gdyby rzeczywiście były
one traktowane jako uzupełniające się i ważne dokumenty z zaleceniami wartymi promowania w środowiskach, o których wyżej mowa, problem postępującej hermetyzacji
swojskości byłyby zminimalizowany, a dialog międzykulturowy i poszanowanie inności
stanowiłyby wartości tyleż uświadomione co pożądane.
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Shifts in Lithuanian Culture of the Twentieth
and Twenty-first Centuries. Folk Music in Vilnius
Zmiany w kulturze litewskiej XX i XXI wieku.
Muzyka ludowa w Wilnie
Summary: A modern metropolis is an artificially created landscape brimming with a vast variety
of significant places, public spaces that mark the historical past, streets with flows of transport, and
internet networks that transmit information at lightning speed; it is a landscape with numerous cultural institutions and even with locations where these institutions are concentrated (cultural industries). Traditional culture lives on in such a complex urban structure yet in modest conditions,
small premises, or abandoned spaces. Hardly will a resident of Vilnius, who is not interested in it,
detect any signs of its existence, but more curious burghers know that they can visit various events
associated with traditional culture. Traditional culture has adapted itself: it has found a shelter and
has taken root like moss on a stone.
This research was carried out by participating in the folklore movement of Vilnius, by taking part
in various events and carefully observing them. Having scrutinized the musical scene, the author
found some connections between the changes that traditional music underwent in earlier times and
the historical shifts she has witnessed in her own lifetime.
Key words: urbanization, shifts in culture, folklore movement, contemporary folk music, postmodernism
Translated by Diana Barnard
Streszczenie: Nowoczesna metropolia to sztucznie stworzony krajobraz pełen różnorodnych
miejsc znaczących, przestrzeni publicznych, które odnoszą się do historycznej przeszłości, ulic
ze sunącymi po nich środkami transportu i sieci internetowych, które przesyłają informacje z prędkością błyskawicy. Jest to krajobraz z wieloma instytucjami kulturalnymi, a nawet z lokalizacjami,
w których instytucje te się skupiają (przemysł kulturalny). Tradycyjna kultura funkcjonuje w tak
złożonej strukturze miejskiej, ale w skromnych warunkach, w małych lub opuszczonych przestrzeniach. Mieszkańcy Wilna, którzy nie są zainteresowani tym rodzajem kultury, ledwo dostrzegają
jakiekolwiek oznaki jej funkcjonowania. Ci bardziej zainteresowani wiedzą jednak, że istnieje
w mieście możliwość uczestniczenia w wydarzeniach związanych z kulturą tradycyjną. Kultura ta
dostosowała się: znalazła schronienie i zakorzeniła się jak mech na kamieniu.
Badania polegały na zaangażowaniu w działalność ruchu folklorystycznego w Wilnie, na uważnej
obserwacji i uczestniczeniu w różnych wydarzeniach. Po przeanalizowaniu sceny muzycznej autorka znalazła pewne powiązania między zmianami, które zaszły w tradycyjnej muzyce w przeszłości, a zmianami we współczesności, których jest świadkiem.
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When writing about rural traditional culture, we think it is passed on from a generation to a generation: each generation interprets the traditional heritage anew and carries
on developing the part of the earlier culture it finds acceptable. If an interpretation no
longer conforms with the needs of the younger generation, its content or form are rearranged. In addition, new and relevant works are being constantly created. However, such
a view is somewhat idealistic and fit to describe the culture of a remote location. If we
write about the urban tradition, it is obvious that its change is more dramatic, because its
bearers find themselves in the very centre of historical events. It also happens that the
shifts of urban culture are affected by global processes that cannot be avoided, shut out
or withstood in any way.
Sometimes really significant social and technological changes take place, which trigger an obvious cultural shift or turning point (Jameson 1998). Such shifts allow the
cultural historians to break down the development of culture of each century into several different periods. The generation that experiences the prominent shift constantly
compares their “old” and “new” lives, the “there and then” and “here and now” cultural
tradition. The latest shift seems to be the most important and most innovative (in Lithuania, such a shift took place in the last decade of the twentieth century, when consumption-based social relations established themselves and culture turned into a commodity).
The impact of earlier turning points in culture, those that might have happened even
a hundred years ago, lets itself be felt to some extent as well.

Shifts in Lithuanian Culture
Lithuanian culture as it is now has acquired its shape thanks to several shifts that had
different impacts on it. The earliest shift marking the formation of modern Lithuanian
identity took place in as early as the nineteenth century when Lithuania was part of the
Russian Empire. The dates marking this shift are the following: the abolition of serfdom
in 1861, the Polish- Lithuanian uprising of 1863 and the punishment that followed – the
ban on the press in Lithuanian characters. Another shift happened in the early twentieth
century, when in 1904 the ban on the Lithuanian press was lifted, when the movement
of Lithuanian national liberation gained impetus again, the First World War blew over,
and the independent Republic of Lithuania was declared on 16 February 1918.
According to culturologists, a marked turn in the direction of modernity took place
particularly in 1904 when Lithuanians recovered the right to use the press (a key
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technology in those times), began to meet and voice their opinions in public and to seek
cultural and political independence. As we know, the Lithuanian Science Society and the
Lithuanian Art Society were established in 1907; these events changed the attitude
of educated people towards the folkloristic tradition and at the same time facilitated its
survival. If earlier folk songs or fairy-tales used to be perceived as a tradition of a family or a village community, in the period of national liberation they became the heritage
of the whole nation, enabling the shaping of a modern national identity. As the attitudes
changed, folklore attracted more attention, it was collected and recorded. What the people born in the nineteenth century knew and could do was preserved and did not disappear.
In 1918, the declaration of the independent Republic of Lithuania meant the achievement of the highest aspiration of the national liberation movement. When Lithuania lost
its historic capital Vilnius in 1920, new research, educational, and cultural institutions
were established and large-scale state-supported events took place in Kaunas, the temporary capital. The Lithuanian University was founded in 1922, the first Song Festival
took place in 1924, the radio transmitter Kaunas Radiophone started its broadcast in 1926,
the year dedicated to Vytautas the Great was celebrated all over Lithuania in 1930, the
Archive of Lithuanian Folklore was founded in 1935, and so on. National culture was
meaningfully nurtured and was becoming more varied; different art styles distinguished
themselves, and the first phenomena of folklorism emerged. To the intelligentsia, who
were working under new and more modern conditions, the lifestyle prevailing in the
tsarist times was ever more distant: nobody would have liked to find themselves in the
impoverished and dark nineteenth century. As generation followed generation the events
of the previous century seemed as if aeons ago. For example, having read the life story
of a blind folk singer in the book Aš išdainavau visas daineles (I Have Sung All the Songs),
the poet Sigitas Geda wrote:
About the fate of this singer, just like the fates of many other singers and musicians described
in the book, one can only say: so terrible that it is even… beautiful! Beautiful not in the sense
of how we today understand or speak when we are looking at the things we like. The words
“transparent, calm” would be more apt… Like looking at a deep and horrible abyss behind your
back, which has been crossed and is no longer dangerous. Such was the life of these people. On the
lucky edge of the abyss – in old age, and others while still younger, they passed the treasure of their
spirits – folk songs, fairy-tales, tales, proverbs, incantations – on to us… (...) Through a song, by
singing, getting closer to it, cherishing, and continuing it, our (Lithuanian) people were saving
(and saved) themselves from death. In the literal sense. It remains to be seen how people of other
times are saving and save themselves (Geda 1989: 324).

Regretfully, history repeated itself and yet another shift disastrous to Lithuanian
culture took place in the last century. The events that caused it were the Soviet occupation
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of 1940, the Second World War, and Stalinist post-war repression. The rights and liberties
of the Lithuanian nation were trampled upon during this period, and the culture, which
was so vibrant in independent Lithuania, was retrained and ideologically restricted. It was
only in the 1960s that Lithuanian culture started to recover. The large country, of which
Lithuanian was a part at that time, dissociated itself from the rest of the world, but industrialisation and urbanisation were taking place in it as well, and simultaneously new
phenomena of urban culture were emerging: pop music, cinema, television, modern art,
intellectual literature, and urban folklore movement. This cultural expression is defined
as “silent resistance”.
Finally, in 1988, the Lithuanian Reform Movement – Sąjūdis – arose, and re-establishment of the statehood of Lithuania was declared on 11 March 1990. The last decade
of the twentieth century was the time of yet another shift in Lithuanian culture. The
collapse of the iron curtain, which for a long time separated Lithuania from the countries
of Europe and from the whole world, brought around an enormous amount of written and
visual information: books, films, cartoons, television series, news read in all languages,
images of distant travels and exotic nature. National culture, which was profoundly important in the years of the occupation, remained only a part of the enormous flow of information that reached the public. Although in the years of the independence it could be
nurtured and freely developed, struggle had to be put up not only for the recognition
of national culture, but also for its funding. Getting used to a new economic system, just
like moving from the socialist system to global capitalism and consumer society, was not
easy.
In addition to the major and essential cultural changes, there were some smaller ones
that also have a noticeable effect on the existence of culture. It is obvious that the invention of sound recording technology triggered a whole series of changes: contemporaries
even suspected that the need for live singing might disappear altogether. These apprehensions were justified to some extent, because people who used to sing for their own pleasure and for that of others turned into listeners. First they listened to music from phonograph
rolls, later the vinyl records; after that there appeared tape recorders, followed by cassette
recorders. Then people started carrying portable audio cassette players and earphones,
CD players, and eventually came to listen to music from their mobile phones.
People’s habits changed with the appearance of the radio. Music lovers of the older
generation may recall how the radio programmes of the Soviet period, when all information to be broadcast used to be edited, the news readers were not allowed to digress from
the printed text in front of their eyes. They may contrast this with later times, when
presenters started speaking in their own words and listeners were able to phone in and
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voice their views. Only people who lived in Soviet times know what jamming is, when
deliberate noise and interference prevented one from hearing “hazardous information”
broadcast by foreign radio stations.
Technological shifts are accompanied by stylistic changes. One could write a lot about
fashions of one period or another, about the voices of rock or disco singers, characteristic sets of instruments, arrangements, various special effects that help to distinguish
between different styles. All these smaller or greater details arrange themselves into
a certain sequence in our memory: from them we shape the images of one period or another, and they help us to figure out is the speed of the cultural change that we are experiencing.

Cultural Shift of the 1960s
In Lithuania, a pronounced cultural shift took place in the 1960s when the pressure
of the communist ideology somewhat relaxed and a sort of political “thaw” began. The
economy was growing, and a consumer society – different from the one in the free world,
but still – started emerging in Vilnius and other larger cities.
Urban dwellers of the 1960s were invited to a variety of cultural events. Since tickets
were not expensive, in the evening one could go to a concert or a theatre production,
or visit a cinema or a sports competition. There was no shortage of entertainment: in 1959,
the first luxury café Neringa was opened in Vilnius. The café had a modern interior and
consisted of four communicating spaces of the entrance hall, the bar, and the large and
the small halls; its walls were decorated with frescoes and high reliefs, and there even
was a decorative pool there. The café, where jazz used to be played in the evenings, attracted the artistic elite of those times (Jonušaitė 2014). There were other restaurants and
cafes in the city, and what we call mass culture today started gradually emerging.
The image of advanced and prospering Soviet Lithuania was facilitated by its musical groups: the Lithuanian Chamber Orchestra, the Lithuanian Quartet, the Lietuva song
and dance ensemble, and the Sutartinė ensemble of folk instruments. Sutartinė, which
consisted of five perfected kanklės (a Lithuanian plucked string instrument) and a quintet of birbynės (a Lithuanian reed pipe), performed with such well-known singers as
Virgilijus Noreika and Vaclovas Daunoras. This professional group promoted Lithuania
at important concerts in Moscow and all over “the wide motherland”; it was successfully exported, gave concerts of Lithuanian music abroad, and garnered positive reviews
of the Lithuanian émigrés. Opinions about this kind of musical activity differed. On the
one hand, it was referred to as obeying a political order or as creation of national kitsch;
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on the other hand, it was seen as promotion of Lithuanian culture in the years of the occupation and nurturing of a new genre of professional folk music.
A rally of choirs – the Song Festival – was organized in a specially built amphitheatre in Vingis Park in Vilnius. It was creating the image of Lithuania as a land of songs.
The obligatory ideological songs were included in the official programmes of the festivals,
yet there used to be also several folk songs which were sung with genuine feeling. Since
during the years of the occupation, the anthem of the independent Republic of Lithuania
by Vincas Kudirka was forbidden, it was the song Lietuva brangi (Dear Lithuania)
to Maironis’ words that expressed the deepest love for the homeland. To be performed
in public, it used to be censured and the third stanza, which mentioned God, was omitted.
This beautiful song became the unofficial anthem of Lithuania (Šmidchens 2014: 180).
At the end of the official programme the singers would not disperse and carry on singing
their favourite folk songs. The choice of songs was somewhat freer at the festive procession, which was also an occasion to express suppressed national feelings (Šmidchens
2014: 105).
Along with official representative culture of the capital of the Lithuanian Soviet Socialist Republic, there existed the hidden alternative culture. The interesting thing is that
alternative culture thrived even in the city’s main street, Lenin Avenue. It goes without
saying that groups of young people did not gather in elite cafes – they had other places:
they would sit on benches in squares, would make up their minds to see a film in cinema
or visit the city’s record shops; some attended the drama group in Trade Union Culture
Palace, and so on (Oginskaitė 2009). Rock music found its niches in suburbs as many
rock bands rehearsed in factory clubs, which supported the musicians in the acquisition
of instruments and sound equipment. Meanwhile, the participants of another alternative
culture – the folklore movement – would gather in cosy Old Town courtyards and made
use of the spaces in the institutions of higher education: they would sing in the halls,
classrooms, corridors, and student hostels.
The city’s identity is best felt in the old town, which distinguishes itself by the network
of streets that evolved in the course of many centuries, by the castles and church spires,
and other ancient buildings. The folklore lovers, who were concerned about the preservation of the national identity, mostly concentrated in the old part of the city. They upheld
the existing traditions of the city by participated at the annual St. Casimir’s fair (lovingly called Kaziuko mugė in Lithuanian), lingering in the vicinity of churches on Palm
Sunday (even if demanded by the regime to be atheists), and buying and bringing verbos
traditional palms of Vilnius to their homes. A new event – the folklore festival Skamba
skamba kankliai – was first launched in the Old Town of Vilnius in 1973. The courtyards
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of Vilnius University were the venues of folk music concerts and ad hoc singing, and
numerous lovers of folklore could be seen in the adjoining streets and squares.
It shows that in the 1960s and later, a varied urban culture existed in Lithuania and
especially in the capital city Vilnius. In the field of music, there was the state-supported
official academic music and folk music performed by professionals, and along with that,
there emerged jazz, rock, and authentically performed folklore. The emergence of such
a diversity of Lithuanian culture and music styles should be seen as a cultural shift, and
the above-mentioned decade as a distinct period of change in earlier traditions and of the
birth of new ones.

The Change in the Existence of Folklore
Lithuanian folklorists, the witnesses to the cultural shift of the 1960s, have noticed
that the ways of existence and transfer of folklore are changing, that new media are used
for spreading it around, and that it is gaining similarity to professional art. Stasys Skrodenis wrote about folklore and folklorism1, about the first and the second existence
of folklore. Depending on how natural was the environment in which folklore was performed, he divided the newly emerged groups into ethnographical and folklore groups.
According to him, ethnographical groups performing “raw folklore” existed in villages
and small towns. These groups produced programmes that illustrated the old customs.
They would be shown in the yard of a larger homestead or a town square, the dialogues,
songs, and dances would be performed naturally without much acting, and attempts would
be made to engage the audience in the action (Skrodenis 2005: 140).
As for the groups that originated in Vilnius and other cities, Skrodenis referred to them
as folklore groups or ensembles. Their programmes were also thematic (almost all of these
folklore groups attempted to enact the folklore and customs of a wedding and calendar
rites). However, the groups led by ethnomusicologists more often preferred the concert
format, and not a performance. One of the first programmes of this kind was Lietuva –
dainų kraštas (Lithuania, the Land of Songs), produced by Laima Burkšaitienė, the director of Vilnius University folklore group Ratilio. Songs and singing were brought forward,
while joining elements such as customs and rites were omitted (Skrodenis 2005: 144).
“Scholars have thus defined the essence of folklorism: (1) elements interesting in their form or emotional content are selected from popular historical or relevant traditions; (2) they are presented in an authentic
or less authentic form; (3) situations are sought in which these elements could be displayed as authentically
as possible; (4) in this way, the content of material is withdrawn from the natural carriers of folklore and the
performer is dissociated from the audience (recipients). This would be like the sequence of a stage variant,
but folklore is re-created or its elements are used in literature, other arts, and in public life in general” (Skrodenis 2005: 20).
1
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When the old songs came to be sung on stage, they hardly changed stylistically. The
repertoire of folklore groups was dominated by the old genres of folk music: polyphonic
sutartinės2, work and calendar songs, tunes performed by wind instruments and kanklės.
The songs were performed in the authentic manner, diligently singing the ornaments
of the tunes and preserving the dialect of the region from which the songs originated.
Folk music was as if “cleansed of the crust of later periods”: romances, tangos, or foxtrots
were unwelcome. Performers of urban folklore groups even avoided the accordion as
a late imported instrument, although village musicians could not imagine their groups
without this instrument. Therefore the most outstanding shift was that folk music found
a new niche for its existence: there emerged a layer of urban dwellers interested in it and
willing to listen to it.
The technological and stylistic changes of the 1960s are best reflected in rock music.
Its performers started using sound amplification and electric instruments, and sometimes
stage lighting as well. The din of electric guitars and electric keyboards, thrashing percussion, and loud singing into the microphone had such a strong impact on the listeners
that they were unwilling to listen to anything else. Stylistic changes were also extremely marked. Rock music possessed such performance energy and such enlivening two-beat
rhythm that its devoted listeners ceased to like the tunes of waltzes and operettas, and
were no longer moved by a three-beat rhythm. For opposite qualities they were not too
keen on classical and avant-garde music of that period, which appeared too complex,
rational, and dry. Yoko Ono, the wife of John Lennon of the famous The Beatles, speaks
about it with her friend Jonas Mekas, an Lithuanian artist in exile:
I realize that, sort of, electronic music was somehow out of touch with people. There was some
miscommunication, you know. And the reason was not only because it didn’t have the personal,
animalistic aspect that I was concerned with, but it also sort of went further and further away
from the real heartbeat rhythm. Because heartbeat is the most basic, intimate rhythm that we have,
you know. One-two, one-two, one-two (…). And so classical music in the beginning was one-two,
one-two. Then it went into one-two-three, one-two-three, one-two-three, sort of waltzy rhythm.
It went into all sort of complex rhythms, went further and further away from our body. And,
“Polyphonic songs sutartinės contain a whole system of the elements of archaic musical and poetical
expression. The diversity of their vocal performing depends upon the distribution of their parts: chanting
them interchangeably by two pairs, stepping in on the canon principle, or using other ways of performing
that are more complex. The parts of sutartinės move across third intervals whereas seconds usually sound
between them. The modal contrast between parts is still more strengthened by contrasting rhythms. Two
different formulas of the rhythms are matched in the parts of sutartinės the interchange of which is reminiscent of a game. (…) The texts of sutartinės sound in a stereophonic manner. The text that is narrated by short
segments is frequently interjected by refrains. According to semantic analysis, onomatopoeic words commonly serve as imitators of various sounds and rhythmic movements: the blowing on musical instruments,
stamping and swinging. Yet meanings of some refrains remain unidentified” (Nakienė, Žarskienė 2004:
39–41).
2
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of course, our mind is so refined that we have very complex mind rhythms. So the minute I met
John, I saw why rock and roll is popular, no wonder. Because people are actually very honest, you
know. (...) You can’t deceive people with intellectual, sophisticated, electronic music in a phoney
way. You can’t do that. You see, people like rock and roll because there’s that heartbeat bum-ba,
bum-ba (Ono 2015: 389).

The younger generation was no longer fascinated by the popular music of the 1930s
and its love stories that looked like from a film or a postcard. In the same way the lovers
of rock music distanced themselves from old folk songs and from the metaphorical language characteristic of them. When it became usual to sing of one’s feelings openly
– “O aš taip myliu, aš taip myliu” (And I love so much, love so much) – it did not appear
modern to speak of a girl like a flower: to describe a happy girl in love “like a rose
in blossom”, and describe her “like a withered mint” when she was disappointed or sad.3
A song about somebody’s love, about a young lad and a girl did not sound as appealing
any longer because one could now sing about “you and I” in a rock song.
Today the swinging two-beat rhythm and open speaking about oneself are ordinary
things and appear quite banal to the contemporary song writers. In the 1960s, however,
it was a sharp stylistic change that influenced song writers both in the city and in the
country. Aušra Žičkienė, who studies the work of lesser known authors, notices that although with a noticeable lag from the city, a revolution in the rhythmical pattern of songs
took place in the country as well.
Today, a syncopated rhythm in the process of spontaneous song creation “betrays” song writers
of the younger generation born after 1950. People of that generation “accept” syncopation both
into the repertoire of the songs that are establishing themselves and gaining the traits of folklore
and into the set of the elements that multiply in creative work. It means that, half jokingly, syncopation could be attributed to a set of cultural ideas that spread, with constant delay and adaptations: once from high society to the people, and in this case from the entertainment industry
to the periphery stage, and from there to the consciousness of music writers of peasant (or very
recently peasant) mentality (Žičkienė 2012: 352).

Cultural Shift of the Late Twentieth Century
While the period of “mature socialism” was continuing in Lithuania in the 1970s-1980s, Europe and other countries of the world entered late capitalism. The industrial
epoch was being gradually replaced by the post-industrial one, and modern art was
3
“The symbolism of a folk song conveys very little to the individual of the younger generation who
is used to receiving direct information. Let us say, rūtų vainikas (a rue wreath) and rūtų darželis (a rue garden)
and the symbols of their destruction, which outlined the moral standards of a village girl (the removal of a rue
wreath or trampling the rue garden down meant the loss of innocence and at the same time an objectionable
violation of moral norms) would be a poetic image with hardly any meaning” (Skrodenis 2005: 174).
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supplanted by postmodernism. Capitalism and postmodernism came to Lithuania after
1990. It happened suddenly, like some atmospheric phenomenon, and all spheres of economy and culture experienced the difficulties of the transitory period.
A pronounced cultural shift started taking place after the re-establishment of the
independence of Lithuania in 1990, with the rejection of the Soviet past, the return to the
Western understanding of culture, and changes in the models of funding and existence
of culture. However, the change did not start at once. Lithuania, the first Soviet republic
to leave the USSR, had to cope with an economic blockade; later, in January 1991, the
USSR resorted to military action and tanks rolled out into the streets of Vilnius. When
independence was under threat, it was a song that once again united people, strengthened
their spirit and saved them from death. On the hardest night of 13 January, when unarmed
defenders of the homeland circled and protected the parliament, the TV tower and other
objects of state significance, when attacks of special military units of the USSR and the
looming danger of death was real to everybody, people sang. Vytautas Landsbergis, the
then head of state, thus spoke to the people who kept vigil that night:
In case these come to attack you, to throw something at you or to beat you, our strongest weapon
would be if you restrained from reacting in the same way. You are our shield, but not a sword. We
have always won by withstanding. Let us sustain it. (...) Dear people in Independence Square and
at the palace of the Supreme Council! Today is a day of sadness and wrath. Our brothers perished,
they perished because they were defending Lithuania. We already know the names of some of them
and have mentioned those. We will learn of the others. But today, like never before, the fate
of Lithuania will be decided, whether we will be capable of stepping closer to independence. (...)
Probably in your hearts many of you are carrying mortification and anger at those rascals who
treat Lithuania like this. And yet, do suppress your anger, turn your backs to them, look at one
another and not at the enemy. Look in the eyes of your next of kin, of your friend, and sing. A song
has helped us, has been helping us for centuries. So let us sing now, let us sing holy hymns, just
let us not rant or swear, and let us not get involved in fights. Let there be more peace, more light
and faith in our hearts (Landsbergis 2012).

The method of defence was the same as in earlier times. Calm, composed, and singing people as though gave themselves auto-suggestion. Although folk songs could not
turn into a sword, they were a shield. Their sound in the square brought back what had
since the late nineteenth century united the Lithuanians: cultural resistance and the tradition of nonviolent resistance.
In the last decade of the twentieth century, state-funded cultural institutions and art
groups had to adapt themselves to the free market. Having lost permanent funding and
incapable of sustaining themselves, many had to change the nature of their activities
or end them. What revived the art creators going through various difficulties was the new
information, translations of seminal twentieth-century texts into Lithuanian, and the
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opportunity to get to know the émigré culture that had not been accessible for quite a long
time. The possibility of free travel abroad, expansion of one’s outlook, and presentation
of Lithuanian culture at various international events were also a cause for joy. Lithuanian music as an example of original, outstandingly national culture of resistance was
performed at a great number of festivals of contemporary music. Highly popular works
by Bronius Kutavičius, Osvaldas Balakauskas, and Feliksas Bajoras revealed to the listeners the hopes for independence and metaphorical visions of Lithuania‘s future that
had been nurtured for many years. In 1991, the festival of contemporary music Gaida
was launched in Vilnius, which featured symphonic and chamber music, as well as electronic music by foreign composers.
The world music style began to spread in Lithuania in the late twentieth century. If
in the earlier centuries different styles of music travelled to other countries only together with migrants and performers, in the twentieth century the dispersion of music
became much simpler: it spread via musical recordings. Music recorded on a record
or a tape could reach the opposite part of the world like a seed and successfully take root
in the new soil. And when the internet became widely accessible at the end of the twentieth century, the spread of such invasive sorts of music became even simpler. Musical
styles of different times and of different nations were flowing like from a cornucopia and
various hybrids were created. A professional involved in the music market did not have
to be a composer: it was enough if he or she was a well-informed music arranger with
a good taste.
As can be expected, none of the genres of the 1960s faded into obscurity in the late
twentieth century: jazz, rock, pop music, folk music, and even avant-garde music were
still here, branched off and intertwined, and gave birth to a vast diversity of varieties
of these genres.

Postmodernism and the Polyphonic Tradition
It so happened that Western art, which was supposed to be in a state of permanent
revolution, reached a limit beyond which it could no longer move “forward”, but had
to move “backwards”; therefore everything that materialized later was “art after art”.
This turn in the works of culturologists was perceived as transition to Postmodernism.
Consumers of culture-as-commodity no longer had to live in modernity, instead, just like
consumers of other goods, they could choose.
When culture and art became products and part and parcel of consumption cycles, the status of the
art creator and of the individual act of creation, which were established in the times of modernism,
lost their meaning. Novelty, substantiality, and uniqueness were replaced by otherness, strangeness,
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or “diversity in identity”. The ideology of modernist art forced artists to express themselves, that
is, to create their unique styles or forms. As the subject is affected by the centrifugal force and
starts crumbling, and as the combinatorics of signs prevails, a quest for a unique style no longer
makes sense (Rubavičius 2003: 220).
Contemporary art is characterised by unusual variety and change. The market of artefacts is becoming ever more international; it involves miscellaneous cultures and artistic practices thus
dissociating works of art from a particular geographic location and time. As the scheme of perception of historical progress disintegrates and history seems to have lost its “depth”, all cultures
have become contemporary in that they all have come to participate in the market of artefacts
(Rubavičius 2003: 190).

There is no doubt that folklorists had questions: how about traditional culture, is there
space for it to unfold amid this diversity? At the conference Ethnic Culture in the Reestablished Republic of Lithuania, which was held in Vilnius in 1996, outstanding folklorist Norbertas Vėlius thus addressed the audience:
Today we should rethink the diversity of the existence and functioning of out ethnic culture during
this period of the painful turning point by understanding this culture that manifests itself in the
traditional manner through its traditional forms in traditional life. I have in mind the people’s
interpersonal relations existing in our hearts, our Lithuanian ethic, morals, and our folklore: our
fairy-tale and our song, and the heritage of our mythology, which, although sometimes is hard
to perceive to us, is living in our hearts. Here we must rethink our secondary ethnic culture, which
comes to our homes and to our children via a book, the radio, and television; also, that ethnic
culture which is intertwined with current professional culture, with art, and with literature. (...)
And we should not whimper and lament but understand the laws that govern our ethnic culture
of these days and see how our traditional culture manifests itself in the new life, in modern life
under the modern conditions, and how it is transformed into our culture. And we must see what
the state attitude to this culture is (Vėlius 1997: 7).

Although the state support to ethnic culture was more of a declarative than real nature,
the folklore movement did not run out of steam thanks to the active stance and dedication
of its participants. Along with the tradition-nurturing folklore groups, there appeared
more and more groups that changed the traditions, and the interpretational attitude
to folklore was becoming ever more pronounced. Aušra Zabielienė divided the folklore
groups of the twenty-first century into three categories. The groups that belong to the
first category are usually based in villages. Their members wear authentic home-made
clothes and perform the folklore of their area, and it is they who bring the songs and
narratives into the repertoire of the group. The groups or ensembles of the second category are based in towns and cities. The members wear specially made national costumes
and look for interesting folklore in song books, archives, or folklore expeditions. They
perform folklore of different regions of Lithuania. The groups of the third category are
also based in the city environment; however, they distinguish themselves by a more
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creative attitude and their desire to adapt folklore to the present. These tradition-changing groups fuse folklore with other musical genres, such as jazz, rock, electronic and
popular music; their stage clothes combine the motifs of the national costume and contemporary fashion (Zabielienė 2010: 101). Of the groups open to multicultural and multi-stylistic musical combinations, mention should be made of such groups as Atalyja, Žalvarinis,
Kūlgrinda, Spanxti, Virvytė, Sedula, Sen svaja, and others.
Since the epoch of postmodernist art is a witness to free associations of various historical and cultural signs, the old multipart Lithuanian sutartinės came to be combined
with other styles of contemporary music. An unusual programme consisting of Sutartinės
Party4 by the composers Linas Pulauskas and Linas Rimša, and E-Sutartinės by Antanas
Jasenka was performed at the 2003 Berlin festival of contemporary music and later
in Vilnius. The young composers thought of saving the ancient songs from extinction by
transforming them into electronic. Another original programme – Lino laikas (The Time
of Flax) was performed in 2006 by the group Trys keturiose and the video artist Jurgita
Treinytė.5 The programme consisted of sutartinės sung at work; white-clad women were
walking slowly on the stage, turning in circles, and imitating various flax-related activities, while the patterns of Lithuanian woven fabrics and images from old photographs
were changing in the background of the stage. The programme was based on the parallel
between plant vegetation and human life depicted through the means of music and contemporary visual arts. More similar projects were designed, performed, and published
in later years.
As for the urban environment, not only the members of the folklore movement but
also art creators in other spheres – jazz and rock musicians, visual artists, cinematographers, IT specialists, theatre actors – were concerned about the preservation of folk
music. There are no strict boundaries between traditions continued through joint efforts.
For instance, the anthology of themes by Lithuanian jazz musicians Nuo bliuzo iki sutartinės (From Blues to Sutartinė)6 was published in 2013. Such examples aim to demonstrate the ingenuity of jazz musicians, their ability to combine the means of expression
of traditional jazz, folklore, and contemporary improvisational music.
The thoughts of Domantas Razauskas, a well-known song writer, are a good reflection of the mindset of an individual brought up in a polyphonic environment and open
to various influences. This is what Razauskas says about himself in one of the interviews:
4
Slightly improved, this musical project was recorded on a compact disc: Sutartinės Party. Linas Rimša,
Linas Paulauskis. Vilnius: Bėgantis mėnulis, 2009.
5
Lino laikas. Atlieka Sutartinių giedotojų grupė Trys keturiose. Daiva Vyčinienė (management, text),
Jurgita Treinytė-Jorė (photography, videos) (book + DVD). Vilnius: Kronta, 2008.
6
Nuo bliuzo iki sutartinės. 33 Lietuvos džiazo kūrėjų temos. Compiled and edited by Jūratė Kučinskaitė
(book+CD).Vilnius: Muzikos informacijos ir leidybos centras, 2013.
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When my uncle gave me my first guitar as a gift – now I call them “malkos” (firewood) – and
showed the first five chords to me, I was in sheer ecstasy and sat for days and nights learning
to play it. Sometime later I started seriously learning to play the classical guitar. This gave me
a good foundation in technique, of course, but I abandoned these studies as I became fascinated
by the blues guitar. The two different schools, as well as different lifestyles, were incompatible
to me. I needed full freedom of improvisation, so I delved into an unpredictable creative process
in which I still am, I think…
To me, just one genre is not interesting; I cannot restrict myself by one style. I listen to reggae,
blues, jazz, classical music, metal, punk rock, folk, and devil knows what else. I have never found
the genre definitions important, and I sometimes find it ridiculous when somebody boasts: “I am
playing the music of bards!”. No matter what the name is, it all influences me in one way or another, makes me move forward and do something new. I cannot restrict myself and stop, I cannot
describe myself as a punk or a metal musician, a poet or a bard, a Catholic or a Buddhist, a journalist or something else. Therefore the variety of song styles is so natural. I even find it hard
to imagine that it can be otherwise (Razauskas 2006).

As we know, the twenty-first century witnessed an even steeper rise in the economic power and cultural importance of cities. In Vilnius, too, there appeared features
of a metropolis that can be seen from afar. Buildings much taller than those built before
sprang up on the right bank of the Neris River; the glass-clad skyscrapers accommodated Vilnius Municipality, Scandinavian banks, and other institutions, while in the middle
of this new city centre a square was laid, which was called Europe Square in honour
of Lithuania’s accession to the European Union in 2004. On the esker of Šeškinė, a picturesque elevation that took its shape under glaciers thousands of years ago, a huge
shopping centre with the pretentious name of Akropolis was built (up until the last decade
of the twentieth century, the residents of Vilnius used to go skiing or have picnics here).
According to the urban researcher Tomas S. Butkus, “urban spaces were inhabited
by the society of spectacles the identities of which were developed in shopping and entertainment chains and, facilitated by the media, established themselves as a consumerist lifestyle” (Butkus 2011: 80). The previous notion that cities are distinguished by the
individuality of their plan, impressive buildings, and well-maintained parks has become
correct only to some extent, because the attractiveness of a contemporary city is associated not only with architectural monuments but also with events: exhibitions, concerts,
theatre performances, and other events. In Butkus’s opinion, tourists, for whose attention
the large cities in all countries compete, experience the city as a cultural event: be it a holiday visit or a meeting or a conference, it is at the events that they get to know the local
spirit and national culture. Meanwhile, festivals and celebrations offer an opportunity
to the local residents to experience the city in the same way. In Vilnius, a merry event
of this kind is held in early September when people return to the city after summer. Ready
to return to work after their holidays, residents of Vilnius are welcomed back with
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Sostinės dienos (Days of the Capital) with concerts in Cathedral Square and with a multitude of events in Gedimino Avenue.
Since 1995 impressive fire mysteries have been held in Vilnius on the occasion of the
autumnal equinox: while listening to folk music, people watch straw sculptures set on fire
one after the other, flames dance and sparks flicker. From 2005, the Neris River turns
into a shining band winding through the city on the solstice day: traditional patterns
of Lithuanian sashes are formed out of candles on river quays, and people spending the
evening at the river listen to the sounds of music. Since the folklore events in the capital
are held as close to the calendar of the traditional agricultural cycle as possible, concerts
of traditional music and other events are organized at Christmas, Shrovetide, and Easter.
Thus the calendar cycle followed by our farming ancestors is still important in our
days, and the life of the urban dwellers revolves around it. The number of holidays, commemorative days and events has even grown in the modern circle of the year. Some
burghers still follow the traditional church calendar. People who are more affected by the
consumerist lifestyle move in the circle of the commercial year, which is similar to the
traditional calendar. Yet there exists a third circle, that of recurring cultural events and
festivals. Every year Vilniaus festivaliai (Vilnius Festivals), a municipal company established for this particular purpose, organizes a dozen of festivals; various events are also
organized by independent managers. In this way, it is not only the melting snow that lets
the city dwellers feel the change of the seasons, but also Kino pavasaris (a film festival
held in spring), and not only the falling leaves, but also Muzikos ruduo (a music festival
organized in autumn).

Conclusions
The tradition of the twenty-first-century city is multifaceted and multi-layered. Its
continuation constantly creates links between different musical styles and between communities that nurture those styles. Continuation of contemporary musical traditions resembles a multipart score in which the voices often interlace. Traditional culture of the
twenty-first century is nurtured not only by family members or neighbours, but also by
communities of strangers and even virtual communities. The successors to the tradition
are no longer farmers attached to land and nature, but “free artists” for whom traditional culture is not a repertoire accumulated and preserved in memory, but a freelychosen set of cultural signs and meanings, which is often enriched by signs and meanings
of other cultures.
Like any other music, folk music is part of the pastime for urban residents. It is performed in beautiful concert venues and in shabby and small pocket halls, and when
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it is warm the music is right there in the streets. The members of the folklore movement
give concerts in various spaces in the Old Town of Vilnius, which have adequate acoustics, serve as impressive stage set, and are cosy and comfortable for the audiences. There
is not just live music, but also that from the loudspeakers and screens; music that fascinates
by original performance, new interpretations, and modern technologies to render it more
impressive. Nowadays folk songs, instrumental music, and traditional dance are often
fused with visual arts and quite often the visual aspect of an event is even more important.
Thus the predictions of the folklorist Norbertas Vėlius have come true: Lithuanian
culture that manifested itself through traditional forms in traditional life became a culture
of modern forms in modern life. Folk music of a contemporary capital of Lithuania
is of rural origin but its renewal no longer requires the live spring or keeping in touch
with the village. In the recent decades, the soil of this music and the spring that refreshes are right here in the urban environment. Folk music proved to be extremely strong and
vital, and, more to that, became one of the most appealing layers of the urban music.
Translated by Diana Barnard
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Z badań nad słownictwem muzyków ludowych
środkowej Polski
From the Research into the Vocabulary of Folk Musicians
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Streszczenie: Głównym tematem artykułu jest język muzyków ludowych i używane przez nich
słownictwo w odniesieniu do muzyki tradycyjnej (praktyki muzycznej, instrumentów, wykonawców muzyki ludowej, repertuaru, edukacji muzycznej itp.). Uwzględnianie komentarzy, opinii
i określeń muzyków pozwala poznać ich sposób myślenia i światopogląd, a także wzbogaca wiedzę o kulturze muzycznej środkowej Polski. Tekst jest przeglądem głównych zakresów tematycznych i wyrażeń pojawiających się najczęściej w wypowiedziach muzykantów. Są to np. określenia
definiujące kryteria poprawności w praktyce muzycznej, właściwości uznawane za walory bądź
defekty, ponadto różnego rodzaju pojęcia istotne w refleksji o muzyce ludowej (m.in. płacz, smak,
akcent). W artykule został też przedstawiony życiorys skrzypka ludowego Stanisława Skiby
(1932–2015). Artykuł powstał na podstawie wywiadów autorki z 23 skrzypkami ludowymi środkowej Polski, głównie z województwa łódzkiego, urodzonymi w latach 1921–1954.
Słowa klucze: muzyka ludowa, muzykanci o muzyce, język, słownictwo, środkowa Polska
Summary: This article focuses mainly on the language of folk musicians and the vocabulary they
use in relation to their own music (performance practice, musical instruments, folk musicians,
repertoire, musical education, etc.). This text represents a survey of the principal thematic areas
and the vocabulary most often appearing in interviews with folk musicians, including terms for the
criteria of correctness in musical practice, as well as properties regarded as positive or negative.
There is also a wide range of terms that are crucial to reflection on traditional folk music (incl.
‘weeping’, ‘taste’ and ‘accent’). I will also look at the life of a folk violinist, illustrated by an autograph manuscript of the life story of the Rawa violinist Stanisław Skiba (1932–2015). This article
was based on the author’s interviews with twenty three folk violinists from central Poland, mostly
from Łódź voivodeship, born in the years 1921–1954. Taking account of musicians’ comments,
opinions and vocabulary provides insight into their way of thinking and their worldviews, and
it also enhances our knowledge of the musical culture of central Poland.
Key words: folk music, folk musicians about music, language, vocabulary, central Poland
Translated by Author

Niniejszy tekst został napisany na podstawie wywiadów z 23 skrzypkami ludowymi
ze środkowej Polski, głównie województwa łódzkiego, urodzonymi w latach 1921–1954,
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przy czym aż 21 z nich urodziło się w okresie międzywojennym (1921–1938). Pytania
dotyczyły głównie praktyki muzycznej, instrumentów, wykonawców muzyki ludowej,
repertuaru, edukacji muzycznej. Ważnym dopełnieniem tej tematyki były spontaniczne
wypowiedzi i komentarze muzykantów przy różnych okazjach, np. podczas przeglądów
i festiwali muzyki ludowej. Wywiady przeprowadzałam od roku 20011. W ciągu kilkunastu lat wielu spośród moich rozmówców odeszło na zawsze, a prawie nikt nie rejestrował ich wypowiedzi2.
Do dzisiaj mowa mieszkańców wsi środkowej Polski zachowała cechy gwarowe
– specyficzne słownictwo oraz odrębności fonetyczne i leksykalne. Język jest szczególnie trudny do uchwycenia i opisania, gdyż jest obszarem wyjątkowo zmiennym i dynamicznym. Lokalny dialekt dla większości jego użytkowników jest mową naturalną,
stosowaną od dziecka – językiem rodziny, sąsiadów, wsi; jest częścią ich tożsamości
i wyrazem przynależności regionalnej. Podobnie jak inne dziedziny aktywności mieszkańców wsi i lokalnych społeczności, język jest częścią niematerialnego dziedzictwa
kulturowego, a zarazem szczególnym źródłem wiedzy o człowieku i jego kulturze.
Słownictwo muzykantów dotyczące muzyki nie tylko dostarcza nowych, ciekawy określeń, ale też ujawnia sposób myślenia praktyków o roli, funkcji i znaczeniu muzyki,
obowiązujących kryteriach, edukacji, zawodzie muzykanta, instrumentach itd.
Badanie kontekstu muzyki ludowej, również poprzez światopogląd jej wykonawców
i współtwórców, otwiera możliwość pełniejszego jej poznania i zrozumienia. Na język
wykonawców muzyki ludowej – z odmiennych perspektyw – w etnomuzykologii zwrócili uwagę m.in.: Jan Stęszewski w artykule Rzeczy, świadomość i nazwy w badaniach
etnomuzykologicznych na przykładzie polskiego folkloru (1974), Ewa Dahlig[-Turek]
w pracy Ludowa gra skrzypcowa w Kieleckie (1990), a przede wszystkim Piotr Dahlig
w książce Ludowa praktyka muzyczna w komentarzach i opiniach wykonawców w Polsce (1993), opartej na wypowiedziach 543 wykonawców (instrumentalistów i śpiewaków
ludowych) z całej Polski. W książce Cymbaliści w kulturze polskiej P. Dahlig (2013)
umieścił w uwagach końcowych słownik pojęć cymbalistów, wyróżniając 12 zakresów
tematycznych, które odnoszą się zarówno do muzyki, instrumentu i praktyki muzycznej,
jak też do tematów pokrewnych, takich jak kwestie ekonomiczne, wiadomości etnograficzne czy poglądy estetyczne. Badania dotyczące gwary w muzyce ludowej, nie w tekstach folkloru, lecz w powszechnym, bieżącym użyciu, są z konieczności cząstkowe
1
Od lutego 2003 r. rozmowy kontynuowałam w ramach pracy w Łódzkim Domu Kultury – Ośrodku
Regionalnym, a obecnie Dziale Dziedzictwa Kulturowego i Folkloru Regionów, gdzie jestem zatrudniona
jako instruktor ds. folkloru muzycznego województwa łódzkiego.
2
Z dwoma spośród moich respondentów wywiady przeprowadził wcześniej Piotr Dahlig (1993): Marianem Bujakiem (1920–2005) i Kazimierzem Meto (1922–2008).
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(konkretna grupa wykonawców, region) i podlegają szybkiej dezaktualizacji, ale pozostają świadectwem swego czasu.
Powstało wiele publikacji ujmujących słownictwo i gwarę różnych regionów, w których
można również znaleźć określenia stosowane przez muzykantów. Na szczególną uwagę
– w kontekście podjętego przeze mnie tematu – zasługują słowniki obejmujące regiony
środkowej Polski, np. Atlas gwar polskich. Mazowsze (Dejna, Gala, Zdaniukiewicz, Czyżewski 2000). Wyjątkową publikacją jest ośmiotomowy Słownik gwary Domaniewka
w powiecie łęczyckim Mieczysława Szymczaka, liczący około 29 000 „wyrazów i jednostek wyrazowych”, poświęcony gwarze jednej wsi – Domaniewka, miejscu urodzenia
autora (Szymczak 1962). W opracowanym przez Mariana Kucałę Porównawczym słowniku trzech wsi małopolskich (1998) słownictwo zostało ujęte tematycznie. W dziale
Życie społeczne obejmującym rozdział Muzyka, autor zawarł słownictwo związane z tym
tematem (wykonawcy, instrumenty, elementy instrumentów itp.) (Kucała 1998: 272–274),
natomiast słownictwo dotyczące tańca umieścił autor w rozdziale Zabawy. Cennym źródłem wiedzy o gwarze, w tym również o wyrażeniach dotyczących muzyki, jest sześciotomowy Słownik gwar polskich Jana Karłowicza. Największą liczbą opracowań tego typu
wyróżnia się region Kaszub, ze względu na swoistość gwary kaszubskiej3. Najobszerniejszy słownik języka kaszubskiego, ale także najbogatszy zbiór przysłów stanowi siedmiotomowy Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej księdza Bernarda Sychty,
który zawiera również słownictwo o muzyce, podobnie jak Słownik gwary orawskiej
Józefa Kąsia (2003), czy Słownik gwar śląskich pod redakcją Bogusława Wyderki (2000).
Badanie słownictwa muzyków ludowych wiąże się z różnego typu trudnościami,
m.in. ze względu na zmienność i relatywność sensu niektórych pojęć i wyrażeń (te same
słowa mogą mieć odmienne znaczenia). Nie wszystkie określenia są używane powszechnie w regionie; niektóre mają charakter indywidualny. Samo już hasło „muzyka” jest
wieloznaczne. „Muzyka” to zwykle 1) granie na instrumentach, zabawa taneczna z udziałem kapeli, synonim pograjki, 2) muzykant lub kapela – nazwa na wykonawców (Dahlig
1993: 24–28). To drugie znaczenie umieścił Karłowicz we wspomnianym Słowniku gwar
polskich podając: „Muzyka = muzyk wiejski” (odnotował również termin „muzyczek”:
„Muzyczku, pięknie grasz”, „Zagrajze mi, mój muzycku, ładnie!” (Karłowicz 1903: 202).
Na podstawie przeprowadzonych wywiadów dają się wyodrębnić 4 podstawowe
zakresy słownictwa muzykantów związane z muzyką tradycyjną. Są to:
1. REPERTUAR;
2. PRAKTYKA WYKONAWCZA;
3. INSTRUMENTY MUZYCZNE;
4. WYKONAWCY MUZYKI LUDOWEJ.
3

Uwagę zwraca słownik przysłów muzycznych. Zob. K. Wawrzyniak (2015).
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Na dalszym planie plasują się konteksty: ekonomiczny, społeczny, historyczny, estetyczny (np. do kontekstu ekonomicznego należą: zapłata za naukę, za granie na weselu, podział zarobków, koszty instrumentów i ich naprawy itp.).
Zakres pierwszy – REPERTUAR obejmuje słownictwo dotyczące materii muzycznej
(np. kawałek, kujawiak, kujon, marsz, mazurek, melodia, oberek, owijas, owijok, polka,
prześpiewka, przygrywka, przyśpiewka, śpiwok, śpiewka, zabłociok, zawijas, zawijok),
interakcji muzykantów (muzyki) i tancerzy (taneczników, tuńcerzy) oraz samego tańczenia (hulania, tuńcenia). Z racji tego, iż muzyka ludowa spełniała głównie funkcję użytkową, relacja muzykant – tancerz jest bardzo ważna.
Zakres drugi – PRAKTYKA WYKONAWCZA, dotyczy techniki gry i wykonania,
co na ogół jest komentowane przez muzykantów w sposób subiektywny i uwarunkowany
regionalnie. Na praktykę wykonawczą stosowanych jest najwięcej określeń, ponieważ gra
w kapeli wymusza formułowanie uwag, zwłaszcza krytycznych, dotyczących tego, co
odstaje od przyjętych zwyczajów, akceptowalnego modelu i kryteriów poprawności.
Oceny te są relatywne. Zwykle najbliższa sercu muzykantów jest muzyka ich regionu.
Opinie związane są z myśleniem w kategoriach swój – obcy (Damrosz 1998: 148). To, co
swojskie (swoje) jest z reguły lepsze i ładniejsze. Dla określeń wartościujących duże znaczenie ma indywidualna estetyka muzyczna każdego wykonawcy. Każdy ma inny styl
(akcent), ukształtowany w dzieciństwie, często wzorowany na stylu mistrza (np. ojca).
W opinii instrumentalistów środkowopolskich, dobry muzyk ludowy gra czysto,
cięto, dokładnie, gładko, melodyjnie, okrąglutko, raźnie, strojnie, życiowo, wesoło, ze
smakiem. Potrafi również grać głośno – bierze podwójne struny (dubeltowo), co dawniej,
w sytuacji braku nagłośnienia, miało niemałe znaczenie. Głośna gra wymaga też odpowiedniego instrumentu – skrzypiec, które mają donośny dźwięk (nie miękną w tłumie).
W wywiadach wychwyciłam następujące, najczęściej stosowane słownictwo:
określenia pochlebne4
•• cięto – przysłówek, cytat: „trzeba grać cięto”; synonim: ostro, głośno, rytmicznie,
pod nogę;
•• galancio – przysłówek, też: galante – przymiotnik, cytat: „już złapałem (melodię)
galancio”; grać galancio, galante muzykanty; synonim: dobrze, zwinnie, ładnie;
•• gładko – przysłówek albo: okrąglutko, leciutko, przymiotnik, cytat: „melodię
wyrobił gładko, na okrąglutko”; „melodia musi płynąć gładko”; „trzeba melodię
wyrobić gładziutko, delikatnie, żeby ona płynęła”; synonim: płynnie, lekko;
Budowa hasła obejmuje: wyrażenie, informację gramatyczną (część mowy), cytat z wypowiedzi muzyka ludowego zawierający dane wyrażenie, czasami połączenia wyrazowe (typowy związek składniowy),
synonim (bliskoznaczność wyrazu określam na podstawie kontekstu).
4
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•• melodyjnie – przysłówek, też: mieć melodię, trzymać melodię, cytat: „jak nie
będzie mioł muzykant melodii, to nie będzie groł”; grać melodyjnie; synonim:
dźwięcznie, czysto, śpiewnie;
•• strojnie – przysłówek, cytat: „ładnie, tak strojnie”; grać strojnie; synonim: czysto;
•• ze smakiem – przysłówek, cytat: „te ich oberki nie mają takiego smaku”; grać ze
smakiem; synonim: stylowo, gustownie, dobrze, ładnie;
•• życiowo – przysłówek, cytat: „jak się będzie tak życiowo grać, to i same nogi
noszą”; grać życiowo; synonim: ze znawstwem, dla ludzi, pod nogę.
Słaby muzykant (lichy, byle jaki, partacz) nie ma melodii, smaku, akcentu, a także
poczucia rytmu – gra nierówno (szarpie, przycina), przyspiesza (ściga, goni), albo gra
zbyt wolno (ślamazarnie, ospale, zaspale, rozwlekle), nie ma słuchu, gra nieczysto (rzympoli), niedokładnie i nie wygrywa wszystkich dźwięków (mydli, maże, dudli).
Określenia pejoratywne:
•• bez smaku – przysłówek, cytat: „wcale jego muzyka nie ma smaku”; grać bez
smaku; synonim: niestylowo, niegustownie, nieładnie, nieodpowiednio;
•• ciężko – przysłówek, cytat: „są muzykantami i ciężko grają, nieładnie grają”;
synonim: ociężale, bez wdzięku;
•• dudlić – czasownik, cytat: „on nie grał, tylko tak dudlił”; synonim: nieudolnie,
niezdarnie;
•• gonić – czasownik, albo: lecieć, czasownik, cytat: „ale gonicie!”, „o, to nie muzyka!”, „nie leć tak!”; synonim: pędzić, spieszyć;
•• kaleczyć – czasownik, cytat: „jakby kaleczył, no to nie ma w ogóle muzyki”;
kaleczyć muzykę; synonim: przeinaczać, przekręcać, zniekształcać;
•• mazać – czasownik, cytat: „grane są nie tak czysto, takie pomazane”; synonim:
grać nieprecyzyjnie, niedokładnie;
•• ospale (grać) – przysłówek, albo: rozwlekle – przysłówek, cytat: „oni dużo utworów nie mieli – to raz, i po drugie – grali muzykę ospałą”, „jak muzykanty nie
cięto grają, tylko tak rozwlekle, to i tak się tańczy rozwlekle”; grać ospale, syn.
zbyt wolno, niemrawo, ociężale;
•• rzympolić – czasownik, albo: rzępolić, rzędolić, pitolić, cytat: „nie gra, tylko tak
rzendoli”, „to jest takie pitolenie na tych skrzypcach”; synonim: grać słabo, nieczysto, nieporadnie,
•• szarpać – czasownik, cytat: „kieleckie to już jest inne granie, takie szarpanie, ja
równo gram, jedno tempo u mnie jest”; synonim: skracać, przyspieszać, zrywać;
•• ślamazarnie – przysłówek, cytat: „takie troszkę ślamazarne, nie wychodzi to tak
zręcznie”; grać ślamazarnie; synonim: niewprawnie, niezręcznie, niezdarnie.
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Charakterystyczny jest większy zasób wyrażeń pejoratywnych, gdyż to, co dobre,
z reguły nie wymaga komentowania. Niektóre z przytoczonych określeń odnoszą się do
grania solowego, inne do grania w kapeli (komplecie). W tym drugim rodzaju muzykowania istotna jest umiejętność podporządkowania się i zgrania (zjednania), zwłaszcza
skrzypiec z harmonią – wszystko musi się kleić (nie rozłazić).
Wielu określeń używają skrzypkowie na nazwanie stopnia trudności grania. Trudne
(techniczne, ciężkie, powikłane, pracowite, pracowitsze, powykręcane) są melodie żywe
i szybkie (szalone), które niełatwo zagrać dokładnie w odpowiednim tempie (trzeba je
wyrobić, wydłubać). Natomiast utwory łatwe (lekkie/letkie, lżejsze, pod palce) utrzymane są na ogół w tempie wolniejszym.
Zakres trzeci – INSTRUMENTY MUZYCZNE, obejmuje lokalne określenia instrumentów, np. bęben i bębenek (baraban, bymbyn, ciachotek, przetak, trampolinka, bębenek z blaszkami) oraz poszczególne elementy instrumentu – zwłaszcza skrzypce (skrzypki, skrzypecki) mają bogate nazewnictwo5.
Nazwy na poszczególne elementy instrumentu – s k r z y p c e:
•• ślimak (główka) – główka, ślimak szyjki;
•• kołki – klucze, korki;
•• komora kołkowa – klucze, korkownik;
•• prożek górny – próg;
•• podstrunnica – szyjka;
•• gryf – gryf, podstawa;
•• płyta wierzchnia – deka;
•• pudło rezonansowe – kadłub, deka;
•• otwory rezonansowe (elfy) – głośniki, esy, esy dźwiękowe;
•• podstawek – podstawek;
•• strunociąg (strunnik) – żabka, podstawek do strun, strunnik;
•• guzik – korek;
•• podbródek (podgłówek) – podbródek.
Nazwy na poszczególne elementy s m y c z k a :
•• pręt – prynt smyczkowy;
•• żabka – maszynka, karafułka naciągowa;
•• śruba – śrubka;
•• włosie – włósio, włósie.

5
Artykuł poświęcony tej tematyce, w odniesieniu do regionu kieleckiego, opracowała Ewa Dahlig[-Turek] (1983).
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Czwarty zakres odnosi się do WYKONAWCÓW MUZYKI LUDOWEJ – ich edukacji, stylu (metody), kompetencji muzycznych i wzajemnej współpracy. Należą do
niego również określenia na instrumentalistów (np. bębniarz, gracz/groc6, gracyk/grocyk,
grajcyk, grajek, muzyka, muzykant, skrzypista, skrzypecek, wesołek; pejoratywnie –
partacz, rzympoła).
Skrzypkowie traktują muzykę jako rzemiosło użytkowe o określonej funkcji (granie
dla ludzi – muzyka do tańca), a nie gałąź sztuki samej w sobie. Zawód muzykanta dostępny jest tylko wybranym – wymaga predyspozycji, których nie można się nauczyć
(trzeba się z tym urodzić).
Z wypowiedzi skrzypków ludowych wynika, że w ich muzycznym życiorysie można wyróżnić następujące etapy:
•• zainteresowanie muzyką, chęć do grania („ciągnęło mnie do muzyki”, „wszystko mi grało”), rozwój predyspozycji, takich jak słuch, zamiłowanie, chęci, dryg;
•• próby zrobienia prowizorycznych skrzypiec z deski, smyczka – z pałąka i końskiego włosia, strun – z kabla, kalafonii – ze świerku (chyba, że instrument był
w domu – ojca, brata, wuja itp.), starsi skrzypkowie pamiętają jeszcze, że struna
„g” była robiona z jelit zwierząt ( flaczano);
•• podsłuchiwanie muzykantów na weselach muzykach, pograjkach („musiałem
w te kawałki wszystkie wsłuchać się”), w domu – śpiew matki (lub babki);
•• łapanie, chwytanie, podłapywanie melodii i niekończące się próby powtarzania
(„żeby się w głowie ułożyło”), przypominanie sobie właściwej melodii (prostowanie), poleganie na własnym słuchu i pamięci, uczenie się bez niczyjej zachęty
(„sam z siebie”); jeśli muzykant chodził na naukę, polegała ona zwykle na powtarzaniu za nauczycielem („za nim ciągnąłem”), ćwiczeniu słuchu („musiałem
ten głos znaleźć”) i pamięci („w domu powtarzałem”);
•• identyfikacja ze stylem grania upatrzonego mistrza, nierzadko znanego i cenionego w środowisku;
•• okres gry do tańca – począwszy od muzyk, pograjek i zabaw, po wesela, które
były najlepszym sprawdzianem umiejętności i wytrzymałości muzykanta;
•• rezygnacja z grania („rzuciłem skrzypce”) – następstwo przemian kulturowych;
osłabienie więzi społecznych, pojawienie się zespołów weselnych o rozszerzonym
składzie, z gitarą i instrumentami dętymi („weszły gitary i przydusiły skrzypce”);
•• po wielu latach powrót do grania, tym razem w kontekście sceny i przeglądów
folklorystycznych.
6
Np. określenie gracz (grac, graczyk) pojawia się w słowniku Jana Karłowicza obok nieużywanego już
dziś terminu muzykaństwo – na granie, muzykę (Karłowicz 1901: 116; 1903: 203).
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Il. 1 Życiorys Stanisława Skiby (1932–2015), skrzypka rawskiego, napisany u schyłku życia
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Życiorys

Urodziłem się 3-1-1932 r. w Rytwianach, były pow. Sandomierz, woj. Kielce. Ojciec był robotnikiem. W poszukiwaniu pracy i chleba przyszliśmy do majątku w Rzeczycy, [g]dzie ojciec pracował przy maszynach. (Bracia i siostry, gdy doszli do pełnych swych lat, założyli rodziny i rozeszli
się po świecie, ja nie – zostałem w rodzicami. Rodzice już nie żyją).
Obecnie mieszkam we wsi Zawady gm. Rzeczyca. We wsi tej mieszkał grajek, co umiał trochę
grać, ale nigdzie nie grywał; już nie żyje, chodziłem do niego i tu mnie zaczęło ciągnąć do
muzyki.
Mając 7/8 lat zrobiłem sobie z deski skrzypce i zacząłem się, sam z siebie uczyć grać. Chodziłem
i podsłuchiwałem innych dobrych muzyków grających na muzykach i weselach, zapamiętywałem
różne mazurki, oberki, polski i inne melodie, jak grali, a gdy już miałem normalne skrzypce,
zacząłem trochę grać. Gdy już mi trochę wychodziło, trochę grałem, chodząc jeszcze do szkoły
nosiłem skrzypce na śpiew i zacząłem grać z kolegą z tej samej klasy, Ryszardem Rydzem z Rzeczycy, który już dobrze grał, też samouk, i graliśmy na różnych akademiach szkolnych. Po skończeniu szkoły zaczęliśmy grać na 2je skrzypiec z basami i małym bębenkiem swojej roboty
z blaszkami, i tak graliśmy, grając na „muzykach”, bo tak się dawniej mówiło. Potem [kolega]
kupił sobie akordeon i zaczął na nim grać (też samouk), i tak razem graliśmy, chodziliśmy na
muzyki i wesela, aż do powołania nas do wojska. W wojsku też graliśmy, bośmy w jednej jednostce razem służyli (nawet miałem skrzypce przestrzelone).
Po odbyciu służby wojskowej i powrocie do domu w [19]54 r. zacząłem grać z 2ma synami słynnego muzyka, skrzypka, Andrzeja Chabra ze wsi Bobrowiec (akordeon, perkusja, bęben z talerzem)
i Henrykiem Pawlakiem z Sadykierza (trąbka), który do dziś ze mną gra w kapeli ludowej. Chaber był dobrym muzykiem, słynnym skrzypkiem na okolicę, na którym ja się wzoruję, bo jego
stylem (metodą) gram.
Z synami Chabra grałem 10 lat na muzykach i weselach w całej okolicy (w okolicach Warszawy,
Góry Kalwarii, Grójca, Mogielnicy, Babska, Warki, Kielc, Opoczna, Łodzi, Piotrkowa, Tomaszowa, Rawy, i wielu innych okolicach). Ojciec, Rodzice dwóch synów Chabrów już nie żyją, ale
te opowieści o nich żyją, i to jest nie do wyliczenia i opisania, i tak to się skończyło.
W 1962 r. powstał w Rzeczycy zespół ludowy, w którym znowu zacząłem grać i gram do dziś,
jeżdżąc na festiwale i różne imprezy (uroczystości) krajowe. Byłem też w Jugosławii i Bułgarii.
W zespole grało nas 6ciu. Grałem też (jeszcze) z akordeonistami: Kazimierzem Żegnałkiem
z Grotowic, nie żyje; Edwardem Rogowskim, byłym nauczycielem szkoły w Rzeczycy, i Andrzejem Morawskim, też z Rzeczycy. Obecnie grają ze mną: Władysław Gmaj ze wsi Glina, akordeon, 2ch braci ze wsi Sadykierz, o których już wspomniałem, których pani zna: Henryk Pawlak
na trąbce i Kazimierz na bębnach oraz Franciszek Miniak z Rzeczycy na basach; to już odmienna, dawna, trzyosobowa kapela: skrzypce, basy z bębenkiem z blaszkami.

Życiorys Stanisława Skiby prezentuje typową drogę skrzypka ludowego środkowej
Polski, urodzonego w dwudziestoleciu międzywojennym. Do napisania o sobie zachęciłam S. Skibę w schyłkowym okresie jego życia. Na sporządzenie życiorysu poświęcił
dużo czasu – przygotował wiele wersji. W końcu przekazał mi je wszystkie, a na każdej
z nich pozostawił komentarz: „Ten nie”, aż wreszcie doszedł do wersji (wyżej przedstawionej), oznaczonej jako właściwa. Własnoręczny życiorys skrzypka, oprócz faktów,
przekazuje cenne wyrażenia gwarowe, a także daje świadectwo sposobu myślenia,
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konstruowania wypowiedzi (również jako formy). Wiele dopisków i wtrętów przywodzi
na myśl grę Skiby, bogatą w warianty, dodatki, ozdobniki (upiększenia).
W kwestii zdolności muzycznych, a zarazem ocen estetycznych, szczególną uwagę
zwrócić należy na pojęcie smaku7. Granie ze smakiem oznacza granie stylowe, uwzględniając niuanse typowe dla regionu. W tym zakresie mieści się również kwestia ozdabiania melodii (nadrabiania, upiększania), stosowania wariantów i dopuszczalnych odmian,
rubata i cech indywidualnych – twórczego realizowania melodii. Temat ten wiąże się
z wyrażeniem grania z siebie, które wymaga dokładania się do grania, wkładania siebie.
Muzyka ludowa towarzyszyła słuchowcom przez całe życie, jest dla nich czymś niemal
tak naturalnym jak mowa. Sam już sposób jej przekazywania – z pokolenia na pokolenie,
metodą pamięciową, ustną (beznutową), warunkuje jej twórczy charakter, pewną dowolność wynikającą zarówno z niedostatków ludzkiej pamięci, jak również z własnej pomysłowości i osobowości grającego. Z siebie oznacza też granie z pamięci, z głowy,
z kapelusza, ale również z własnej woli, chęci. Wyrazem bliskoznacznym do pojęcia
smak jest akcent8, z tym, że akcent (synonim stylu) jest tym, co pozwala odróżnić, zarówno regiony, jak i poszczególnych wykonawców (każdy ma inny akcent grania).
Do wysoko cenionych umiejętności należy uzyskiwanie w grze efektu płaczu (Sławińska[-Dahlig] 2003: 6–8), osiągane przez stosowanie wibrata (trzęszenia, drżenia,
drgania) i glissanda (podjeżdżania, posuwania), w utworach utrzymanych w wolnym
tempie, o smutnej (przejmującej, smętnej, płaczliwej, żałośliwej, rzewnej) melodii, np.
marszach, kujonach, kujawiakach, walcach. Płacz dotyczy wyłącznie muzyki skrzypcowej – instrumentu, który jest najbardziej tajemniczy (zagadkowy), ma duszę, odzwierciedla nastrój grającego (jest żywy i czuły), którego dźwięk w największym stopniu
zależny jest od wykonawcy. Nie bez powodu to właśnie skrzypków dotyczyły legendy
o powiązaniach z mocami diabelskimi (mówiono: „ma w sobie diabła, ma w sobie coś,
ma powiązanie”) (Bielawski 1999: 98; Sławińska-Dahlig, 2014: 33–42), umiejętnościach
wprowadzania w trans ludzi (Kotula 1979) i oddziaływania na zwierzęta (Sławińska[-Dahlig] 2003: 73). Obecnie średnie i młodsze pokolenie skrzypków uznaje tego typu
przekazy za fikcję, podczas gdy poprzednie pokolenie traktowało je z całkowitą powagą.
Impulsem do napisania niniejszego artykułu stała się obserwacja, poniekąd oczywista, paralelności języka i umiejętności muzycznych. Skrzypkowie – słuchowcy, którzy
pamiętają najstarszy repertuar i realizują najdawniejsze sposoby i style wykonawcze,
7
Pojęcie „smaku” zostało wprowadzone do estetyki przez francuskiego filozofa, Charlesa Batteux.
Twierdził on, że smak jest odrębną władzą poznawczą. Smak jest wrodzony (właściwość naturalna, która
pozwala porządkować poszczególne doświadczenia) i jest ważniejszy od rozumowej oceny (Batteux 1746).
Pojęcie „smaku” było stosowane w XIX w. w odniesieniu do muzyki.
8
Określenie to stosował również Oskar Kolberg. Np. pisał, że twórczość Fryderyka Chopina cechuje
„akcent polski” (Kolberg 1966: 310).
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posługują się starszą formą języka (silniej nasyconą cechami gwarowymi, dawniejszym
słownictwem; mają również bardziej konserwatywną postawę wobec świata). Młodsi
skrzypkowie – nuciarze, nuciści, których muzyka staje się coraz bardziej sztampowa,
bezosobowa i ekspresyjnie uboższa, posługują się językiem standardowym, oficjalnym.
Mowa najstarszych mieszkańców wsi zachowuje swoją różnorodność i swoistość, wpisując się w charakter kultury ludowej, tradycyjnej, która nosi piętno indywidualnej inwencji, aspekt twórczy, a zarazem skupia w sobie bogactwo odmian i wariantów. Sądzę,
że prawdziwy przełom muzyki ludowej nie leży w samej muzyce, bo wszystkiego mogą
nauczyć się kontynuatorzy i naśladowcy – kolejne pokolenia skrzypków, lecz w przemianach ludzkiej świadomości – myśleniu, słownictwie, mowie.
Zdając sobie sprawę z przyczynkarskiego charakteru artykułu, jednocześnie żywię
nadzieję, że przywołane słownictwo i wyrażenia muzyków ludowych, stosowane w pierwszej ćwierci XXI wieku, mogą być przydatne do dalszych badań nad kulturą muzyczną
środkowej Polski.
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Wykaz muzyków ludowych, których wypowiedzi
zostały wykorzystane w tekście9
Stanisław Balik, Łowickie (ur. 1928 r. Małszyce k. Łowicza, zm. 2009 r. tamże)
Marian Bujak, Radomskie (ur. 1920 r. Koryciska k. Wieniawy, zam. Szydłowiec, zm.
2005 r. tamże)
Stefan Dziubiński, Radomskie (ur. 1926 r. Ryczywół k. Kozienic, zam. Radom Rajec)
Jan Gaca, Radomskie (ur. 1933 r. Przystałowice Małe k. Przysuchy, zm. 2013 r. tamże)
Piotr Gaca, Radomskie (ur. 1927 r. Przystałowice Małe, zm. 2017 r. Warszawa)
Zenon Idzikowski, Łowickie (ur. 1938 r. Budzyń k. Żychlina, zm. 2013 r. tamże)
Tadeusz Jedynak, Radomskie (ur. 1922 r. Przystałowice Małe, zam. tamże)
Stanisław Kaczmarski, Kutnowskie (ur. 1929 r. Rustowo k. Kutna, zm. 2013 r. tamże)
Jan Kępa, Rawskie (ur. 1954 r. Bobrowiec, zam. tamże)
9
Informacje podano w następującej kolejności: imię i nazwisko, region, rok i miejsce urodzenia, miejsce
zamieszkania lub rok i miejsce zgonu. Skróty: ur. – urodzony, zm. – zmarły, zam. – zamieszkały, k. – koło.
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Edward Kozioł, Łowickie (ur. 1928 r. Domaniewice, zam. Głowno)
Jan Krystecki, Łowickie (ur. 1932 r. Wiśniewo, zam. Kiernozia)
Aleksander Kurdej, Mazowieckie (ur. 1923 r. Gatka k. Kołbieli, zam. Celestynów)
Kazimierz Meto, Rawskie (ur. 1922 Glina k. Rzeczycy, zm. 2008 tamże)
Bronisław Radwański, Wieluńskie (ur. 1922 r. Łagiewniki, zam. Wieluń)
Eugeniusz Rebzda, Tomaszowskie (ur. 1935 r. Jankówek, zam. Łaznów k. Rokicin)
Jan Rudnicki, Łowickie (ur. 1928 r. Mąkolice, zm. tamże)
Michał Rydz, Rawskie (ur. 1924 r. Sadykierz k. Rzeczycy, zm. 2006 r. tamże)
Stanisław Skiba, Rawskie (ur. 1932 r. Rytwiany, zm. 2015 r. Zawady k. Rzeczycy)
Władysław Szymczak, Wieluńskie (ur. 1923 r. Łęki Duże k. Lututowa, zm. 2006 r. tamże)
Józef Tomczyk, Sieradzkie (ur. 1940 r. Mroczki Wielkie, zam. Mroczki Małe k. Błaszek)
Stanisław Wojciechowski, Rawskie (ur. 1929 r. Regnów, zam. Rawa Mazowiecka)
Stanisław Zieja, Radomskie (ur. 1929 r. Regnów, zam. Rawa Mazowiecka)
Feliks Zwoliński, Łowickie (ur. 1929 r. Regnów, zam. Rawa Mazowiecka)

Spis ilustracji
Il. 1 Życiorys Stanisława Skiby (1932–2015), skrzypka rawskiego, napisany u schyłku
życia.
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Flamenco: Contemporary Research Dilemmas
Flamenco: współczesne dylematy badawcze
Summary: Contemporary vantage points on various types of flamenco differ vastly. This disparity
is visible among flamenco aficionados, performers and while analyzing academic attitudes. The
paper explores some of the recurring discrepancies in the scholarly flamenco disputes. It dwells
on the role of the discussed genre in ethnic debates and its place in Spanish culture. The article also
looks at the antagonism between traditional and contemporary or “pure” and commercial display
of flamenco. These discussions are part of – as a dance scholar Michelle Heffner Hayes (2009: 4)
phrases it – “conflicting narratives of flamenco’s history” and contribute to a complex and multifaceted image of this art form.
Key words: Flamenco research, Andalusia, Gypsy culture, music studies
Streszczenie: Współczesne postrzeganie różnych typów flamenco jest znacząco zróżnicowane. Ta
rozbieżność widoczna jest wśród miłośników flamenco, wykonawców i w postawach akademickich. Autorka analizuje niektóre z różnic, które powtarzają się w dyskusjach naukowych dotyczących flamenco. Rozważa rolę omawianego gatunku w debatach etnicznych i jego miejsce w kulturze hiszpańskiej. Zwraca również uwagę na antagonizm między tradycyjnym i współczesnym lub
„czystym” i komercyjnym pokazem flamenco. Dyskusje te są częścią – jak wyjaśnia to choreografka Michelle Heffner Hayes (2009: 4) – „sprzecznych narracji o historii flamenco” i przyczyniają się do złożonego i wieloaspektowego obrazu tej formy sztuki.
Słowa klucze: badania flamenco, Andaluzja, kultura cygańska, studia muzyczne
Tłumaczenie: Autor

Introduction
Flamenco manifests a variety of research-related conundrums. It is enmeshed in former ethnic conflicts, entangled in genre controversies, burdened with notion as both
national and local symbol. Such complexity translates to a variety of academic viewpoints.
Some scholarly discrepancies include discussing the origins of flamenco or determining
which specific forms can be included within the genre. Other disputes favor regional,
local or national stance on this art form. Researchers endorse either emotional engagement or academic distance and sobriety within the flamenco studies. The aim of this
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paper is to address these most evident differences. I will reiterate the heated debates after
grouping them into four subsequent categories.

Traditional and Contemporary Flamenco – Genre Controversies
It is believed that flamenco originated among groups of marginalized gypsies1 and
persecuted low class Andalusians (Manuel 1989; Cruces Roldán 2002 etc.). Flamenco
scholars and artists alike acknowledge the ethnic distinction between gypsy (gitanos)
and non-gypsy Andalusians (payos). Fernando C. Ruiz Morales asserts:
Although with some significant exceptions, gypsy artists hailing from Andalusia or Spain tend
to be more militant in setting borders and referring to flamenco as their heritage against the “guiris” who are not even gypsy but “payos”, hence employing a double ethnic classification used
to gain legitimacy at the expense of others (Ruiz Morales 2011: 298).

Michelle Heffner-Hayes adds: “while Andalusians and gypsies have shared the same
soil for centuries, the two groups are regarded as racially and socially distinct from one
another” Heffner-Hayes (2009: 32). Whilst the issues of cultural and ethnic ownership
of flamenco will be explored later, it is worthwhile mentioning here this sociocultural
tension. The Andalusian, marginalized payos were known as day workers – jornaleros
and majos/majas – “working class, picaresque denizens of street culture” (Chuse 2013:
16). The lower class Andalusians and gypsies were either unemployed or performed lowpaid jobs such as mining, blacksmithing, repairing kitchen appliances, making baskets
etc. (Manuel 1989; Álvarez Caballero 1998). These groups gathered and articulated social
injustice, poverty, and ostracism through gritos (“screams”). Such early forms of flamenco expression were rather rough, unpolished. Later on, they became a framework for
traditional flamenco. Private, intimate character of performances, “rawness” of expression,
heart-stabbing vocals, interest in arduous subject matters such as death, exploitation,
poverty, crime, unrequited love, social exclusion – all became the desired attributes
of genuine flamenco.
Romanticism era in Western Europe initiated interest in exotic, raw, “primitive” forms
of expression. That contributed to the increase in flamenco popularity among foreign
audience (Washabaugh 1998). Flamenco seized to be practiced exclusively in private
contexts. It was now an entertainment form displayed in public, touristic places called
cafés cantantes. The popularity of flamenco contributed to the trend of professionalization.
1
The term “gypsy” is used intentionally. I am aware that it might carry a certain political burden and
evoke unfavorable connotations. It is, however, a standard term used by a great number of flamenco scholars
(Michelle Heffner Hayes, Lou Charnon-Deutsch, Loren Chuse, Peter Manuel etc.). Andalusian Roma people
call themselves gitanos. The term “gypsy” is a direct translation of that referent. It therefore recognizes,
endorses and respects terminology preferred by the gitanos.
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The status of the performers changed – they could now achieve national and international fame. Flamenco guitar emerged as a solo concert art; in the 19th century it was used
primarily as an instrument accompanying vocal or dance performance (Manuel 1989).
The professionalization of flamenco provoked its expansion to settings such as theatre and
opera. It was now being manufactured as a commodity consumed by the elite. Theatre
realm enforced specific genre-related alterations (Álvarez Caballero 1998; Heffner Hayes
2009). Twirls, ballet-like spins and pivots became an acceptable element of flamenco stage
performances. Throughout the 20th century other touristic, commercial venues such as
tablaos began to mushroom. They were introduced with the aim of replacing former cafés
cantantes and sprouted during the regime of Francisco Franco.
The presence of flamenco in theatres and its increased popularity influenced the
development of yet another musical phenomenon. Since the 1980s flamenco aficionados
have been observing the growing demand for nuevo flamenco (“new flamenco”). This
genre evolved from the elements of traditional flamenco merged with a variety of musical styles. The conglomerate includes types of dance and aesthetics such as rumba, jazz,
ballet, world music and contemporary dance. According to Manuel (2010) such hybridity is also a result of mairenista orthodoxy, which emerged in the 1960s. The orthodoxy
advocated allegiance to relatively few, fixed, and highly structured flamenco forms. The
purist insistence on codified styles hindered creative efforts. Nuevo flamenco appeared
partially as an innovative insurgency, which opposed the restrictive, purist orthodoxy.
The concept of hybridity raised several theoretical concerns – previous century saw
abundance of such discourses. Some of the most prominent notions of cultural hybridization and postcolonial interpretations of hybridity were proposed by Néstor García
Canclini (1995) or Homi Bhabha (1994). Hybridization has also been presented as a research paradigm, helpful in ethno- and socio-musicological studies. This is particularly
visible in an interdisciplinary volume edited by Gerhard Steingress: Songs of the Minotaur
– Hybridity and Popular Music in the Era of Globalization: A Comparative Analysis
of Rebetika, Tango, Rai, Flamenco, Sardana, and English Urban Folk. One of its contributors: Wolfgang Holzinger (2002) explored the epistemological status of the concept
of hybridity while attempting to divide it into several subcategories. The author advised
against the wording such as “fusion” or “mix”, which derives from natural sciences domain. Humanities and social sciences should acquire their own, appropriate terminology
and typology, which acknowledge the plethora of hybrid forms. Holzinger proposed five
humanities-specific categories: coalescence, combination, mélange, unification, and
emergence. The concept of “fusion” implies a perfect “mix” of components, in the sense
of camouflaging the elements of compositional structure. The word “combination”, for
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example, allows for the coexistence of recognized heterogeneous elements in uneven
proportions. Following this logic flamenco nuevo should not be referred to as a fusion.
Flamenco’s hybridity with respect to its world music influences illustrates the de-territorialization of contemporary, globalized world (Steingress 2002a). Hybridization can
also be a consequence of elemental musical transculturality. I detect a paradoxical status
of contemporary flamenco nuevo. As territorialized as flamenco is (being born in Andalusia), it is also intrinsically transcultural as the region embraces abundance of foreign
influences. We could say more: the hybridization of flamenco is, to an extent, a product
of its Andalusian territorialization. Flamenco-hybrid is thus simultaneously territorialized
and de-territorialized.
Present-day eclectic forms of flamenco can be further divided into several categories.
Andalusian gypsies who emigrated to Barcelona and Madrid are credited with the creation
of rumba catalan – a hybrid of Cuban rumba, flamenco and rock (Manuel 1989). It is a product of their interactions with other migrants residing in bairros (urban neighborhoods).
Another contemporary hybrid is known as flamenco árabe – a subgenre that “represents
a reaffirmation of Andalusia’s distinct cultural heritage in the form of a celebration of its
Moorish ties” (Manuel 1989: 59). It combines flamenco with Morrocan-style instruments
and songs performed in Arabic. We can also identify flamenco pop subgenre. Some
scholars include rumba catalan within a broader description of this category (Manuel
1989). Arguably the most prominent representative of flamenco pop was Paco de Lucía.
His eclectic, guitar compositions combined flamenco with other popular music styles.
The coexistence of the traditional flamenco and its contemporary, altered forms
is a source of tension among aficionados and scholars alike. Naturally, groups of traditionalists perceive flamenco performed in private gatherings as superior and more authentic than the “disingenuous” commercial version. The purists disregard any genre
alteration, including the use of guitar as a solo instrument: “the essence of flamenco
is singing” (Manuel 1989: 57). Michelle Heffner Hayes (2009: 42) states: “As dancers
trained in traditional flamenco perform in tourist productions or experiment with hybrid
forms, purists insist upon the preservation of the tradition”. Insisting on the preservation
of flamenco’s purity stems from the fear of the loss of its “ownership”. Flamenco is as
an increasingly popular entertainment form, hence the attempts to protect it and secure
it for the generations to come.
Contrary, modernists support the evolution of flamenco. They encourage embracing
plurality of influences within a nuevo flamenco concept. Christopher Paetzold (2009)
stresses the imperative of musical evolution. The researcher describes traditional flamenco as a “sterile musical tradition that reenacts and invents perceived innocent ages”
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(Paetzold 2009: 207). This argumentation deems the attempts to preserve pure flamenco
as desperate and artificial. Peter Manuel (1989: 59) perceives flamenco árabe as a “vehicle of social identity”. With that statement he emphasizes the importance of honoring
Andalusian’s cultural diversity. Flamenco pop and rumba catalan are defended on the
premise of their potential to reflect “the new urban consciousness” (Manuel 1989: 62).
One of the reasons behind their creation was mass migration of low class Andalusians
to Barcelona and Madrid. The new urban social class uses these eclectic musical forms
as an arena of contestation, interchange and social dialogue. George Lipsitz (1994) asserted that popular culture echoes and creates reality. Hybrid, contemporary forms
of flamenco would then be natural extensions of evolving cultural reality. Such music
is also a maker of new polyphonic sociocultural dialogue.
The modernists (Pérez 2015) argue that flamenco is a hybrid by default. It did, after
all, derive from a variety of musical traditions including Andalusian folklore, Moorish
rhythmic elements, Jewish sounds, gypsy influences etc. (Cruces Roldán 2002, Heffner
Hayes 2009 etc.). From that vantage point, flamenco nuevo would be a reiteration of flamenco’s original hybrid nature. Its traditionally (sic!) heterogeneous character embraces
plurality of influences. Insisting on flamenco’s purity could be seen as imposed and habituated.
It is difficult to establish with absolute certainty what constitutes traditional form
of flamenco. There is a general consensus that flamenco performed in a tablao should not
be classified as a genuine one. Peter Manuel (2010) stresses the importance of singing
(cante) as a foundation of traditional flamenco. He mentions less than 40 traditional palos
(styles) of singing, which serve as a benchmark for defining authentic flamenco. Palos
comply with the requirements of specific rhythm (compás), musical tonalities, conventional – yet open to interpretation – melodies, and poetic pattern. They include copla – a 3 to 5
lines lyrical verse. Each palo can have multiple variations or styles of singing as it acts as
a framework for the traditional flamenco. It therefore invites spontaneous interpretations
and improvisations, while flamenco nuevo relies on a predetermined melody and “jingle-like
refrains” (Manuel 2010: 115). In that sense tablaos, which tend to focus on baile (dance)
and underestimate cante (singing) would fail to conform to the requirements of the traditional genre. Its authentic version “can sometimes be found in the classroom of a very old
teacher, but more likely in the company of other aficionados, at a juerga (jam session)
sponsored by a private flamenco club (peña)” (Heffner Hayes 2009: 41).
Antonio Gades and Joaquin Cortés are among the most prominent figures of “new
flamenco”. If one examines the ferocity of their performances, it could be argued that
they encompass qualities traditionally associated with genuine flamenco: passion, pain,
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and roughness. Consequently, several scholars assert that nuevo flamenco should not be
perceived as less authentic than the one performed during private, intimate gatherings
(Matamoros 2008; Pérez 2015). On the other hand, Cortés became famous for highly
atypical in flamenco components such as “Martha Graham-style pelvic contractions,
footwork that include kneeling before the audience, or balletic lifts and pirouettes” (Heller 2015: 245). Antonio Gades incorporates into his flamenco-based choreography elements
of “ballet, modern dance, escuela bolero, and pantomime” (Heffner Hayes 2009: 42). For
that reason traditionalists tend to classify them as ballet or contemporary choreographers
rather than flamenco dancers per se.
Ethnomusicologist Peter Manuel does not regard contemporary, eclectic forms of flamenco as alien or incongruous subgenres. He recognizes them as a “continuum of styles”
or a “flamenco complex” (Manuel 1989: 47). Through that, he proposes a holistic reading
of Andalusian genre. He argues that in order to fully comprehend contemporary flamenco, one must take into consideration an array of substyles as they now “form an intrinsic
part of Spanish culture” (Manuel 1989: 47). Insisting on preserving exclusively “pure”
forms of flamenco would then be unnecessary if not irrelevant. Manuel argues that the
above-mentioned hybrids contributed to the transformation of the society. Since they
gradually became an inherent part of Spanish culture, one could study them as an intrinsic component of flamenco aggregate.

Andalusians versus Gypsies – Ownership Debate
Deciding whether flamenco is an inherently Andalusian or gypsy art form might be
a futile exercise. Scholars tend to identify themselves as gitanistas (supporters of the
gypsy origin of flamenco) or Andalucistas (believers in its purely Andalusian roots).
There are also more balanced approaches such as that of Peter Manuel. He perceives
flamenco as an expression of suffering “of the persecuted gypsies, but in a more general
sense, of Andalusians as a whole” (Manuel 1989: 48). In another publication, however,
he declares: “Although several non-Gypsy (payos) have excelled as flamenco performers,
the genre has traditionally been cultivated primarily by Gypsies – specifically the sedentary, relatively assimilated Gypsies of the towns of Seville and Cadiz provinces”
(Manuel 1986: 46). Sociologist and flamenco scholar Gerhard Steingress (1998) argues
that original, early forms of flamenco combined elements of Andalusian folk music, types
of Spanish national dance and gypsy aesthetics. From that vantage point flamenco would
be a manifestation of quintessentially Andalusian cultural melting pot.
Flamenco as a marker of contested social identities and persecuted social classes
mirrors the contested character of Andalusia. The expulsion of Andalusian Jews and
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Muslims (moriscos) after Spanish Inquisition falls in with the sociocultural ostracism
and persecution of the gypsies. The southern part of Iberia has had a long history of exploitation resulting in its description as a “colonized region of Spain” (Chuse 2003: 15).
After the Christian Reconquista, once prosperous Andalusia began to loose its prominent
status. Economic mismanagement, Madrid’s profiteering of Andalusian’s resources contributed to gradual marginalization of the region. The participation in Napoleonic Wars
in the 19th century further contributed to the belittling of the region. While the effects
of the Industrial Revolution became noticeable in Western Europe, agricultural Andalusia remained fairly unaffected. The impeded progress and persisting periods of famine
contributed to the spread of banditry in the region. Throughout the 19th century Andalusia fulfilled the Romantic fantasies of tormented, unspoiled, “primitive”, and “underdeveloped” land. Similarly to the marginalized status of Andalusia, flamenco historically
lacked the intrinsic prestige associated with social elites. Both: the oppressed region and
the afflicted music genre were commodities devoured by the affluent foreign establishment.
Both were subject to asymmetrical, disproportional power relationships.
Assuming the gypsy provenience of flamenco leads to deeming gypsy performances
as pure, genuine and, ultimately, traditional. During my fieldwork research in Andalusia
(several stays in 2010 and 2011)2 I frequently heard people shout Qué gitano! (“How
gypsy!”) while observing flamenco shows. It was used as a sign of approval acknowledging a notably passionate and pure depiction of that art form.
When analyzing many flamenco lyrics, one can detect their gypsy provenience. The
themes address the harshness of gypsy life, social ostracism or imprisonment. Researchers associate these subject matters with the concept of gitanismo – Gypsy ethos (Manuel
1989; Chuse 2003). The following translated excerpt from one of the songs is an example:
“The horseman on the corners, with lanterns and torches were shouting Kill him, he’s
a gypsy” (Manuel 1989: 52). On the other hand, there is also an abundance of lyrics that
contemplate hardships faced by the Andalusians in toto, irrespectively of their ethnicity.
As mentioned above, Gerhard Steingress insisted that flamenco is a particularly prominent exemplification of the Andalusian ethnic diversity. This musical genre would then be
an extension of many folklore traditions, which contributed to the non-homogenous nature
The author’s ethnographic engagement in flamenco research is further elaborated in a book recently
published in Polish (Wieczorek 2018). While its primary focus is within the field of semiotic anthropology,
it discusses fieldwork experiences in contrasting contexts of peñas (private flamenco gatherings) and tablaos
(restaurants, bars etc. where flamenco performances take place). The book touches upon the intrinsically
different nature of ethnographic engagement within the realm of touristic flamenco festivals and intimate
gatherings. During the fieldwork practice in Andalusian cities, greatest emphasis was placed on participant
observation. On various occasions I also carried out interviews with flamenco practitioners, performers and
aficionados.
2
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of Andalusia. Andalucistas often emphasize the cosmopolitan character of their region,
portraying it as a conglomerate of cultural influences. Peter Manuel provides another argument supporting Andalusian provenience of some flamenco forms. He enumerates songs,
which stem directly from the non-gypsy, hence Andalusian folk traditions. Among these
he includes: malagueñas, granadinas, cantes mineros (Manuel 1986). Adding to his rather equitable narrative, he then spells out subgenres deprived of non-gypsy components. The
following group in an example: siguriyas, soleares, bulerías, and tonás.
Michelle Heffner Hayes argues that an overtly enthusiastic emphasis on entirely
Andalusian origins of flamenco can mirror profound ethnic tensions. The popular preconception of gypsies as thieves can result in the assumption that “there is no such thing
as original gypsy culture” (Heffner Hayes 2009: 34). From that viewpoint flamenco would
be a conglomerate of Andalusian music traditions, gathered and integrated by gypsies.
In the past Spanish gypsies were placed at the bottom of social ladder, “ranked below
even the most impoverished Andalusians” (Heffner Hayes 2009: 32). Therefore, crediting
them with the invention of something so meaningful could be rather inconvenient. One
conducive “fix” for such association is emphasizing Moorish components of flamenco
(through referencing the Muslim occupation of the region between 711 to 1492). Andalucistas tend to, for example, trace rhythmic similarities between Andalusian art form
and ancient Arab oral poetry. I detect a certain degree of logical incoherence within
an extreme version of Andalucistas narrative. Their perspective acknowledges the inclusion of gypsy culture and its impact on the multicultural landscape of the region. At the
same time it distances itself from the gypsy element in the debate over the origins and
the “ownership” of flamenco.
One of the most prominent publications, which marked the beginning of gitanistas
narrative, is Mundo y formas del cante flamenco. It was written by Antonio Mairena and
Ricardo Molina and published in 1967. That book, being one of the early manifestations
of formal flamenco studies, paved the way for the gitano narrative. It has since become
a primary reference point for the supporters of the gypsy provenience of flamenco. Mairena and Molina identified the purity and authenticity of flamenco as equivalent to its
exclusively gypsy affiliation. Several scholars have since criticized this assertion (Mitchell 1994; Steingress 2005). The authors declare that the music form emerged within intimate ambience of gypsy families in the 19th century. They insist that through subsequent
processes of commercialization, flamenco became andalucianised. The public, touristic
display of flamenco would then be a mere derivative of the original gypsy art form.
Similar dogma can be observed in James Woodall’s (often criticized) book In Search
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of the Firedance: Spain through Flamenco (Woodall 1992). The author reiterates the
exclusively gypsy ability to generate a genuine and pure flamenco performance.
Some other scholars such as Isidoro Moreno Navarro identify gypsies as Andalusians,
emphasizing their gradual process of cultural adaptation to the region (Moreno Navarro
1996). To further complicate this debate, Timothy Mitchel suggests yet another hypothesis on the origins of flamenco. He associates the emergence of flamenco with a lifestyle
of a multicultural group within Andalusia, rather than with a particular ethnic affiliation.
The scholar argues that the art form “was the collective result” (Mitchell 1994: 67) of low
class miners, panhandlers, Moorish people who converted to Christianity etc. These
social groups practiced flamenco as a means to challenge social inferiority and to confront
their suffering. He recommends that flamenco is a product of a “lumpenproletarian style”
(Mitchell 1994: 39) practiced among “subcultural others” (Mitchell 1994: 39) rather than
of the gypsies or the Andalusians. Therefore flamenco would be born among lower class
men of various ethnicities and not amidst gypsies or Andalusians – exclusively.

Regional, National and Global Culture – the Optics Problem
Another ongoing dispute within the realm of flamenco studies amounts to asserting
what culture flamenco, in fact, represents. When we say that flamenco mirrors social
norms or when we analyze flamenco music within the context of culture – what culture
do we have in mind? As will be demonstrated below, music can enunciate both regional
and / or national cultural values.
Arguably the most evident period during which flamenco officiated as a manifestation
of Spanish national culture was Francisco Franco’s regime (1939–1975). During his dictatorship, all forms of flamenco expression were subject to a political suppression. The
identification of flamenco as an Andalusian, regional style was eradicated. The official
narrative recognized flamenco as yet another symbol of Spanish unity. These homogenizing attempts were mirrored by the creation of politically charged system of nacionalflamenquismo. Music activities (and all other cultural activities for that matter) were closely examined and meticulously censored.
Washabaugh’s take on flamenco’s role in Franco’s politics is, in my opinion, one of the
most concise, accurate and explicit depictions of nacionalflamenquismo:
Flamenco events were orchestrated in such a way as to give tourists the experience of sampling
different facets of Spain’s one diamond, different instantiations of the one body of Spain, all
united in the same mystical way that the body of the Church is united (Washabaugh 1996: 162).

83

Łódzkie Studia Etnograficzne

tom 57, 2018

Flamenco was therefore manufactured so as to reiterate the message of the country’s
unity, while eliminating regional references. The “united body of Church” remark might
be hinting at the mystical union of the Holy Trinity. Washabaugh could also be calling
attention to the metaphor of the Body of Christ. The union of all Christians under one
spiritual entity resembles the plurality of body parts united within one organism. His
statement undoubtedly ties the Spanish state and the Church, mirroring the relationship
between nacionalflamenquismo and nacionalcatolicismo. The latter refers to the mutual
support between the Catholic Church and Franco’s political agenda, the union between
religious ideology and extreme right propaganda.
Franco’s attempts to depict the unified Spain as an attractive touristic destination resulted in the use of flamenco as a promotional tool (Bennahum, Goldberg, Heffner Hayes
2015). That being said, this touristic, official version of the art form had to be purged off
all its former befouled associations. During the “Golden Age of Flamenco” (second half
of 19th century until early 20th century), this musical form was often romanticized, Orientalized, exoticized and eroticized (Heffner Hayes 2009; Washabaugh 1998 etc.). As was
mentioned earlier, westerners travelled to Southern Spain, led by their romantic fantasies
of pristine landscapes, exotic culture, and passionate flamenco. Female performers frequently practiced prostitution in the commercial, touristic cafés cantantes thus embodying
the Southern fervor and satisfying romantic longing for the exoticized, “primitive”, raw
stimuli. Naturally, Franco’s catholic propaganda had to clean flamenco off its former sexual connotations. Such hygienic version was used as an official political, promotional instrument. The political tone of nacionalflamenquismo manifested patronizing narrative
of flamenco, presenting it as a “harmless”, adorable, buoyant and unified form.
Politicization of flamenco was endorsed via Francoist media. One of the examples
of such attempts: documentaries Rito y Geografía del Cante, aired on Spanish television
between 1971 and 1973. That series’ content was scrutinized so as to fulfill the nationalist agenda. William Washabaugh’s analysis of Rito y Geografía del Cante (Washabaugh
1997) provides an opportunity to understand the mechanisms of political appropriation
of flamenco, practices of censorship as well as the struggle to overcome the nationalist
doctrine. Under the superficial portrayal of flamenco as a unified form, the series managed
to contraband hidden content. Through endeavors to portray that music form as a diverse
hybrid of genres and influences, its Andalusian roots were exposed. The makers of Rito
y Geografía del Cante partially succeeded in attempts to empower Andalusia. Shortly
before the end of Franco’s dictatorship, more artistic attempts challenging the official
nationalist status quo started to emerge. Michelle Heffner Hayes mentions efforts
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undertaken by filmmakers Carlos Saura and Luis Buñuel, whose movies showcased
merely Andalusian components of flamenco (Heffner Hayes 2009).
After Franco’s death, gradual decentralization process was initiated. In 1980 Andalusia gained its day: Día de Andalucía. It is celebrated until now as a commemoration
of a referendum granting sovereignty to the community. A year later Andalusia became
officially recognized as one of the Spanish autonomous regions. With these transitions,
flamenco could steadily reclaim the role of the symbol of regional identity. The scholarly literature immediately reflected the commencement of the regionalism trend. In his
book Memoria del cante flamenco, Félix Grande clearly depicts flamenco as a cultural
“merchandise” of Andalusia (Grande 1979). He emphasizes the fact that as a hybrid
combining diverse influences, it could not have been born anywhere else than in this
particular region. Andalusia could then be perceived as a community, which embodies
collective memories. These memories would also encompass the history and social
meanings of flamenco.
Since Grande’s publication, several academics addressed the role of flamenco in reflecting a unified regional identity as opposed to homogenous nationalism. One of the
most prominent scholars invested in the dispute of regionalism is Cristina Cruces Roldán.
She states that it is absolutely essential to recognize “and to appreciate flamenco as
an important indicator of our cultural identity and as the shared heritage of all Andalusians3” (Cruces Roldán 2002: 193). The anthropologist is actively engaged in the promotion of flamenco as a key element of regional heritage and she encourages participation
of Andalusian government in achieving that goal. On the institutional level, several
initiatives supported the regional growth of this art form. The Andalusian government
efforts materialized in launching Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco
in 2005. This authority aims at the development of the music form, with a particular
emphasis on the activities taking place within Andalusia. The recognition of flamenco
as the Intangible Cultural Heritage by UNESCO in 2010 was of particular significance.
Such acknowledgement, while implying global potential of flamenco, also recognized its
regional significance.
Cruces Roldán perceives flamenco as a key component, which contributes to Andalusian distinctiveness. Gerhard Steingress, on the other hand, embraces an entirely different vantage point and he openly confronts female researcher’s argument. The scholar
argues that Cruces Roldán, perhaps unwillingly, promotes a nationalist (sic!), politicized
version of flamenco (Steingress 2002b). In his opinion, by advocating Andalusian autonomy and distinctiveness, the female researcher endorses a semi-nationalist approach. The
3

All translations from Spanish language are done by the author.
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sociologist believes that by considering flamenco as an extension of “Andalusian-ness”,
she wrongfully displays a homogenized outlook on the region. He objects to the perception of Andalusia as a community and the view of flamenco as a manifestation of regional identity. The article’s title: El flamenco como patrimonio cultural o una construcción
artificial más de la identidad andaluza suggests the reading of flamenco as an “artificial
construction of Andalusian identity” (Steingress 2002b: 43), if Cruces Roldán’s perspective is adopted. He argues that some Andalusians might not perceive flamenco as their
distinctive identity indicator. He believes that by emphasizing the role of flamenco as
a solely regional heritage and stressing its homogenous, “Andalusian” character, the innate
development of flamenco is hindered. The contrived (in his view) adherence to regional,
uniform version of flamenco impedes any genre related alterations, intrinsic to flamenco’s
hybrid nature. William Washabaugh’s book Flamenco Music and National Identity
in Spain provides an opportunity for a balanced examination of Steingress’ and Cruces
Roldán’s viewpoints (Washabaugh 2012). Summarizing Steingress’ critique of Cruces
Roldán’s argumentation, Washabaugh affirms that the “Andalusian community” and “the
musical heritage that grounds it” are artificial creations (Washabaugh 2012: 37).
Another source of tension between the two scholars lies within their different perception of flamenco’s nature. The female researcher believes that the current public
character of the genre is a byproduct of its evolution. It is not integral to flamenco’s core.
For Steingress, however, the commercial component of flamenco became intrinsic to its
nature. In other words, the public display of that art form became an inevitable element
of flamenco’s growth and development. We could add that the commercialization and the
increasing popularity of the genre could also be a factor facilitating the nationalization
process. The emergence of flamenco bars in touristic cities such as Madrid or Barcelona
corresponds with the abandonment of flamenco’s solely Andalusian association.
We could try to demonstrate how the dispute pertaining to flamenco’s role in culture,
especially nowadays, reaches even wider circles. As a commodity “consumed” around
the world, flamenco is not only a regional or national product but, increasingly, global
too. The, originally, Andalusian art form is nowadays practiced and admired in abundance
of cultural contexts. This music is particularly popular in Japan where, as of 2016, more
than 80 thousand students participated in flamenco classes (Millán Vázquez de la Torre,
Millán Lara, Arjona Fuentes 2016). The past decade saw a few research endeavors, which
acknowledged the status of flamenco as a global phenomenon (Aoyama 2007; González
2008; Ruiz Morales 2011 etc.).
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Distance versus Intimacy – Academic Debate
Peter Manuel declares: “flamenco musicians are generally uninterested in theorizing
about their music”4 (Manuel 1986: 46). This statement could open another significant
debate within the realm of flamenco studies. The specificity of that art form, its emotional character, its significance for national/regional identity etc. results in the approval
of engaged, impassioned descriptions of flamenco. This is often allowed even within the
world of academia. Emotional involvement in that art form and the experience in practicing it can be equally important to an academic, methodic precision of analysis. The
“insider’s” know-how often is, in fact, a factor, which validates the truthful, solid and
accurate quality of some publications within the realm of flamenco studies. While expounding methodology used in her research Loren Chuse (2003: 20) states: “The focus
on subjectivity and personal experience that forms the basis of psycho cultural anthropology is valuable in the examination of an expressive form like flamenco”.
There are, however, different approaches to the subject matter. Timothy Mitchell
in his monograph Flamenco Deep Song declares:
Let me stress that I am not a flamenco artist nor a flamenco aficionado in a traditional sense of this
term. For those readers seeking an insider’s account of flamenco or the flamenco way of life, alternative reading is available in English (Mitchell 1994: 4).

Mitchell is not, unlike many other flamenco scholars, a flamenco practitioner; he
is not even particularly fond of that art form. His neutral approach is presented as an asset, which should guarantee academic objectivism. The academic distance allows, in his
opinion, refraining from the romanticizing of flamenco. And that is a sin, which Mitchell finds majority of scholars guilty of: “Although such works have their charm, they are
often beholden to romantic or mythical notions of flamenco, that can actually impede
a true understanding of the music in its overall social and cultural contexts” (Mitchell
1994: 4). The researcher’s insistence in exposing the “truth” about flamenco is rather
remarkable if not surprising in the post-truth era of the fading of the metanarratives
(Lyotard 1984).
Even some methodologically strong scholarly works on flamenco, such as that of Cruces Roldán or Gerhard Steingress, display a highly engaged tone. As mentioned earlier,
Cruces Roldán is an avid advocate of the regionalization of flamenco. The applied anthropologist actively promotes a greater engagement of Andalusian government in recognizing flamenco as a regional heritage. Her works carry a political message. Steingress
4
This trend prevented me from relying primarily on ethnographic interviews while carrying out my research in Andalusia. For that reason I decided to, whenever possible, prioritse participant observation.
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supports a contrasting view to the female researcher, yet his emotional investment in the
topic of flamenco is also visible. Both scholars exhibit conspicuous academic rigor.
Mitchell would argue, however, that any element of personal, intimate engagement in that
musical art form is a weakness and could potentially hinder “a true understanding of the
music” (Mitchell 1994: 4). He also criticizes flamenco scholar Félix Grande for an overly emotional portrayal of social injustice and discrimination within Spain. Mitchell adds:
“my approach is scientific in the broadest sense of the term” (Mitchell 1994: 4). He distances himself from the position of the “insider”, often perceived by other scholars as
an invaluable advantage, while studying flamenco.

Conclusion
The article discussed several moot points integral to flamenco research. It looked
at the formation and development of cultural politics surrounding flamenco studies.
Furthermore, it revealed the status of Andalusia as a tumultuous region, which embodies
ethnic, racial, and national disquiets.
As for the recurring academic debates, the emotional engagement in the flamenco
topic was contrasted with scholarly detachment. While the latter approach stems from
the fear of replicating former romanticizing and exoticizing mechanisms, the intimate
engagement is closer to representing an intrinsic nature of flamenco. As an anthropologist
who engaged in participant observation of flamenco in Andalusia over the period of two
years, I support emotional involvement in flamenco research. My previous publications
on flamenco endorsed ethnographic engagement. This comparative study aims primarily at grouping, organizing, and commenting on the existing flamenco-related disputes
rather than the issues of sociocultural praxis.
The conflict between the supporters of traditional or “pure” flamenco and the followers of nuevo flamenco is grounded in the perception of flamenco inherent character. The
purists emphasize the intimate, private nature of original flamenco performances; the
modernists highlight the inherently eclectic character of that music genre. The nuevo
flamenco supporters favor the evolution of the genre, acknowledging its public manifestations and touristic consumption initiated in the 19th century.
The debate between Andalucistas and gitanistas is, undoubtedly, one of the most
impenetrable and inscrutable ones. I believe that determining the ultimate ethnic ownership of flamenco might be an exercise in futility. Instead, I see the direction of future
flamenco studies in reiterating, deepening and updating the status of Andalusia as a challenged and contested region.
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I believe that the regional – national – international/global debate in particular requires
further elaboration. We could try adding another level of interpretation. Gerhard Steingress (2002b) claims that flamenco could be perceived as a human universal. Its transgressive character and extensive application would erase the regional versus national
conflict. We could argue that the inclusion of this art form in the UNESCO list of intangible heritage showcases its universal potential. With this recognition, flamenco became
an element of humanity’s legacy, rather than merely Spanish or Andalusian art form.
William Washabaugh (1997) recalls Spanish artists’: poets’ (such as Federico Garcia
Lorca) and composers’ (Manuel de Falla) universal view of flamenco:
(they) opted for an alternative strategy for legitimating Andalusian and ultimately all of Spanish
culture by projecting its music onto a higher stage of universal aesthetics. As they saw it, flamenco “deep song” was a transcendental experience that could carry the aficionado beyond the shallowness of politics and ethnicity (Washabaugh 1997: 53).

In this perception, conflicts over ownership of flamenco or establishing which culture
it represents would seem irrelevant or petty.
Ideally, this topic should be included in an extensive, all-encompassing study, preferably in a form of a book. However, until such publication is launched, this comparative
paper could serve as a way to organize the multiple debates. It examines and contrasts
existing disagreements between scholars as many of them have not been included under
one broad in scope study. In my contribution I focus on analyses rather than polemic.
All in all, the outcomes of these debates are, naturally, inconclusive. These saturated
substantial differences reveal the tensions within the cultural reading of flamenco. Michelle Heffner Hayes (2009: 31) states: “When considering the debates in flamenco,
it is imperative that one recognize the distinction between the categories of Spanish,
Andalusian, and gypsy”. It is essential to acknowledge the potential of flamenco as
an arena for discussing topics as diverse as race, ethnicity, social class, identity, cultural
ownership, politics of dance or the status of traditional music in the contemporary world.
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Abstract: In this article, the primary focus is the tradition of brass bands and orchestras in the
lifestyles of Samogitia’s towns and villages in the 20th–21st century. This music-making from
Lithuania’s western region (Lith. Žemaitija) is no doubt related to the development of Lithuania’s
musical culture as a whole. Therefore, on the basis of historical sources, the author briefly covers
the development of ensembles in the Grand Duchy of Lithuania. The formation of brass ensembles’ tradition was particularly impacted by the celebrations of Catholic Church holidays and solemn processions (particularly in the 17th–18th century), and later – manor orchestras and music
schools (end of the 18th–19th century). It was in Samogitia that music-making with brass instruments thrived until the very beginning of the 21st century. The author, on the basis of data collected mainly during fieldworks, reveals the role of brass bands in this region’s folk piety, family
and community customs, this tradition’s changes.
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Streszczenie: W artykule główny nacisk położono na tradycję zespołów i orkiestr dętych w życiu
miast i wiosek Żmudzi w XX i XXI wieku. Muzyka z zachodniego regionu Litwy jest niewątpliwie związana z rozwojem litewskiej kultury muzycznej jako całości. Dlatego też, sięgając do źródeł historycznych, autorka w skrócie opisuje rozwój orkiestr w Wielkim Księstwie Litewskim. Na
powstanie tradycji orkiestr dętych szczególnie wpłynęły obchody świąt katolickich i uroczyste
procesje (zwłaszcza w XVII I XVIII wieku), później także funkcjonowanie dworskich orkiestr
i szkół muzycznych (koniec XVIII I XIX wiek). Na Żmudzi muzyka instrumentów z mosiądzu
rozwijała się do samego początku XXI wieku. Autorka, na podstawie danych zebranych głównie
podczas prac terenowych, ujawnia rolę orkiestr dętych w religiności ludowej tego regionu, zwyczaje rodzinne i wspólnotowe oraz zmiany zachodzące w tradycji.
Słowa klucze: orkiestry dęte, zespoły dęte, Żmudź, Wielkie Księstwo Litewskie, Litwa, święta
kościelne, pogrzeby, kalwaria żmudzińska, pieśni katolickie
Tłumaczenie: Klaudyna Michałowicz

When talking about Samogitia’s brass bands, we should keep in mind that their development is closely related to all of Lithuania’s culture. Lithuania’s cultural situation is very
closely related to the musical processes taking place in the West and Central Europe.
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Already in the Middle Ages, at the residences of Lithuania’s rulers, and later, at the palaces of noblemen, Catholic Church holidays included the most modern instruments of the
time, ensembles and orchestras played fashionable music. During the Baroque period,
wind ensembles were small in size (usually consisting of oboe-type instruments, bassoon,
flutes, trumpets, French horns, serpents etc.). Wind orchestras flourished during the French
Revolution and during the years of the Napoleonic wars. Over the first half of the 19th
century, chromatic valved brass instruments of the saxhorn family (tuba, althorn, tenor,
baritone and others) were invented, while the trumpet and French horn were improved
(Urniežius 2003, 2007). These instruments were added not only to wind orchestras, but
also to the symphonic orchestras of the late Romantic period. The orchestras that performed
at the palaces of the aristocrats, in the cities and towns, played a major role in the formation of folk brass band tradition, which live on in Samogitia to this day.
Research for this paper is based both on historical sources, previous works, and
on material from fieldwork in different parts of Samogitia made by the author in
2004–2017, the author’s interviews, as well as correspondence with informants who
had lived in Samogitia.

Development of wind ensembles and orchestras
in the Grand Duchy of Lithuania
Historical sources note that already in the late 14th century the GDL had certain wind
ensembles / orchestras that may have been military purpose as well. Lithuania’s ruler,
Vytautas the Great, had an orchestra of whistlers (flutists), which would play for visitors
at the palace and accompany the duke on his journeys (Jurkštas 1970). It is known that
in 1429 the Roman emperor Sigismund was welcomed in Luck, the castle of Vytautas the
Great, with the sounds of trumpets and various musical instruments (Batūra 1966: 51).
Albinas Batavičius and Mėčius Miknevičius, researchers of GDL military orchestras,
believe that in the end of the 14th century – early 15th century military music sounded
during the most varied occasions: signing of peace treaties, welcoming of honoured
guests, celebrations, when welcoming and seeing off foreign messengers etc. According
to the authors, already in the 14th century music of this style was a part of not only military, but also secular culture1 (Batavičius, Miknevičius 2001: 52–53). Once Lithuania

1
In 1477, when Lithuania’s Grand Duke Casimir welcomed at his Trakai residence the Venetian messenger Ambrosio Cantorini, many trumpeters played. Alexander, who inherited the throne from Casimir, together with his wife Helen, very much enjoyed music. During Alexander’s rule, the palace was full of musicians and singers. In 1502, the palace ensemble consisted of seven trumpeters, two whistlers, and a drummer
(timpanist) (Čaplinskas 2002: 36).
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was officially Christianised 2, brass and percussion instrument music were included
in Catholic Church rituals and celebrations.
Wind instruments became particularly popular in the 16th–18th century, when the GDL
had not just a state army – great private armies were also supported by the most influential noble families: Radziwiłł, Sapieha, Oginski. There is no doubt that these armies,
or maybe even their troops, had musicians. They would not only play the trumpets as
a way to convey messages, but also during various festivities at the residences of their
patrons and when visiting elsewhere, as well as during Church holidays and processions.
For example, in 1730, at Zhirovichi (Slonim district, in modern-day Belarus), when
crowning the miraculous painting of Virgin Mary, a grand procession came from the
Radziwiłł county town of Myra. It included “for their safety, a band of Janissaries soldiers,
with their drums and music, came along, and their performance drew the attention of all.
Cannon salutes sounded between the music played, and they were shot by the soldiers
and the city’s craftsmen guilds” (Griciūtė-Šverebienė 2011: 211). In the Baroque period,
with the aim of maximum effect, loud wind and percussion instruments were particularly in favour, as well as exotic instruments from foreign lands. With trumpet signals
the people of the city were invited to listen to the magistrate’s rulings and the court’s
decisions. The herald would trumpet on the steps of the town hall and later – at each gate
of the city. Craftsmen guilds, which also participated in the city’s festivities, had their
own trumpeters and drummers as well (Trilupaitienė 1995: 115). In Vilnius, the Corpus
Christi celebrations organised by the Jesuits were unique in their particular splendour
and solemnity: processions (where not only Catholics, but also Orthodox Christians were
required to participate) included triumph chariots with living images, hymn-singers,
musicians, cannon fire – many people of various faiths gathered to see them, not only
from the city, but the surrounding areas as well.3 The main participants of these processions – hymn singers, musicians, readers – were students from the Vilnius Academy,
founded in 1579 by the Jesuits. There is no doubt that the Celebration of Corpus Christi
The Grand Duke of Lithuania, Mindaugas, was baptised in 1251, and Lithuania was declared a kingdom
by Pope Innocent IV. In 1253, Mindaugas was crowned king of Lithuania and his wife Morta became queen.
After he was assassinated in 1263, Lithuania returned to paganism. While the Lithuanian state began expanding to the east and joined the already-baptised Slavic tribes (Kievan Rus), part of the eastern Lithuanian
nobility adopted the Orthodox faith. Lithuania with all its inhabitants was officially Christianised into the
Roman Catholic faith in 1387 by the King of Poland, Jogaila (Pl. Władysław II Jagiełło), and his cousin Vytautas (Lat. Alexander Vitoldus), Grand Duke of Lithuania. Samogitia was Christianised in 1413, as this region was officially reclaimed from the Teutonic Order to Lithuania after the battle of Grunwald in 1411 (Vardys
1997: 39−173, Gidžiūnas 1991: 131−138).
3
The 1587 Corpus Christi procession surpassed in grandeur, solemnity, theatricality all of the other processions that had taken place in the city. This event drew many onlookers – not just Catholics, but representatives of other religions as well (Čaplinkas 2002: 49).
2
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was also celebrated, accompanied by the sounds of music, in Samogitia (Kražiai and
Pašiaušė) where members of the Jesuit society were established. According to data from
Church historian Paulius Rabikauskas, at the college in Pašiaušė (founded in 1654), along
with languages and other sciences, music was also taught, as it was crucial for Mass and
more festive celebrations. In 1688, the church installed an organ and military drums (Lat.
tympana campestria) (Rabikauskas 1961: 368). The ensemble (orchestra) was founded
sometime in the 1720s and flourished especially in the 1730s–1740s, as in 1730 several
new French horns were purchased, while in 1746 – a new tuba, cornum, lutes, oboes.4
The orchestra, which was mainly made up of the college’s students, participated in the
town celebrations (Rabikauskas 1961: 368–369).
The festivities of this period were celebrated with great pomp not only in the largest
cities, palaces of nobles, and dioceses, but also in remote parishes. Documents from the
17th–18th century show that churches, monasteries, brotherhoods had musical instruments
that they used in processions, pilgrimages, etc. Normally churches used to have pairs
of these musical instruments: two trumpets, two French horns and two kettle-drums5,
or even more (Griciūtė-Šverebienė 2011: 135–138). Churches and monasteries founded
fraternity associations, which were very popular at the time; those that did not have their
own musicians would invite them from elsewhere. For example, in Samogitia, trumpeters from Alsėdžiai were invited to play at a nearby town, Lieplaukė, and for playing
during the feasts of St. George and the Holy Ascension and Trinity, they were paid seven
gold coins, and for playing during nine annual festivals the same musicians were paid
20 gold coins from the budget of the brotherhood (Griciūtė-Šverebienė 2011: 137–138).
Therefore, we can suppose that the people of Lieplaukė had a sort of agreement with the
musicians from Alsėdžiai, as it was clear that they were hired all the time. It is interesting to note that today in Samogitia, if a church-village or small town didn’t have their
own trumpeters, they would be invited from the neighbouring parish, just as in the
18th century.

Music-making at Calvarias, feasts and other church celebrations
In particular, Samogitian Calvary (Lith. Žemaičių Kalvarija) played a significant role
in the formation of the folk tradition of brass bands in Samogitia. Samogitian Calvary
was famed for its miraculous painting of the Virgin Mary with Baby Jesus, and in early
July of each year a Feast, devoted to the Visitation of the Virgin Mary or the Great
Paulius Rabikauskas presents also the Latin names for these instruments – nempe tuba, cornua, fides,
hoboe.
5
This is also confirmed by the 1820 Tytuvėnai church and monastery visitation act. It mentions one pair
of trumpets and two damaged kettle-drums (Griciūtė 2004: 297).
4
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Samogitian Calvary Feast, would take place. Since its very establishment6, the middle
of 17th century, this place has been visited by many pilgrims. According to the famous
Lithuanian writer of the 19th century, Bishop Motiejus Valančius, parishioners led by the
priests would travel to the feast with drums, trumpets, flags, altars (Valančius 1972:
358−359). The solemnity and loud noise made by these processions is evidenced by the
expenses for travel to Samogitian Calvary. For example, Alsėdžiai parish, led by the
pastor, would travel on foot with a cross, flags, altars, drums and trumpets. For the gunpowder, saltpetre, sulphur and ammunition paper he paid 49 golden coins (Lith. timpa),
for the band accompanying the procession – six golden coins, for cannon fire – five
golden coins. The order at such processions was upheld by special overseers – maršalka
(Griciūtė 2002: 14). Even though large processions were banned in the second half of the
18th century7, pilgrimages to this place never ceased.
For the pilgrims who visited Samogitian Calvary, textbooks for the walking the Way
of the Cross were written. From these books people would learn what prayers to recite
and what hymns to sing at each station of the Way (Vitėnas 2005: 231). Today we know
of the first such book in Lithuanian – the 1681 prayer book compiled by Georgius Kossakowski (promoter for the Samogitian Calvary’s Dominican order): Rozancius swęnciausios
Maryos Pannos yr saldziausy warda Jezus8 [Rosary of the Blessed Virgin Mary and the
Sweet Name of Jesus with Necessary Prayers for a Pious Catholic], which was also meant
for those people visiting the Stations of Samogitian Calvary. Along with other hymns
and prayers, as a separate part of the book Kossakowski presented the prayers and hymns9
for the Stations of the Cross, later were called the same as the Way of the Cross – the
Samogitian Calvary Hills (Žemaičių Kalvarijos kalnai) or simply Kalnai. These hymns
are still sung and played with brass instruments in Samogitia not only when visiting the
chapels, but also during wakes (read more in the section Brass bands in the traditional
lifestyle of villages and towns), death date memorials, during Advent and Lent.
6
Samogitian Calvary was the first Way of the Cross in the GDL and the third in the Polish–Lithuanian
Commonwealth. It was started to establish in 1737 by Bishop Jerzy Tyszkiewicz (see: Vasiliūnienė 2010:
74–99). It is comprised of nineteen chapels that contain twenty stations, called Žemaičių Kalvarijos kalnai
(Engl. Samogitian Calvary Hills) by the people of Samogitia because chapels were built on hills, and believers had to climb them when praying.
7
When Bishop Jan Dominik Łopaciński learned about the inappropriate behaviour of some pilgrims,
in 1763 he banned mass processions to the Great Samogitian Calvary Feast (Valančius 1972: 359).
8
Rozancius swęnciausios Maryos Pannos yr saldziausy warda Jezus. Teypogi Spaſabas apwaykściojima
Kałnu Kałworyjos Ziamayciu Su Madlitwomis yr Giesmiemis to ſłuźijęnćiomis (...), Wilniuy Drukarniey
K. J. M. Akademi: Metu 1779 (Vaicekauskas 2005: 93).
9
The chapter was entitled The Bloody Way of Jesus Christ or Prayers Suitable for the Chapels of the
Samogitian Calvary (Kossakowski (1849 [1681]: 221–287). This book was published 47 times until the end
of 19th c. The origin of these hymns was studied by Lithuanian scholars − litterateur Mikas Vaicekauskas
(read in Vaicekauskas 2005) and musicologist Alfonsas Motuzas (read in Motuzas 2003).
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With the Tsar’s government’s active fight against Catholicism10 and after the 1863
Uprising, when processions were banned, the solemnity given by brass and percussion
instruments at feasts might decrease. Journeys to the feasts at the Samogitian Calvary
gained a “second wind” in the early 20th century, when the bans of Russian Empire were
lifted, and, particularly after 1918, when Lithuania restored its independent state. People
would travel by train from more distant locations, while those from nearby local Samogitian parishes would travel in the company of priests and clerics, with the sounds of kettle-drums and brass band, which accompanied their hymn-singing.11 Walking the Samogitian Calvary Hills continued even in the Soviet era.12 Participation in feasts, besides the
sense of sacral purification, also became a form of resistance against atheisation and was
a way of expressing national protest against the Soviet occupation – walking the hills had
to be as pompous as possible, with trumpets and processions. This is why the Soviet
government would persecute trumpeters.13 They would thus try to keep the processions
quiet, so that the “Soviet people” wouldn’t be disturbed in “building” communism. Persecution by the government didn’t stop either the musicians or the pilgrims – rather it was
the opposite, they were encouraged to even more actively express their folk piety.
The tradition of music-making began to change at the end of the 20th century when
the feasts were flooded with “new” pilgrims − music pedagogues and their students, staff
of cultural centres and their collectives, who during the Soviet period could not publicly
pray − the self-taught musicians were slowly replaced by professionals. Instrumental
variety also appeared − folk group participants and young pilgrims came to the Samogitian Calvary not with traditional brass instruments, but with the kanklės (zither-type folk

Read more in Merkys (1999: 584–646); Vidmantas (1995: 77).
Read more in Totoraitis (1937: 5–6); Paleckis (1930: 290–291).
12
During the Soviet era, all monasteries and convents, as well as some churches, were closed, the names
of streets, squares and even cities were changed (for example, the town of Žemaičių Kalvarija was renamed
as Varduva) in an effort to erase any association with religious constructs and symbols. In order to suppress
the peoples’ religiosity and piety, the Calvaries of Vilnius, Vepriai and Beržoras were destroyed; more than
once the Hill of Crosses was mowed down to the ground, and attempts were made to close and desacralize
the Samogitian Calvary Chapel. In 1953, before the Great Feast, they were given over to the “care“ of the
local collective farm, and this provoked a major incident: the pilgrims came and arbitrarily removed the door
locks from the chapels and, despite attempts by the police to stop them, still walked the Stations of the Cross.
Since 1957, so that fewer people would come to the feasts, a number of measures were taken: secular events
were organised (during the Great Samogitian Calvary Feast − a Samogitian festival at Lake Plateliai, during
the Šiluva feast − celebrations by the river Dubysa etc.), the media attempted to “unmask” the sanctity
of these places, and state transport was banned for the pilgrims going there, etc. (Streikus 2006: 340–341).
13
According to a brass musician (b. 1948) speaking about an incident during the Great Samogitian Calvary Feast in the late 1960s or early 1970s, since musicians stand out from the rest of the people in the crowd, when they were arrested by police officers they were put in a police car and locked in prison for
24 or more hours (LTRF cd 989/5/).
10
11
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instrument), guitars etc.14 Therefore, even though at the end of the 20th century – beginning of the 21st century the musical tradition of visiting chapels was infused with new
trends, there were always those who tried to pray and sing as their parents and grandparents once did.
According to the musicians interviewed during the expeditions, the peculiarity of the
feasts in Samogitian Calvary is that they feature music from brass instruments. A man
born in Plungė in 1960, who since childhood has participated in the feasts every year,
told that usually, especially on weekends, three or four groups of musicians would be
waiting in the churchyard. Those groups of pilgrims that didn’t have their own trumpeters, or the priest himself, would invite these musicians to play and join them in walking
the Kalnai (hills).15 According to musicians from the older generation, in the Soviet era
the feasts at Samogitian Calvary could have even seven brass bands (consisting of five
or six musicians) waiting at the churchyard, and people would wait in line to hire them
(LTRF cd 1201/03/). Pilgrims would pay a monetary donation to the musicians for their
services. Therefore, when they wanted to earn more, musicians would often walk the
Kalnai several times a day.16 In the second decade of the 21st century, one can rarely hear
at Samogitian Calvary the music of brass bands – there are much fewer musicians, and
there are less and less pilgrims who wish to pray with the sounds of trumpets. One musician, born in 1966, tells how the musicians would once go in groups of five, while
in recent years there are only two or even less.17
The author of the article, on the basis of her observations, stories from interviewees,
and earlier archival material, differentiates brass bands into three groups by their functions. The first group − musicians only play. Usually professional musicians are invited
to play in official processions, during which the relic of the Holy Cross is carried, and
during Mass in the church. The second group − musicians lead prayers, sing and play.
Usually self-taught or having some musical education, musicians raised in a traditional
14
In 2001, ethnologist Rita Balkutė recorded a group of young pilgrims and their teachers, who accompanied the hymns with kanklės, guitars and a small portable drum. When they would stop at each station,
a long wooden trumpet was played. Data from the private video archive of R. Balkutė.
15
According to him, people used to arrive on Saturday (in the Soviet era and the early years of the Rebirth). Indulgences were not considered as being received if a person only walked the kalnai once. One had
to walk them three times: in the evening, at night, and for the third time – on Sunday, during the day. Trumpeters were usually hired on Sunday. If a person was wealthy – they could hire musicians for Saturday as
well (LTRF cd 1151/01/).
16
Some musicians indicated that they walked Calvary three times during one day, another interviewees
– even five times. One musician from the older generation (b. 1931), explained that the church used to be
open all night, so pilgrims would go there to rest, pray, sing hymns, which is why sometimes they would
walk the Hills at night. Now the church is locked at night and only open at 7:00 in the morning, which is why
the tradition of night-time prayers barely exists.
17
From the archives of the author of the article. Electronic message from 2 September 2013.
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environment, of whom at least one knows very well the course of the Stations of the
Cross, has a strong voice, leads the groups of pilgrims who “privately” go over the Hills.
A midway option is also possible, when the prayers are led by the elders of the group
of pilgrims, while the musicians sing and play the Kalnai hymns.18

Photo 1 Musicians walking Stations of the Cross together with pilgrims during Feast
of the Assumption in Beržoras

During the Feast of the Visitation of the Blessed Virgin Mary (the Great Samogitian
Calvary) on 1–12 July, the Way of the Cross is walked, with brass music, in the Calvaries
of Mosėdis, Beržoras, Tytuvėnai; however, only invited musicians play there, no one
waits to offer their services. By the way, walking the Way of the Cross with trumpets
at this Calvary is practised not only during the aforementioned feasts. For example,
Beržoras Calvary (14 wooden chapels – Stations of the Cross, established in 1759) in the
end of the 20th–21st century was solemnly walked, with hymn-singers and brass musicians,
during other holidays as well – the Feast of St. Anthony, our lady of Mount Carmel (Lith.
Škaplierinė), Feast of the Assumption (Lith. Žolinė), Holy Cross, and other holidays.
As was mentioned, in all of the GDL, as well as in Samogitia, in the 17th–18th century or even much earlier, people would travel to feasts in solemn processions, various
18
About repressions during Soviet times and music making during the Great Samogitian Calvary Feasts,
read more in Žarskienė (2017a).
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Church feasts would be celebrated. The continuation of these traditions, which have
disappeared in other Lithuanian locales, can also be seen in the previous century’s traditions of Samogitian folk piety. In the 20th century, small brass bands would play at Church
feasts (especially the main ones), Easter Morning Mass, and processions. The Dapšauskas
family from Salantai band has played at all the church-village feasts in the districts
of Skuodas, Kretinga, Plungė, and especially around Mosėdis and Salantai – any and all
feasts that take place: “Starting on Easter and ending at Christmas. During the summer
there were many (…)”19. Music performed by brass bands was a sign of particular festivity and solemnity in Samogitia and to this day remain a necessary part during Christmas,
Pentecost, Corpus Christi and other holidays.

Photo 2 Dapšauskas family orchestra plays during St. Michel Feast in Mosėdis
(Skuodas district)

For the Church and for the pious people, one of the most important holidays of the
year was Easter, the Resurrection of Jesus Christ. Thus, it had to be properly celebrated.
After a quiet, serious Lent20, it was important to express joy at the Resurrection, which
From the archives of the author of the article. Electronic message from 7 July 2013 and 3 August 2013.
By the way, for Samogitians it was commonplace to play brass instruments during Advent and Lent as
well, when neighbours would gather together in the long evenings and sing the Kalnai. The brass bands
would participate in singing hymns and Kalnai also during Easter vigil at church. In a manuscript by Juozas
Mickevičius, held in the museum in Kretinga, which describes the Easter night traditions in the 19th c. (until
1864), it is described how after the Saturday night service, “the hymn-singers would sit in the pews, sing
hymns, the Kalnai with trumpets“ (see Mickevičius 2017). This tradition of night vigil with Kalnai ant brass
music lives on even today in Pievėnai village (Mažeikiai d.), Rietavas town, and elsewhere.
19
20
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is why trumpets and kettle-drums sounded. According to an interviewee (b. 1960), “during Resurrection there were kettle-drums and trumpets. When they would play [brass
instruments], the earth would shake. The church vaults would shake” (LTRF cd 1151/2/).
Today, at the parish feasts and during Easter, the brass bands would be invited to participate in a procession around the church, play hymns during Mass, and after Mass –
a march.21 At Mass, brass instruments were most often played during Ascension (Sacrifice) and Communion. Nevertheless, brass band were most needed in processions: “The
main moment was when we would walk around the church – people would be very
happy that we came” – explained one musician from Telšiai (b. 1949) (LTRF cd 989/05/).
During the procession around the church, the trumpeters would most often be behind the
choir. Now, at all parish feast processions where the Holy Sacrament would be carried,
the hymn Viešpatie Jėzau, mūsų Valdove (Our Lord Jesus) would be sung and played
(this hymn has been officially approved by Lithuania’s bishops). During the Easter morning procession, where people would walk three times around the church (during the feast
– once), the hymn Linksma diena mums nušvito (O Joyous Day) was sung.
Brass bands consisting of five or more musicians were usually the ones invited to play
during holidays. In the larger cities that had music schools for children (such as Rietavas,
Plungė), the students from these schools, teachers and schoolchildren, up to 15 people,
would play brass instruments on Easter (LTRF cd 514/03/, LTRF cd 989/02). The traditional composition of a five–six-person brass band consisted of a clarinet, cornet (or two
cornettes), tenor (and/or alto), baritone and bass. Now this is changing. The bands include
other instruments as well – trombones, saxophone, the baritone replaced by a euphonium.
When playing marches, chromatic accordion is played along with the brass instruments.
In Samogitia we can still see one form of the expression of piety – praying with
trumpets at the graves of family members during summer-time church feasts and during
All Saints Day (November 1), on the eve of All Souls. The latter tradition in the first half
of the 20th century was present in other regions of Lithuania22, not only Samogitia. However, this territory consistently grew smaller and early in this century the tradition was
visible only in northwestern Samogitia. According to one interviewee (b. 1939), in her
21
During the inter-war period, at the great holidays, and sometimes on Sundays, musicians would get so
excited that on their way home from church they would play for all their neighbours and wish everyone the
best on the occasion of Christ’s Resurrection. For example, having played during Mass on Easter, the musicians and singers of Vainutas rural-district were invited by the priest to the rectory where they were given
a feast. After being treated at the rectory and regaining their energy, they would visit the homes of nearly
everyone in Vainutas town, where, upon approaching a house, “they would play a march and wish everyone
the best on the occasion of Christ’s Resurrection” (Batavičius 1995: 169).
22
According to Jūratė Gaidelienė, who wrote about a brass band in Panevėžys, old people remember that
before WWII “in some places during All Souls’ Day bands would stand by the cemetery and play a mournful
march for a fee” (Gaidelienė 2002).
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youth, the Viekšniai cemetery on the eve of All Saints’ hosted several trumpeter groups,
mostly consisting of four musicians. After the musicians played at one grave, they would
be led to another: “It was very lovely – candles lit, trumpets on one side, trumpets on the
other” (LTRF cd 821/2/). During the latter holiday, this cemetery would find three four
brass ensembles gathering there from the early morning and waiting for people to invite
them to play a hymn and pray at the grave of a loved one.

Photo 3 Brass ensembles from Mažeikiai praying at the gravesite in Židikai cemetery
during St. Anna feast

During All Saints’ Day as well as during feasts taking place in the cemetery in summertime, the main function of trumpeters was to pray at the gravesite. In 2013−2014 the
author of this article visited summer feasts in Grūstė and Leckava (Mažeikiai d.), and
Ylakiai (Skuodas d.) as well as in 2017 – feasts in Židikai and Vaičiulena (Mažeikiai d.)
and observed and fixed the ritual with brass music near a gravesite. Musicians at the grave
site would say who the prayers were dedicated to (for example, for all those buried in this
grave, for the parents, or by simply saying the names of the deceased) and, crossing
themselves, would then say prayers: Our Father, Hail Mary and Eternal Rest. Then they
play and sing one verse of a popular hymn (for example Mary, Mary, Oh Mary, Mother
of God, Nearer, My God, to Thee, Mary’s Name etc.). At the end, they would again perform Eternal Rest, only this time the aforementioned prayer is played and sung in the
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traditional antiphonal manner. All of these “procedures” usually lasted about 3–3,5
minutes. For this the musicians are reimbursed by those who invited them with small
monetary donations. The majority of brass ensembles consisted of three or just two musicians, but sometimes there were four. Having asked elder musicians how it used to be
before, they indicated that there had to be at least five musicians, while sometimes even
six or seven would play and pray at a gravesite (LTRF cd 834/01, 03/). When asked why
one needs trumpets in the cemetery, most musicians and the people who hired them replied that this was simply the way it had to be, this was the tradition – some people were
brought to tears, as it was like a funeral, while for others it brought back memories.
A musician (b. 1962) explained that it might even be enough for the gathered family
to simply pray, but since they could invite musicians, this was a sort of “bigger” prayer,
an offering from the living to the dead (LTRF cd 834/01/). The research of prayers for
the deceased and their honouring during religious holidays revealed that this ritual might
be related to the dogma of Purgatory, with roots reaching back to the Baroque period
or even earlier (see Žarskienė 2017b).

Brass bands in the traditional lifestyle of villages and towns
In the 19th century, the traditional musical culture in north-western Samogitia was
greatly impacted by the impressive concerts of brass, string and symphonic orchestras
of the Plungė and Rietavas manors of Dukes Ogiński. Rietavas was famous for its
highly professional brass band, which was established prior to the symphonic orchestra,
while the latter was formed from the brass band (Kiauleikytė 2008: 178). The brothers
Michał and Bogdan Ogiński also sponsored a music school in which talented children
from the surrounding area studied and performed with the orchestra. When the musicians
returned to their hometowns during vacations or holidays after their services, they played
together with other musicians of their village, taught the more musically inclined village
youths, and formed bands. Possibly, village musicians could have acquired brass instruments that were no longer being used in the manors (Žarskienė 2012: 157). This is confirmed by sources that describe the traditions of people in the countryside. Ethnographer
Juozas Mickevičius, in his book about Samogitian weddings of the second part of 19th century in Plateliai, Alsėdžiai and Ylakiai surroundings, stated that by 1870 brass instruments
became popular at weddings and that brass bands played at the wedding festivities of the
wealthier members of the villages (Mickevičius 1933: 70). Other authors mention that
brass instruments were played during funeral rituals.23
23
Ethnographer Mečislovas Davainis-Silvestraitis (1889, LMD 229/479/) and priest Antanas Ragaišis
(1906) mentioned in their works that brass instruments were used during funeral wakes.
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In the early 20th century, the rapidly more popular brass bands could be heard alongside (or sometimes even replacing) the then-common string and mixed ensembles during
Mayday open air dances, weddings, christenings. The local newspaper Vienybė (Unity)
of the little town of Eržvilkas from 1908 writes that before there was a brass band, only
the fiddle, diatonic button accordion and dulcimer were played at weddings, but now brass
bands play at weddings, churches and even funerals (Gasiūnas, 1908). Brass bands were
especially good for playing outside at Mayday dance evenings, parties. Interviewees
remember that brass bands could play “better and with much more power so that even
the fields would ring (...). We could easily ‘outrival’ the strings, their playing would
hardly be heard” – remembered a musician from Vaitimėnai village (Šilalė district) orchestra (Batavičius 1995: 175). Most often, band leaders would be graduates of the Rietavas or Plungė manors orchestras, church organists, or musicians who had played in the
Russian Tsarist military bands. According to the data of Albinas Batavičius, who described
the brass bands of Tauragė district, one of the oldest orchestras in this district was
founded in the 1910s by Antanas Vaičiulis in Bikavėnai village (Vainutas rural-district).
Vaičiulis came from the Rietavas orchestra. Meanwhile, Ignas Lomsargis, former member of the Tsar’s army military orchestra, founded brass band in the town of Žemaičių
Naumiestis upon his return to Lithuania (Batavičius 1995: 73–75, 124–125).

Photo 4 Riflemen brass band from Tauragė (1932)
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In the 1920s−1930s, brass bands music became particularly popular. In Samogitia as
well as in the rest of Lithuania, brass bands were formed almost in every military battalion, all organisations (e.g., Young Lithuania, Spring Youth etc.) and unions (firefighters, riflemen, etc.), the labour halls, high schools, churches, and even companies
at that time. These bands performed during state celebrations and religious festivals and
were often invited to play at wedding parties of town dwellers and wealthy farmers. A real
drive to form brass bands also reached Samogitia’s countryside – for a larger village
to have its own brass band became a matter of honour. Usually fiddlers or accordionists
learned to play a woodwind (mostly – clarinet) or brass instrument (mostly – cornet
or trumpet) and formed a village band. Since village men themselves did not know how
to read notes, they “took lessons” from the musicians of neighbouring parishes, students
of the pedagogical or theological colleges, or even hired a bandleader. Despite such
“training” of the village musicians, they remained true self-taught amateurs; they played
the violin, diatonic button accordion, bandoneon and other instruments by ear and only
in the brass bands did they play from the score. Nevertheless, in the villages there were
not only individual musicians who could not read notes, but there were also entire brass
bands in which several, if not all musicians played by ear (Batavičius 1995: 119, Urbienė
1988, Žarskienė 2012). Many of these brass bands were composed of members of one
– or in the case of a larger band – two or three families. One resident of Salantai (b. 1939),
in talking about her mother’s family, noted that her grandfather was a simple farmer, but
he could play any instrument. He had taught all four of his sons to play brass instruments:
“My mother’s father and four brothers were very good trumpeters” (LTR 7506/33/).
In northern Samogitia – Ylakiai, Seda, Židikai – during the pre-war period, the famed
Jonušas, Brasas, Vasiliauskas and other family brass bands were formed, which, as
younger generation musicians joined, drawing in their neighbours as well, lived on into
the Soviet era.24 A village brass band needed at least 4−6 members. The instruments most
often played were: one or two clarinets (cornets), althorn (baritone), baritone (tenor), bass
(tuba, helicon) and drum. Some bands played without the drum, only with brass instruments. Another common arrangement was to play with 7 to 9 and sometimes even more
musicians. The cost of brass instruments especially in the beginning of the 20th century
was out of the price range of simple peasants. However, their enthusiasm was so great
that peasants would sell their livestock in order to acquire brass instruments. Of course,
the musicians did not simply buy the expensive instruments for their own pleasure. With
such a fad of brass music sweeping the country, these instruments were a stable
Profiles from ethno-instrumental expeditions, which took place in 1988, of the Non-State Institute
of Ethnic Music. Data written down in Mažeikiai district. Material held at the Lithuanian Folk National
Centre, Vilnius; Antanas Vasiliauskas’ information, written down in 2013.
24
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investment. Musicians expected to make back the money they spent rather quickly by
playing at weddings, funerals, festivals and other occasions. Bigger and better village
brass bands usually were invited to play at weddings, funerals, open air dances, town
and church festivities, etc.
After World War II, when mass deportations began – as did resistant fights of the
green partisans – many musicians were deported or killed and village bands were neglected. But the tradition did not die out. During the Soviet occupation period the brass
band musicians were persecuted for playing in church as well as at Catholic funerals and
at times even fired from their jobs. However, the Samogitians, famed for their conservatism and stubbornness, did not give up. Even when family customs and traditions began
to change, and brass bands were no longer desired at weddings and christenings at the
end of the 20th century, they remained an integral part of Catholic funerals.
It should be noted that during the Soviet occupation brass bands were sounding during
the funerals of important individuals throughout all of Lithuania. In cities, funeral marches led the final journeys of all World War II veterans, Russian-speaking foreign-born
persons, and Communist Party members. In rural-places brass bands were organised on all
collective farms and their musicians accompanied the funerals not just of the administrators but also of regular collective farm workers. However, an entirely different development
occurred in Samogitia where, when compared to other regions, more traditional funeral
and mourning rituals have persisted to this day.25 Here, even during the Soviet times, brass
instruments played melodies of Žemaičių Kalvarijos kalnai (Samogitian Calvary Hills)
or simply Kalnai (Hills) and other funeral hymns at the traditional Catholic funerals – during the night-long vigil and accompanying the deceased to the cemetery.
In Samogitia, brass bands at funerals started to become very popular during the
“classical” Soviet era years, i.e. in the 1960s; in the 70s and 80s, their popularity reached
its zenith. The use of brass bands at funerals became a matter of great prestige in rural
villages, towns and cities. Anyone who could afford it, hired a band: when the trumpets
sounded at funerals, it was said that the deceased was “properly honoured”.26 Musicians
played at funerals several times during a week, whereas the more noted brass musicians
played almost every day. During fieldwork in Rietavas, a member of a popular brass band
(b. 1953) recounted that in one day they led as many as three deceased to the cemetery
and added: “we went to the funerals just like to a job, people stood in line to hire us”
(LTRF cd 509/01/).
Modern ethnological studies also have noted that rituals of traditional funerals and mourning have
survived more in Samogitia than in other regions of Lithuania. Read more in Garnevičiūtė (2012), Stumbra
(2011).
26
Data recorded by the author in Vilnius in 2011 from an interview (b. 1948) from the Kretinga district.
25
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The brass band musicians were often invited for the night vigil or a wake, where
people stayed up all night next to the deceased and where the Kalnai were sung. The
orchestra was also asked to participate on the day of the burial in order to follow the
deceased to the church and cemetery. The Kalnai and other funeral hymns were performed
with the brass band in the antiphonic manner, i.e. taking turns – either singing or playing.
The musicians explained that there were several variants. Most common was this pattern:
first stanza or first line27 is sung by men, the second – is played by the band, the third – by
women, the fourth – by the band. Often the singers did not split up, the first stanza was
sung and the second was played by the musicians. This manner persists even when both
functions are performed only by the musicians. Usually at funerals often there were five,
six or seven players.

Photo 5 Brass band in funeral in Samogitia (the 1970s)

At the turn of the century, throughout all of Lithuania as well as in Samogitia, there
have been many changes both in the vigil practices and in funeral music traditions. The
vigil rituals moved to the newly opened funeral parlours and professional companies
oversee all the burial concerns. Musicians and pedagogues have joined the ranks of hired
funeral musicians. Strong competition has emerged among the various groups that offer
27

This could be a half stanza as well.

110

Łódzkie Studia Etnograficzne

tom 57, 2018

their hymn singing for funeral services. During field research expeditions musicians told
that now, instead of traditional structure of five or seven musicians, only three of them
play at funerals. The trio (two trumpets / clarinets and bass or trumpet, tenor and tuba
etc.) plays in the funeral processions. But at the night vigil when the Kalnai are sung
together with other hymns, one of the brass instruments is replaced by an electronic
keyboard or synthesiser (LTRF cd 23/26/). As the older generation steps aside and with
the strong influence of television and radio, the musical tastes are changing both in the
cities and in the rural areas.28 These days, one can hear at Samogitian funerals ensembles
of various compositions, sometimes even duets. Brass instruments are often replaced by
string and other instruments – one or two kanklės, one or two violin with a keyboard
or synthesizer etc. As society grows more secular, prayers for the deceased grow less and
less important, which is why even the Kalnai prayers and hymns are shortened or even
entirely eliminated. Funeral music is understood not as something to escort the soul of the
deceased, but as a pleasant background for those who are gathered at the wake. However, the tradition is constantly changing and renewing itself. This is confirmed by
a 2015 expedition in Raseiniai region by the author, where she encountered a brass band
of a traditional instrumentation (two trumpets, trombone and tuba). After about 20 years,
musicians have once again come together to perform traditional Catholic prayers and
hymns at funerals (LTRV 997).

Final remarks
Today it is difficult to say why in Samogitia the playing of brass instruments is such
a deep part of traditional culture and why it lives on to this day, although similar processes had occurred throughout Lithuania. The first occurrences of playing brass instruments are mentioned as taking place in the Vilnius and Trakai residences of rulers and
noblemen; trumpets and drums were played in walking the Calvaries of Vilnius and
Vepriai, and during the inter-war period brass bands would play in villages and towns
throughout Lithuania during May outside dances, weddings, christenings; during the
Soviet period bass bands were formed in nearly every collective farm. Why in Samogitia,
even during the years of Soviet occupation, did simple people come together into small
brass bands and perform religious hymns at Church festivals and funerals? Perhaps this
was a result of the popularity of the Great Samogitian Calvary Feast and the tradition
of solemnly walking the Stations of the Cross or the manor orchestras and schools that
taught many fine musicians and kapellmeisters? Or, perhaps, it was the funeral traditions,
28
For more about the role of brass bands in Samogitian funeral traditions and its change, read in Žarskienė (2013).
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full of folk piety, where the Samogitian Calvary Hills (Žemaičių Kalvarijos Kalnai)
is sung to this day? Or the conservatism and stubbornness of the Samogitian people? The
study revealed that all the aforementioned factors resulted in music-making with academic brass instruments becoming a part of this region’s traditional culture. “Without
the brass, there is no funeral” – told a famous jazz saxophonist who originated from
Samogitia. Therefore, to this day, the tradition of music-making by brass bands (albeit
constantly changing) remains a unique part of Samogitia, differentiating it from Lithuania’s other regions.
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Validación de parámetros para la clasificación
acústica-organológica del timple
Walidacja parametrów dla klasyfikacji
akustyczno-organologicznej timple
Resumen: El timple es un pequeño cordófono tradicional del archipiélago canario (región ultraperiférica del Reino de España). Por su morfología, es semejante al ukelele o al guitarró, pero difiere
en que la parte trasera del timple es curva. En este trabajo de investigación se aborda el estudio del
timple desde dos perspectivas: organológica y acústica. Para la realización del estudio se analizaron instrumentos cedidos por La Casa – Museo del Timple, ubicada en el municipio de Teguise en
la isla de Lanzarote (Islas Canarias). Con objeto de estructurar el análisis de la investigación se
propone y se valida un sistema de catalogación por grupos de timples en el que se tienen en consideración distintos aspectos como la funcionalidad y respuesta acústica de cada grupo para su definición.
Palabras clave: timple, archipiélago canario, análisis organológico y acústico, parámetros de clasificación
Summary: The timple is a small traditional cordophone originary from the Canarian archipelago
(one of the outermost regions of the Kingdom of Spain). Because of its morphology, it is similar to
the ukulele or the guitarro, but differs with them in that the back of the timple is curved. This research work addresses the study of timple from two perspectives: organological and acoustic. In
order to carry out the study, instruments provided by La Casa – Museo del Timple located in the
Municipality of Teguise on the island of Lanzarote (Canary Islands) were analyzed. In order to
structure the analysis of the present research a cataloguing system to classify groups of timples is
proposed and validated. In it, different aspects are taken into consideration such as the functionality or the acoustic response of each group for its definition.
Key words: timple, Canarian archipelago, organological and acoustic analysis, parameters of classification
Translated by Authors
Streszczenie: Timple to mały tradycyjny kordofon pochodzący z Wysp Kanaryjskich (jeden z najbardziej oddalonych regionów Królestwa Hiszpanii). Ze względu na swoją morfologię, podobny
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jest do ukulele lub gitary, ale różni się tym, że jego tył jest zakrzywiony. W pracy omawiane są
badania timple z dwóch perspektyw: organologicznej i akustycznej. W celu przeprowadzenia badania, analizie poddano instrumenty udostępnione przez La Casa – Museo del Timple, które znajduje się w gminie Teguise na wyspie Lanzarote (Wyspy Kanaryjskie). Dla ustrukturyzowania
obecnych rozważań zaproponowano system katalogowania – klasyfikacji grup timple. Uwzględnia
się w nim różne aspekty, takie jak funkcjonalność lub odpowiedź akustyczna każdej z grupy w celu
jej zdefiniowania.
Słowa klucze: timple, Wyspy Kanaryjskie, organologiczna i akustyczna analiza, parametry klasyfikacji
Tłumaczenie: Klaudyna Michałowicz

Introducción
El timple es el instrumento más representativo de la música tradicional de las Islas
Canarias (región ultraperiférica del reino de España). Su morfología lo asemeja al ukelele o a las pequeñas guitarras habituales en numerosas regiones europeas y latinoamericanas. Su característica más apreciable, que lo diferencia de la mayoría de estas pequeñas
guitarras, es la curvatura de la tapa trasera. No obstante, es posible encontrar timples
que difieren en gran medida entre sí. Se pueden apreciar modelos de distintos tamaños,
diferente número de trastes o con acabados notablemente dispares. Estos cambios o modificaciones son fruto del desarrollo del instrumento a lo largo de las décadas, tanto en
su aspecto constructivo como en sus posibilidades musicales. Por otro lado, hacerse una
idea general de los cambios sufridos por el instrumento o establecer clasificaciones del
mismo que justifiquen o caractericen las divisiones entre los distintos modelos de timple
es una empresa que presenta grandes dificultades. Llama la atención que se puedan adquirir en cualquier tienda de instrumentos musicales de las islas (y en algunas de la
Península Ibérica) timples de distintas características y tamaños y que no se pueda saber
a qué son debidas estas diferencias.
Es ampliamente aceptado que la función principal del timple a mediados del siglo
XIX era fundamentalmente la de acompañar en las agrupaciones tradicionales del archipiélago canario como complemento a la base armónica. En esos años, las necesidades
técnicas por parte del instrumentista eran muy reducidas y un diapasón con cinco trastes
podía ser suficiente para hacer sonar los acordes más habituales en las formaciones musicales típicas de la música tradicional canaria. Hoy en día, se pueden encontrar grupos
que arropan al timple en los que éste desarrolla una función principal e incluso se han
estrenado obras con orquesta sinfónica donde el timple es el instrumento solista.
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Il. 1 Timples de diferentes características y épocas

Actualmente, su desarrollo constructivo sigue siendo artesanal y todo el peso de
investigación, mejoras y enseñanza de las técnicas de construcción del instrumento a las
nuevas generaciones recae sobre los luthiers. La mayor parte de los luthiers que trabajan
en el archipiélago se han formado de manera autodidacta a base del método ensayo - error,
sin otra referencia previa que el oído y su propio criterio acústico. Por suerte, en la última
década se ha potenciado la formación de estos artesanos mediante cursos públicos de
inscripción libre y talleres organizados por iniciativas privadas.
A la hora de averiguar lo acontecido con el timple y su posible desarrollo se pueden
encontrar tratados o publicaciones que detallen el método de construcción del mismo
(De León 2008), métodos de aprendizaje de la técnica necesaria para interpretar diferentes obras en el timple (Monzón 2009) o libros divulgativos que abordan en distinta profundidad diferentes apartados sobre el timple (Cabrera 1999). Debido a la inexistencia
de trabajos científicos que reflejen las variaciones efectuadas en el instrumento a lo
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largo de las décadas, se plantea este estudio como una primera aproximación que intente reflejar en un documento físico lo acontecido con el timple.

Procedencia
Las Islas Canarias fueron un enclave geográfico estratégico en el descubrimiento
y conquista de América. Una vez anexionado el archipiélago a los territorios controlados
por los Reyes Católicos, se estableció como punto de paso casi obligatorio para los navíos
que cruzaban el Océano Atlántico. Debido a la gran cantidad de barcos que paraban en
las islas y a la duración de la utilización de esta ruta marítima, determinar el origen del
timple no ha sido una tarea sencilla. No obstante, gracias a las anotaciones de los capellanes de los primeros navíos a bordo de las expediciones de Jean de Bethencourt y Gadifer de la Salle, se pudo constatar que los aborígenes del archipiélago no disponían de
instrumentos musicales desarrollados, a la vez que se describían los instrumentos que
portaban los barcos que llegaban a las islas. Cabe destacar que, aunque algunos autores
han encontrado nexos culturales marginales entre los antiguos habitantes de las islas
y tribus afincadas en el norte de África (Hernandez 1985; Jiménez 2014), actualmente
está descartado que el timple provenga de dicho continente. Estudios en profundidad
como los llevados a cabo por Álvarez (2005) o Siemens (1977) evidencian que el timple
fue importado por las expediciones europeas a las islas y que comparte características
con numerosos pequeños cordófonos que se podrían encontrar en buena parte de la geografía europea.

Métodos y análisis
Para la realización del estudio se proponen diversos parámetros para comprobar si
permiten realizar un análisis de la transformación acústica – organológica del instrumento. Dado lo amplio del objetivo y las innumerables posibilidades que se pueden idear para
llevar a cabo esta labor, se han acotado variables en ambos campos, reduciéndolas a las
medidas visibles del instrumento (tamaños) y el estudio del timbre en el campo acústico.
Una vez obtenidas las variaciones de los dos campos, se intentará relacionarlas con el
objetivo de validar y fundamentar la utilización de estos parámetros en el análisis del
desarrollo del instrumento y la clasificación del mismo. Para llevar a cabo la investigación
aquí tratada, se realizaron grabaciones y se tomaron medidas de quince instrumentos
cedidos por La Casa – Museo del Timple, ubicada en el municipio de Teguise en la isla
de Lanzarote.
La elección de estos instrumentos viene determinada por numerosos factores, entre
los que se pueden destacar la fiabilidad de los datos de cada instrumento (cabe recordar
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que la factura de los timples es totalmente artesanal), la gran variedad en las fechas de
construcción y procedencias que permiten la elaboración de un mapa representativo
bastante completo, así como el buen estado de la colección de instrumentos.
Para cada uno de los timples estudiados se anotaron en fichas individuales los siguientes datos: artesano (luthier que construyó el instrumento), procedencia (isla en la
que se fabricó), año de creación, número de trastes, largos (total, de caja y de mástil),
anchos (alto, medio y bajo), profundidades (alta, media y baja), profundidades de curvatura (alta, media y baja), tiro entre puentes, diámetro de la boca y presencia o no de cajetín de amplificación. Cabe aclarar que la nomenclatura alta, media y baja hace referencia a las partes del instrumento colocado en vertical, siendo el mástil la parte superior.
La parte alta sería la ubicada por encima de la boca del instrumento, la parte media sería
la correspondiente a la zona de la boca y la baja la que está situada por debajo de la boca.
Para poder aplicar el método experimental se realizó un estudio preliminar que permitió acotar distintas variables, así como asegurar y caracterizar el grado de repetibilidad
de la toma de muestras. Las variables estudiadas comprendieron la elección de un material para el punzado de las cuerdas (púa) y la posición de punzado. Se analizaron resultados de grabaciones con distintas notas y se comprobó la aportación acústica de las
cuerdas libres debida a la vibración por simpatía1.
Para el análisis acústico (tímbrico en este caso) de este estudio preliminar (y del
estudio final) se tomó como parámetro de referencia el centroide espectral (Krimphoff,
Mcadams y Winsberg 1994). Este parámetro se define como el “centro de gravedad” en
frecuencias de los componentes del espectro según su amplitud evaluado a lo largo de la
duración completa de la nota. En cuanto a la percepción auditiva, estaría relacionada con
lo que generalmente se denomina “brillo” del sonido (Agostini, Longari y Poolastri 2003).
Su expresión matemática es:

Il. 2 Expresión matemática del centroide espectral

El centroide espectral se puede definir como una normalización de la amplitud ponderada de cada uno de los armónicos con su índice, donde el subíndice i es el índice de
cada armónico, f es la frecuencia propia del armónico, P es la amplitud de presión de la
frecuencia y N es el número total de armónicos considerado para el cómputo del centroide espectral (CE). Valores cercanos a 1 indicarían que el centro de gravedad tímbrico
1
Fenómeno físico que se produce cuando un cuerpo cercano a otro de afinación similar comienza a vibrar inducido por las vibraciones de éste.
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está desplazado hacia la frecuencia fundamental mientras que valores superiores mostrarían una mayor aportación de parciales superiores, en este caso, en valor directamente proporcional, es decir, cuanto mayor sea el valor, mayor será la aportación de armónicos superiores.
Los resultados obtenidos de este estudio muestran que la variación obtenida en CE es
menor al 1%, lo que otorga un alto índice de repetibilidad. En concreto, el estudio con
siete parciales o una nota fundamental más seis armónicos presenta variaciones mínimas
que validan la comparación y análisis de los resultados de distintas muestras. Los resultados obtenidos respecto a la posición de punzado muestran un centro de gravedad del timbre
más desplazado hacia la fundamental en la zona superior del instrumento y una mayor
aportación de armónicos superiores en la boca y en la zona inferior del instrumento.
Dado el escaso registro del timple con las cuerdas al aire y debido a los resultados
obtenidos en este estudio previo, se consideraron sus dos notas extremas (E4 y D5 en
nomenclatura anglosajona, mi de 329 Hz y re de 587 Hz respectivamente) para el estudio
principal. El material elegido para el punzado de las cuerdas fue una púa Tortex (de la
marca Dunlop) dada su similitud con los resultados obtenidos con el punzado con la uña
(que es como se suele punzar la cuerda en un timple a la hora de tocar) y la estabilidad
obtenida entre muestras. Por último, se pudo comprobar que hay una ligera aportación de
armónicos superiores al punzar las cuerdas al aire resultante de la vibración por simpatía.
El análisis espectral de los sonidos obtenidos reveló picos de amplitud en frecuencias
inferiores a las notas punzadas; estos picos corresponden a las frecuencias reforzadas
por la caja del instrumento.

Il. 3 Ejemplo de frecuencias reforzadas. Espectro de un timple de J.J. Dios
al ser pulsada la nota D5
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Una vez validado el método experimental, se procede a realizar la toma de muestras
en La Casa – Museo del Timple. Dado que el estudio por eje temporal no permite extraer
todas las conclusiones posibles y con el objetivo de profundizar en el análisis, se ha propuesto una división en grupos previa al estudio basada en las diferencias funcionales,
organológicas y estéticas observadas. Además, también se ha tenido en cuenta la catalogación previa de La Casa – Museo del Timple para la clasificación. La colección del
museo se encuentra dividida en dos salas, una dedicada a los instrumentos tradicionales
(sala Orígenes/Tradición) y otra a los timples modernos (sala Evolución). Esta catalogación
es anterior a la propuesta por el presente trabajo y está fundamentada en el eje temporal.
Si bien cumple con la función principal de división y localización de los instrumentos
expuestos en la colección, se consideró insuficiente para poder extraer conclusiones
profundas, detalladas y específicas en relación con los parámetros acústicos y organológicos del presente estudio. De hecho, a modo de ejemplo, dos timples modernos que
comparten la misma sala del museo, como son un timple con dieciocho trastes con cajetín de amplificación eléctrica (como el del artesano Jesús Machín) y un timple de doce
trastes sin caja de autoamplificación (como el de Andrés Almenara) no presentan las
mismas características (organológicas y acústicas). La funcionalidad no es la misma pero,
lo que es más importante, tampoco lo es el concepto de construcción o el desarrollo del
mismo por parte del luthier. Por lo tanto, la propuesta de catalogación previa requiere
una subclasificación para resultar útil en este estudio. La propuesta que se aporta en este
trabajo es la que se puede apreciar en la figura 4:

Il. 4 Propuesta de clasificación de grupos de timple

Como se puede apreciar, la división general de los timples se realiza en dos grandes
grupos: timples tradicionales y timples modernos. En este último grupo se ha propuesto
una subdivisión en tres subgrupos: timples de concierto, que pueden o no presentar elementos de amplificación (con la diferencia constructiva que ello supone), timples de estudio y timples de estética antigua.
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La división por grupos utilizada en este estudio, por lo tanto, queda así:
•• Timples tradicionales: Son los instrumentos más antiguos. En este estudio los
timples utilizados en este grupo pertenecen todos al artesano Simón Morales.
Los cuatro ejemplares fueron construidos en las décadas de los 50 y 60 del siglo
XX. Suelen presentar un menor tamaño y menor número de trastes. Su función
original era la de acompañar en las parrandas y no desarrollaban un discurso
musical técnico complejo.
•• Timples de estudio: son timples de mayor tamaño que el grupo de instrumentos
tradicionales. Si bien presentan un mayor número de trastes, el diapasón no se
superpone a la tapa armónica. No presentan cajetín de amplificación.
•• Timples con amplificación: En esencia, son un subgrupo de timples de concierto
a los que se les ha añadido un cajetín de amplificación eléctrica. La inclusión del
cajetín influye notablemente en el diseño del instrumento, variando su estructura interna y el trato de la madera. Esto justifica su distinción como grupo propio.
•• Timples de estética antigua: son timples realizados en las últimas décadas que
simulan la estética (a falta de comprobar si también emulan la acústica) de los
instrumentos tradicionales. Presentan un número reducido de trastes (máximo
doce) y un tamaño similar al de los timples tradicionales.
El número de instrumentos de cada grupo analizados en este estudio no es idéntico.
Habida cuenta de la limitación en la disponibilidad de timples, esta condición no se ha
podido satisfacer. Sin embargo, el proceso de normalización estadístico llevado a cabo
en el estudio permite realizar un análisis que es independiente del número de timples en
cada grupo.
Se ha elaborado una tabla simplificada (figuras 5 y 6) de los parámetros estudiados
tanto en el apartado organológico como en el acústico. El código de colores está organizado de tal manera que el color rojo indica valores altos, el amarillo valores intermedios
y el azul valores bajos.

Il. 5 Tabla simplificada de parámetros organológicos
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Il. 6 Tabla simplificada de parámetros acústicos

Conclusiones
Una vez realizado el análisis de todos los parámetros comentados, se pudieron extraer
las siguientes conclusiones. En el apartado organológico se pudo observar que los timples
tradicionales (los más antiguos de los instrumentos estudiados) son notablemente más
pequeños en los parámetros de largo y ancho. En estos parámetros, los grupos de timples
de estudio, de concierto y amplificados presentan valores considerablemente mayores.
Destaca el largo de mástil de los timples amplificados que presenta valores claramente
por encima del promedio de grupos. Esto puede ser debido a la necesidad de instalar más
trastes en el diapasón. El grupo de instrumentos que presenta menores dimensiones en
los apartados de profundidad de curvatura son los timples amplificados. Sus dimensiones
en estos parámetros son claramente inferiores al resto de instrumentos estudiados. Esta
diferencia puede estar justificada por la preocupación de los luthiers con los problemas
de saturación del sistema autoamplificado. Según hemos podido saber a través de entrevistas con distintos artesanos, una amplitud excesiva en el sonido de la caja del instrumento provoca saturación del sistema de amplificación y desvirtúa la sonoridad del
timple. Para ello, diseñan de manera diferenciada los timples que disponen de amplificación respecto a los timples de concierto, aun siendo instrumentos de características
muy similares. Los timples de estética antigua presentan valores similares a los timples
tradicionales en todos los parámetros. Por lo general, suelen ser ligeramente superiores.
El mayor tiro entre puentes se encuentra en los timples amplificados. Además, los
timples de concierto y de estudio presentan magnitudes superiores a las obtenidas en los
timples de estética antigua y timples tradicionales. El número de trastes por grupos refleja cifras homogéneas con alguna excepción. Los timples tradicionales presentan mástiles con entre 5 y 7 trastes, los de estética antigua entre 7 y 12, los de estudio 12, los de
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concierto 15 (con una excepción con 18 trastes en uno de los instrumentos estudiados)
y los amplificados entre 16 y 19.
El estudio de las características en el timple no parece mostrar una correlación clara
cuando se observa el eje temporal (cronología). Si bien un timple de los años 50 difiere
en gran medida de un timple construido en el año 2010, tampoco las características de
todos los instrumentos construidos en la década iniciada en el año 2000 son iguales. Esto
se evidencia contrastando los instrumentos de estética antigua y, por ejemplo, los timples
amplificados. Sus fechas de creación están próximas entre sí, pero sus características
organológicas, su funcionalidad y probablemente su concepción inicial son distintas.
El análisis de los parciales de caja revela que los timples amplificados presentan la
menor amplitud de todas las estudiadas, seguidos de los timples de estética antigua. Se
puede percibir que el trabajo de los luthiers para evitar que el cajetín de amplificación
sature se ve reflejado en el comportamiento acústico de la caja. El primer parcial de caja
se ve reforzado en los timples de concierto y de estética antigua, mientras que en el segundo parcial, el grupo de timples con mayor refuerzo es el de los timples tradicionales.
El análisis de los resultados del CE muestran que en los timples tradicionales y el
grupo de timples de estudio hay una mayor aportación de armónicos superiores. El grupo de timples amplificados muestra valores intermedios, mientras que los timples de
concierto y de estética antigua muestran los valores más bajos (menor aportación de
armónicos superiores) de todos los grupos estudiados. En un intento por vincular los
resultados obtenidos en ambos apartados se puede decir que los parámetros organológicos de la caja (tamaños) no son el único factor que modela los resultados de centroide
espectral y que, por lo tanto, debe ampliarse la muestra de parámetros (tanto acústicos
como organológicos) para poder vincularlos definitivamente. Por otro lado, se ha averiguado que los timples con cajas pequeñas presentan amplitudes medias – altas.
Las conclusiones del presente trabajo evidencian que el análisis de factores de un
instrumento implica parámetros más profundos y relacionados entre sí. El grosor y tipo
de las maderas, el secado de las mismas, la humedad del taller, la cola empleada y la
habilidad del artesano, pueden ser parámetros que afectan al resultado final del instrumento y comprenden mucho más que unas medidas concretas o un orden de construcción
establecido. No obstante, dado que el medio compartido de los instrumentos es el mismo,
las leyes de la física afectan por igual a todos los timples, por lo que se hace posible
realizar un análisis somero en base al estudio del centroide espectral. El centroide espectral es un parámetro que puede resultar útil para el análisis de la acústica de un instrumento, en particular del timbre del mismo, pero añadir otras vías de estudio como la
sonoridad o medir el índice transitorio de caída, podría aportar datos que permitieran
126

Łódzkie Studia Etnograficzne

tom 57, 2018

realizar un análisis con mayor profundidad y caracterizar de una manera más clara los
distintos grupos de timples propuestos.
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Properties of the Traditional Musical Culture
of the Polish Minority in the Grodno Region
Streszczenie: Artykuł jest poświęcony zagadnieniom tradycyjnej kultury muzycznej Polaków
mieszkających w zachodniej części Republiki Białorusi, na Grodzieńszczyźnie. Na podstawie analizy zarejestrowanego w trakcie własnych badań terenowych repertuaru, autorka wyróżnia najważniejsze jego cechy muzyczne. Kultura muzyczna badanej społeczności zostaje ujęta z perspektywy
repertuaru pamiętanego oraz obecnie praktykowanego. Część repertuaru tradycyjnego wraz z jej
depozytariuszami odchodzi do świata minionego, z kolei otaczająca rzeczywistość warunkuje
współczesne funkcjonowanie kultury muzycznej oraz formy jej prezentacji. Wyniki ankiety
dźwiękowej oraz przeprowadzonych wywiadów etnograficznych posłużyły próbie opisania obrazu
własnej kultury, funkcjonującej w świadomości białoruskich Polaków.
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Summary: The article is devoted to the issues of the traditional musical culture of Poles living in
the western part of the Republic of Belarus, in Grodno region. Based on the analysis of the repertoire recorded during her own field research, the author distinguishes the most important of her
musical characteristics. The musical culture of the studied community is captured from the perspective of the remembered repertoire and currently practiced. Part of the traditional repertoire
with its depositaries goes to the world of the past, while the surrounding reality determines the
functioning of the musical culture and the forms of its presentation.
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Niniejszy artykuł1 poświęcony jest tradycyjnej kulturze muzycznej białoruskich
Polaków w kontekście wyników badań nad etnomuzyczną świadomością badanej grupy2.
Podstawą stały się badania prowadzone przeze mnie w rejonie grodzieńskim w latach
Artykuł powstał na podstawie pracy magisterskiej autorki. Zob.: Niakrasava 2015a. Nagrany w terenie
repertuar muzyczny jest dostępny na płycie CD dołączonej do pracy.
2
Związkom repertuaru muzycznego i świadomości (też samoświadomości) społeczności na Grodzieńszczyźnie poświęcone są prace Renaty Banasińskiej (1998) oraz Doroty Frasunkiewicz (1994). W szerszej
1
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2013–2014 wśród muzyków i ludowych śpiewaków, określających siebie jako Polacy3.
W ramach badań zostały przeprowadzone wywiady etnograficzne, wykorzystano także
metodę ankiet dźwiękowych.
Według ostatniego spisu ludności przeprowadzonego na Białorusi (2009 r.) polską
narodowość zadeklarowało 294 549 osób, co stanowi 3,1 proc. ogółu społeczeństwa
(NKSRB 2009). Porównując dane statystyczne z lat 1989, 1999 i 2009 widać, że liczba
deklarujących narodowość polską zmniejszyła się prawie o jedną czwartą na obszarze
całego kraju (Eberhardt 1998: 50–58; Gawin 2000: 193; NKSRB 2009). Warto jednak
pamiętać, że grupa osób posiadająca poczucie polskiej tożsamości może być większa,
m.in. w przypadku podwójnego pochodzenia, np. polsko-białoruskiego, cenzus pozostawiał do wyboru tylko jedną z tych narodowości. Zatem grupa widoczna w wynikach
spisu to osoby o silnie ugruntowanej niebiałoruskiej (tu: polskiej) tożsamości narodowej.
Skupiska Polaków koncentrują się w północno-zachodniej części kraju, przy granicy
z Polską i Litwą. Mniejszość polska w obwodzie grodzieńskim, czyli na Grodzieńszczyźnie, liczy 230 810 osób, z których 140 367 mieszka w miastach (tylko w Grodnie –
64 642 Polaków), a 90 443 pochodzi z terenów wiejskich (NKSRB 2009).
W niektórych rejonach Grodzieńszczyzny Polacy są grupą dominującą – jak na
przykład w rejonie werenowskim, gdzie ich liczba wynosi 24 615 osób, co stanowi
80,8 proc. ogółu mieszkańców. W pozostałych rejonach Polacy również stanowią liczącą się mniejszość narodową (zob.: NKSRB 2009). Rejon grodzieński (wraz z Grodnem)
jest szósty na Białorusi pod względem odsetka zamieszkującej go ludności polskiej –
21,7 proc. Jednakże jest to rejon o najwyższej liczbie mieszkańców deklarujących polską
narodowość (82 965 osób, zgodnie z NKSRB 2009).
W rejonie grodzieńskim funkcjonuje 26 instytucji kulturalnych, np. domy i centra
kultury4, przy których działa 2 410 artystów amatorów, będących członkami zespołów
bądź występujących jako soliści. 18 zespołów (wokalno-instrumentalnych, wokalnych,
teatralnych, tanecznych, instrumentalnych) rejonu grodzieńskiego nosi tytuły „narodowy” (11), „wzorowy” (5) oraz „zasłużony” (2), które przydzielane są przez specjalne
komisje eksperckie za całokształt działalności. Całą sferą kultury zajmuje się Oddział
perspektywie geograficznej został opisany folklor Polaków na Wileńszczyźnie i częściowo Białorusi w pracach Tomasza Nowaka (2006) i Gustawa Juzali (2006).
3
Ze względu na przedstawienie wybranego tematu, pomijam w artykule opis kontekstu społeczno-historycznego. Kwestie tożsamościowe (w ujęciu emicznym) mające wpływ na znajomość i postrzeganie repertuaru muzycznego przez badaną grupę zostały opisane w dalszej części artykułu. Ważnymi dla zrozumienia
innych aspektów funkcjonowania grupy Polaków na Białorusi są prace Iwony Kabzińskiej (1999, 2009),
Anny Engelking (1996a, 1996b, 2004), Ewy Golachowskiej (2012).
4
Informacja zaczerpnięta z dokumentów Rejonowego Centrum Metodycznego Twórczości Ludowej
i Pracy Kulturowo-Oświatowej w Grodnie.

130

Łódzkie Studia Etnograficzne

tom 57, 2018

Pracy Ideologicznej, Kultury oraz do Spraw Młodzieży Grodzieńskiego Rejonowego
Komitetu Wykonawczego.
W całym obwodzie grodzieńskim cyklicznie (raz na rok albo na dwa lata) organizowanych jest 15 festiwali. Wśród nich należałoby przede wszystkim wymienić Republikański Festiwal Kultur Narodowych5, Obwodowy Festiwal Tańca „Grodzieńskie koronki”6, Obwodowy Festiwal Folkloru Regionalnego Poniemnia życiodajne źródła7 oraz
Regionalny Festiwal Artystyczne spotkania Grodno – Białystok8. Oprócz wydarzeń
muzycznych odbywają się inne uroczystości, np. dni wsi, podczas których mają okazję
zaprezentować się lokalni twórcy.
Działalność instytucji kulturalnych, a zwłaszcza organizowane przez nie festiwale
i konkursy muzyczne, tworzą platformę do kształtowania oraz prezentowania twórczości
zespołów muzycznych oraz indywidualnych twórców ludowych. Scena jednak nie wyczerpuje wszystkich zasobów muzycznych ludności zamieszkującej tereny Grodzieńszczyzny, wielu wiejskich muzykantów pozostaje jeszcze „nieodkrytych”.
W ramach badań nad etnomuzyczną świadomością mniejszości polskiej na Białorusi, w latach 2013–2014 przeprowadziłam ok. 20 wywiadów z kierownikami zespołów
muzycznych, śpiewakami i muzykantami ludowymi, zarówno tymi, którzy występowali na scenie, jak i tymi, którzy wykonywali swój zawód muzykanta/śpiewaka wyłącznie
w terenie.
Wywiady i sesje nagraniowe przeprowadzono przede wszystkim w czterech różnej
wielkości miejscowościach: agromiasteczku Odelsk, wsi Kwasówka, osiedlu typu miejskiego Sopoćkinie oraz stolicy obwodu – Grodnie. Pojedynczych nagrań dokonano
także we wsiach: Hoża, Wielka Żornowka, Indura oraz na terenie osiedla Fabryczny
niedaleko Grodna. Wybór miejscowości był podyktowany obecnością i możliwościami
zaaranżowania spotkań z ludowymi muzykantami i śpiewakami.
Rozmówcami były niemal wyłącznie osoby deklarujące się jako Polacy, w wyjątkowych przypadkach – o niepolskiej narodowości, posiadające wiedzę na temat polskiej
Republikański Festiwal Kultur Narodowych odbywa się raz na dwa lata w Grodnie. W 2018 r. odbyła
się XII. edycja festiwalu, organizatorem której był Grodzieński Komitet Wykonawczy.
6
Festiwal Tańca „Grodzieńskie koronki” od 1996 r. odbywa się w Grodnie raz na dwa lata.
7
Organizatorami festiwalu Poniemnia życiodajne źródła (Paniamonnia żywatwornyja krynicy) są Oddział Pracy Ideologicznej, Kultury oraz do Spraw Młodzieży Grodzieńskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego, a także Rejonowe Centrum Metodyczne Twórczości Ludowej i Pracy Kulturowo-Oświatowej
w Grodnie. Festiwal ma trzyetapową strukturę konkursową: pierwszy etap – to przeglądy twórczości ludowej prowadzonej w ramach każdego rejonu w obwodzie grodzieńskim; w drugim etapie udział biorą zakwalifikowani na podstawie wyników pierwszego etapu twórcy ludowi i tradycyjne zespoły muzyczne; w ramach trzeciego etapu, ocenianego przez jury, zostają wyłonieni laureaci w kilkunastu kategoriach.
8
Co druga doroczna edycja festiwalu odbywa się w Białymstoku. Nagrania z poszczególnych edycji
znajdują się w Archiwum Fonograficznym IS PAN.
5
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kultury ludowej i repertuaru na terenie Grodzieńszczyzny. Były to osoby urodzone
w latach 1927–1958, przeważnie kobiety, większość z nich miała wykształcenie średnie
zawodowe, kilka osób skończyło tylko czery klasy szkoły średniej, część miała wyższe
wykształcenie. Większość rozmówców nie miała formalnej edukacji muzycznej, kilka
osób ukończyło muzyczną szkołę pierwszego stopnia, 3 osoby posiadały dyplom szkoły
muzycznej drugiego stopnia (bądź muzycznych kursów podyplomowych), większość nie
znała pisma nutowego, kilka osób znało nuty, a niektóre potrafiły zagrać/zaśpiewać z nut.
Wszystkich rozmówców łączy deklarowana przynależność do grupy Polaków mieszkających na Grodzieńszczyźnie oraz „zawód”9 muzykanta/śpiewaka ludowego.

Świat tradycyjnej kultury muzycznej mniejszości polskiej
na Grodzieńszczyźnie
Świat muzyczny, z jakim zetknęłam się na Grodzieńszczyźnie, przedstawia się dwojako. Z jednej strony jest to świat pamiętany w takiej postaci, jaką miał kiedyś – w okresie dwóch powojennych dekad. Z drugiej strony – obok świata wspomnień funkcjonuje
współczesny świat muzyczny, na którym swoje piętno odciskają upodobania wykonawców, ich percepcja odbioru i prezentowania muzyki, wzorce zaczerpnięte z mediów. Te
dwa światy funkcjonują dzisiaj niezależnie od siebie, z tendencją do kurczenia się pierwszego z nich i stopniowego poszerzania się grona odbiorców tego drugiego.
Pamiętany świat muzyczny nie ma przełożenia na współczesny obieg kultury, jego
„żywotność” jest ściśle powiązana z żyjącymi jeszcze ludźmi, którzy przechowują niegdysiejsze obyczaje, teksty czy melodie. Do tego świata należy większość obrzędów
dorocznych i rodzinnych wraz z powiązanymi z nimi pieśniami i muzyką, której różnorodność podlega jednak stałej redukcji ze względu na brak użyteczności. Podobnie
pieśni powszechne, które wraz z zanikiem tradycji spontanicznego śpiewania odgrywają coraz mniejszą rolę w życiu codziennym, a także podczas świąt.
Repertuar z przeszłości ma dla wykonawców znaczenie emocjonalne, symboliczne
i przywoływany jest podczas występów na przeglądach twórczości ludowej. Sporadycznie
przenika też do świata rzeczywistego, wypełniając emocjonalną niszę związaną z poczuciem więzi z Polską, potrzeby odwoływania się do znanych z dzieciństwa symboli: flagi,
godła, modlitw10. Ważne znaczenie dla wykonawców mają także pieśni śpiewane kiedyś
przez ich rodziców – w okresie prześladowań religijnych (Mikhailik 2008: 215–251) oraz
9
Nie używam terminu „zawód” w znaczeniu zajęcia, którego ktoś się wyuczył i wykonuje w celach zarobkowych, lecz w znaczeniu pełnienia konkretnej roli (muzykanta/śpiewaka) w sytuacjach muzycznych
życia społeczności, co w literaturze etnomuzykologicznej i popularno-naukowej jest określane jako „zawód” (Dahlig 1993; Bieńkowski 2001).
10
Obie kategorie „pochodzenie” i „narodowość” były określane przez rozmówców jako polskie.

132

Łódzkie Studia Etnograficzne

tom 57, 2018

przesiedleń etnicznych (Mironowicz 2007: 229–235). Wykonawcy również dzisiaj mogą
czuć się dyskryminowani, dostrzegają analogie między swoją ówczesną sytuacją a współczesnością. Przywołują z pamięci te pieśni, które lata temu stanowiły wsparcie, łączyły
społeczność w duchu narodowym. Teraz także mają one służyć walce o zachowanie
własnej tożsamości. Neutralne narodowo pieśni – weselne, chrzcinowe, dziecięce oraz
rozmaite obrzędowe z cyklu dorocznego – wraz z utratą funkcji użytkowej w nowej rzeczywistości tracą aktualność, pozostając wyłącznie w domenie wspomnień.
Młode pokolenie pozostaje jednak depozytariuszem dawnego świata muzycznego11.
Mimo że wykonawcy tej generacji nie doświadczyli tamtego, minionego świata bezpośrednio, przyswoili go jednak dzięki książkom i opowieściom. Olbrzymią rolę w przekazaniu tradycji oraz stworzeniu możliwości do ich poznania odegrał kościół rzymskokatolicki oraz polskie placówki oświatowo-edukacyjne. W ostatnich latach organizatorzy
rejonowych oraz obwodowych konkursów i festiwali muzycznych kładą większy nacisk
na prezentowanie miejscowego repertuaru ludowego w formie „niestylizowanej”, co jest
podkreślane w regulaminach konkursowych (ROFFR 2017). Miejscowe zespoły czerpią
repertuar z różnego rodzaju publikacji, nagrań oryginalnych wydanych na płytach CD,
z prywatnych archiwów kierowników zespołów. Dzisiaj, na fali ruchu revival12 – m.in.
w ramach działalności domów kultury, tradycyjny repertuar pojawia się na lokalnych
scenach nieco częściej. Warto tu zaznaczyć, że tendencja odejścia od „przetworzonego”
folkloru muzycznego na rzecz możliwie jak najwierniejszego odtwarzania, sprzyja powstawaniu zespołów o charakterze rekonstrukcyjnym. Członkami zespołów są w szczególności młodzi ludzie, znajdujący się pod opieką instruktorów i specjalistów w dziedzinie folkloru. W ramach działań zrekonstruowano takie obrzędy, jak „Wołanie wiosny”,
„Kolędowania” („Kaliadki”), „Bogacz” („Bahacz”) oraz „Wałokannie” (kolędowania
wielkanocne), odtworzone zostały też m.in. zapomniane tańce użytkowe: pogirska kadryl
(rejon zdzięcielski), tudarowska kadryl (rejon korelicki). Na listę historyczno-kulturowych
wartości Republiki Białorusi trafiły m.in. tradycja „rozpisywania” wielkanocnych jajek
(Sapoćkinie), twórczość mistrza Mariana Skramblewicza związana z budową instrumentów muzycznych (Odelsk) oraz twórczość mistrzyni Aleny Szuniejki z Grodna, zajmującej się wyrobem tradycyjnych gobelinów techniką pierabornaha oraz podwójnego
jednostronnego tkactwa (GOKW).
Mimo zauważalnych, wspomnianych wyżej tendencji, stanowią one jednak niewielki procent dzisiejszych praktyk artystycznych. Folklor muzyczny (głównie tekst, rzadko
melodia), a także obrzędy często stanowią jedynie materiał do dalszego przetwarzania
Na podstawie badań ankietowych oraz wywiadów prowadzonych przeze mnie w latach 2014–2017
wśród młodzieży szkolnej oraz zespołów folklorystycznych w obwodzie grodzieńskim.
12
Revival – zjawisko rewitalizacji zanikających gatunków muzycznych (zob. Livingston 1999: 66–85).
11
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w formie właściwej dla muzyki popularnej bądź rozrywkowej. W ten sposób powstają
rozmaite fuzje stylistyczne, niestety często wątpliwej jakości. Muzyczny świat rzeczywisty jest związany z otaczającymi moich rozmówców, zmieniającymi się realiami.
W ciągu ostatnich 20 lat tempo tych przemian jeszcze przyspieszyło. Można wskazać tu
szereg kluczowych czynników: oddziaływanie stolicy obwodu – Grodna, urbanizację,
radio i telewizję, bezpośrednie sąsiedztwo rejonu grodzieńskiego z Polską i związany
z tym zwiększony ruch przygraniczny, wymianę i wzajemne wpływy, wyjazdy i migracje, a także bogacenie się społeczności. Czynniki te wpłynęły i wciąż wpływają na
postrzeganie własnej kultury oraz jej obraz na zewnątrz. W przypadku osób młodych
i tych w wieku średnim dodatkowy wpływ ma Internet i nowe media.
Należy zaznaczyć, że polskojęzyczny repertuar jest w niewielkim stopniu uwzględniany w ofercie artystycznej Grodzieńszczyzny. Przeglądając programy konkursów
folklorystycznych13 za lata 1997–2001 muszę stwierdzić, że polskojęzyczne pieśni stanowiły zaledwie ok. 4 proc. całości programu. Taka sytuacja świadczy o fragmentarycznym podejściu do prezentowania bogactwa kulturowego rejonu Grodzieńszczyzny i tendencji zanikania pewnych obszarów repertuaru muzycznego. Niewątpliwie zagadnienie
to wymaga dłuższych obserwacji i analiz w celu przeprowadzenia oceny kierunku
rozwoju prezentacji poszczególnych tradycji lokalnych oraz ewentualnego zaprojektowania przyszłościowych rozwiązań edukacyjno-kulturalnych.
Współczesnym przykładem zespołu folklorystycznego, wykorzystującego polski
i białoruski repertuar (w tym także miejscowego pochodzenia), może być grupa Lechici
z Grodna. Całość jej programu stanowi ponad sto utworów ludowych w opracowaniu,
inscenizacje obrzędów bądź ich części, a także tańce. Jak opowiada kierowniczka zespołu, Regina Zawadzka:
W Grodnie mieszkają liudzie, które ze wsi przyjechali. Ja nawet folklior czasem zbieram nie na
wsi, a w tych mieszkaniach [w Grodnie]. Wesele z okolic Grodzieńszczyzny, to chodziłam – taka
przyczółka jest, dzielnica w Grodnie – to tam zbierałam czasem. Mówili: W takim a takim mieszkaniu mieszka taka a taka pani, ona bardzo dobrze śpiewa. Tam chodziłam i oni śpiewali. Tak było.

Z moich obserwacji wynika, że na dobór repertuaru wpływają zasadniczo dwa czynniki: wiek wykonawców oraz działalność koncertowa. Są one ze sobą związane, jednak
nie warunkują się wzajemnie. Im młodszy jest artysta, tym bardziej „współczesny” jest
jego repertuar. Z kolei działalność koncertowa, jako forma aktywnego uczestniczenia
w życiu kulturalnym rejonu czy całego kraju, kształtuje poniekąd zasób repertuaru, co
opisuję poniżej. Wśród moich rozmówców byli tacy, którzy co najmniej od 20 lat nie są
13

Na podstawie udostępnionych przez Rejonowe Centrum Metodyczne w Grodnie materiałów wideo.
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członkami żadnego zespołu czy chóru (oprócz chóru kościelnego) oraz tacy, którzy ciągle są aktywni na lokalnych, krajowych czy nawet zagranicznych scenach.
Do tej pierwszej grupy należą 4 starsze śpiewaczki ze wsi Kwasówka (urodzone
w latach 1934–1941), które nie są członkiniami sformalizowanego zespołu, mają natomiast
wspólny „program”, wykonywany jeszcze w czasach młodości podczas wspólnego spędzania czasu, przy pracach domowych, na zabawach. Dziś dwie trzecie ich repertuaru
stanowią pieśni religijne, nazywane świętymi albo kaścielnymi (np. Kto się w opiekę
odda Panu swemu). Folklor obrzędowy pamiętają słabo, a wśród pieśni powszechnych
– poza nielicznymi wyjątkami polskich pieśni patriotycznych (np. Płynie Wisła, płynie)
oraz lirycznych (np. Ach, liuby Janku, jak zasmucony) – większość stanowią popularne
wersje ludowych pieśni białoruskich bądź mieszczańskie romanse rosyjskie (np. Służył
ja liotczikam).
Do drugiej grupy należą panie z zespołu Adelczanka, działającego od 2009 roku przy
Centrum Kultury i Ludowych Tradycji Rejonu Grodzieńskiego we wsi Odelsk. W ich
repertuarze znajdują się i polskie, i białoruskie pieśni, które wykonawczynie uznają za
swoje bez różnicowania ich pod względem pochodzenia. Ponad trzy czwarte repertuaru
koncertowego stanowią pieśni powszechne w języku białoruskim (np. Dziewulia maja),
ukraińskim (np. Nese Halia wodu) oraz polskim (np. Wyganiała Kasia wołki), w dużej
mierze popularne pieśni folklorystyczne w opracowaniu (wraz z mechanicznym podkładem muzycznym i ułożoną choreografią). Reszta repertuaru to pieśni obrzędowości
rodzinnej (np. Słońce hreje, wiecier wieja; W zielionym gaiku). Jak widać, w porównaniu
do poprzedniej grupy, proporcje repertuaru są w dużej mierze odmienne. Z jednej strony, blisko dekada funkcjonowania w zespole i regularne występy pozwoliły na zachowanie „swojego” repertuaru sprzed lat, choćby poprzez wykorzystanie go do prezentowania się podczas występów. Z drugiej strony, osobisty repertuar każdego z członków
wzbogacił się o nowe pieśni, jak podkreślały same śpiewaczki, dzięki wymianie doświadczeń i wiedzy między członkami zespołu, mającymi różne doświadczenia muzyczne.
Prowadząc badania wśród członków formalnie funkcjonującego zespołu ludowego,
badacz musi jednak zdawać sobie sprawę z pewnego ryzyka. Stają przed nim przede
wszystkim artyści, dla których również badacz jest publicznością, taką samą jak ta na
sali. Dlatego rozmówczynie odruchowo prezentowały swój koncertowy repertuar. Odstąpienie od zazwyczaj wykonywanego repertuaru – np. wskutek prośby o przypomnienie pieśni dziecięcych – przyniosło pewne rezultaty (nagrania kołysanek i zabaw dziecięcych – np. A-a, a-a, kotki dwa; Andza, dzwandza). Z kolei na prośbę o zaśpiewanie
ulubionej pieśni spoza repertuaru koncertowego, śpiewaczki zaprezentowały kolejno
radzieckie pieśni lat sześćdziesiątych XX wieku: Sorwal ja cwietok poliewoj (sł. Siergiej
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Smirnow, muz. Boris Makrousow), Landyszy (sł. Olga Fadiejewa, muz. Oskar Felzman),
Dzieriewieńka moja (sł. Majrbiek Chajdarow, muz. Dawid Tuchmanow), Ogniej tak
mnogo zolotych (sł. Nikołaj Dorizo, muz. Kiril Molczanow). Powodzeniem wśród śpiewaczek cieszyły się także mieszczańskie romanse (np. Na solnce cylinder swierkajet),
których wykonywanie „na zewnątrz” one same jednak świadomie ograniczały. Przyczyną mogła być świadomość niskiej oceny tego typu repertuaru przez jurorów w konkursach
i chęć zapobieżenia analogicznej reakcji ze strony badaczki.
Tradycje muzyczne na Grodzieńszczyźnie, podobnie jak i w całym kraju, odgrywają dziś niewielką rolę w życiu społeczności. Niewątpliwie obecna polityka kulturalna
wpływa na ten stan rzeczy: z jednej strony, nastawiona jest na zabezpieczenie muzycznej
obsługi festynów i wypełnianie normy koncertowej; kształtuje też wizerunek kulturalny
Grodzieńszczyzny oraz rodzi zapotrzebowanie na taki, a nie inny rodzaj prezentacji.
Z drugiej strony, przeciwstawne postrzeganie określeń „białoruski” – „polski” tworzy
nierówną płaszczyznę funkcjonowania wielonarodowej muzycznej kultury.
Badając kulturę muzyczną polskiej społeczności na Grodzieńszczyźnie, postanowiłam dotrzeć do jej obrazu funkcjonującego w świadomości moich rozmówców. W tym
celu w trakcie wywiadów z rozmówcami starszego pokolenia zastosowałam metodę
ankiety dźwiękowej, opartej na założeniach opracowanych przez Sławomirę Żerańską-Kominek.

Badania nad świadomością etnomuzyczną mniejszości polskiej
Podstawą badań nad świadomością etnomuzyczną jest założenie, że każdy członek
określonej grupy posiada intuicyjną kompetencję muzyczną, pozwalającą na spontaniczną identyfikację rodzimego stylu, poprawności i zgodności z istniejącym idiomem – wzorcem wewnętrznej organizacji struktury muzycznej. W zakresie kompetencji muzycznych
ciekawe eksperymenty prowadziła białoruska etnomuzykolog Zinaida Możejko (Mozheĭko
1985: 63–70). Dla zbadania rozpoznawalności pieśni obrzędowych i ich gatunkowej typizacji, a następnie rozpoznania zależności oceny estetycznej od jej gatunkowej przynależności, zastosowała ona takie narzędzie badawcze, jak „zwuczaszczaja ankieta”. Na
podstawie uzyskanych wyników badaczka wskazała gatunki od najbardziej do najmniej
rozpoznawalnych przez uczestników eksperymentu – ludowych muzykantów, a także
nakreśliła korelację pomiędzy oceną estetyczną pieśni a prawidłowym ich zaklasyfikowaniem.
Wśród polskich etnomuzykologów problemem świadomości etnomuzycznej zajęła
się Sławomira Żerańska-Kominek (1990: 13–97). Teoretyczną podstawą jej badań była
definicja grupy etnicznej oparta na wewnętrznych kategoriach poczucia przynależności
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do danej grupy (Obrębski 1936: 3–5; Barth 1969: 13–14). Dostrzeżono, że problematyka
własnego wizerunku grupy etnicznej jest analogiczna do zagadnień związanych z autowizerunkiem etnomuzycznym, a podział na członków i nie-członków grupy (s w o i c h
i o b c y c h) w podobny sposób przejawia się w sferze muzyki. Ponieważ w kulturze
ludowej własny styl muzyczny nie jest uświadamiany przez grupę (Blacking 1983), badacz
może pokusić się o skonstruowanie etnomuzycznego wizerunku grupy poprzez konfrontację grupy z muzyką obcą. Otóż, w wyniku zetknięcia się z muzyką obcego powstaje
stereotyp o b c o ś c i w muzyce, „który stanowi negatywną i wyolbrzymioną projekcję
kilku najważniejszych cech determinujących poczucie obcości w muzyce”. Żerańska-Kominek wyprowadza z tego bardzo ważną wykładnię: „wizerunek własnego stylu
muzycznego jest odwróconym obrazem (wizerunku) stylu obcego” (Żerańska-Kominek
1990: 71). Obraz ten funkcjonuje w postaci zwerbalizowanego idiomu muzycznego, na
który składa się zbiór najważniejszych dystynktywnych cech danego stylu.
Wyniki badań prowadzonych przez S. Żerańską-Kominek wśród Litwinów w północno-wschodniej Polsce potwierdziły hipotezę dużego stopnia identyfikacji z rodzimym
stylem. Oprócz analizy statystycznej, dokonano wówczas także analizy komentarzy
pozawerbalnych w celu określenia stereotypu grupy obcej w świadomości badanych.
Kilka lat później metodę tę zastosowała Anna Szewczuk-Czech w swoich badaniach nad
świadomością etnomuzyczną ludności białorusko- oraz ukraińskojęzycznej Podlasia
(Szewczuk-Czech 1996).
W celu określenia (zidentyfikowania) autowizerunku muzycznego polskiej mniejszości w rejonie grodzieńskim również zastosowałam kwestionariusz muzyczny bazujący na założeniach opisanych przez S. Żerańską-Kominek. Moim celem było zdefiniowanie odmiennych idiomów stylistycznych istniejących w świadomości badanej grupy.
Następnie zaś, poprzez wyartykułowanie przez informatorów różnicy między obcym
a własnym stylem, udało się zarejestrować autowizerunek muzyczny badanej grupy.
Narzędziem badawczym stał się kwestionariusz muzyczny, zawierający pieśni i muzykę
instrumentalną: 1) tożsamą z miejscowym repertuarem, 2) częściowo mającą wspólne
cechy z repertuarem badanego obszaru oraz 3) odległą terytorialnie i najmniej pokrewną stylistycznie muzykę tradycyjną. Eksperyment zakładał odnotowanie najwyższego
stopnia bliskości z którymś z zawartych w wymienionych wyżej grupach repertuarów,
co oznaczałoby identyfikację z danym stylem muzycznym. Założenie dotyczyło polskojęzycznego repertuaru z Poniemnia oraz pobliskich terenów.
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Mój kwestionariusz muzyczny składał się z 15 przykładów muzycznych (dziesięciu
wokalnych, jednego wokalno-instrumentalnego oraz czterech instrumentalnych14), trwających około 30 sekund każdy. Siedem pieśni i jeden utwór instrumentalny pochodził
z Grodzieńszczyzny (rejony szczuczyński, zdzięcielski, werenowski) i stanowił przykład
typowy dla białoruskiej tradycji Poniemnia15. Jedna pieśń, wokalno-instrumentalny utwór
oraz melodia taneczna pochodziły z terenu Wielkopolski i Mazowsza – najbardziej oddalonych od badanego obszaru – i zawierały typowe cechy polskiego folkloru muzycznego. Trzy pieśni w języku białoruskim i jeden utwór instrumentalny pochodziły z Podlasia (województwo lubelskie oraz mazowieckie). A więc dobrane przykłady dźwiękowe
reprezentują 4 różne regiony etnograficzne, przy czym w przypadku Poniemnia i Podlasia został przedstawiony białorusko- oraz polskojęzyczny repertuar.
Prezentacja kwestionariusza polegała na emitowaniu krótkich fragmentów słuchaczom, po czym byli oni proszeni o odpowiedź na następujące pytania: 1) czy słuchaczowi znana jest ta pieśń (melodia instrumentalna)?; 2) czy ta pieśń (melodia instrumentalna) jest miejscowa?; 3) czy słuchaczowi podoba się ta pieśń (melodia instrumentalna)?
Tą metodą przebadanych zostało piętnaście osób (trzech mężczyzn i dwanaście kobiet)
– mieszkańców rejonu grodzieńskiego, określających się jako Polacy. Urodzeni w latach
1929–1948, o różnym doświadczeniu muzycznym i edukacji ogólnej, wszyscy byli – bądź
wciąż są – aktywnymi muzykantami/śpiewakami ludowymi.
Osoby słuchające wcześniej przygotowanego zestawu dźwiękowego w sposób, można by powiedzieć, podświadomy określały werbalnie poprawność bądź niepoprawność
danego stylu muzycznego, a nawet jego cech (jak barwa głosu, maniera wykonania).
Często prosiłam respondentów o komentarz do wysłuchanej pieśni czy melodii instrumentalnej, co ankietowani chętnie robili. Komentarze, niekiedy bardzo obszerne, oraz
pozawerbalne formy wyrażania stosunku do przedstawianych pieśni i muzyki tanecznej
posłużyły za podstawę do analizy semantycznej, a także próby sformułowania wizerunku kultury muzycznej funkcjonującej w świadomości społeczności polskiej na badanym

W dotychczasowych badaniach prowadzonych przy zastosowaniu tej metody nie uwzględniono muzyki instrumentalnej. Postanowiłam włączyć do „pytań” muzykę instrumentalną, aby sprawdzić stopień swojskości bądź obcości rytmów dwumiarowych stabilnych oraz trójmiarowych w tempie rubato. Poza tym
muzyka bez tekstu słownego kieruje całą uwagę słuchacza na takie elementy muzyczne, jak tempo, barwa
instrumentu, sposób wykonania, możliwość zatańczenia do tej melodii, czyli elementów pozawerbalnych.
15
Poniemnie jest jednym z pięciu regionów muzyczno-etnograficznych Białorusi, pozostałe to: Pojezierze, Przydnieprze, Centralna Białoruś i Polesie (Wschodnie i Zachodnie). Granice tych regionów w dużym
stopniu pokrywają się z podziałem administracyjnym kraju – odpowiednio obwodami: grodzieńskim, witebskim, mohylewskim, mińskim, brzeskim i homelskim (przy czym dwa ostatnie składają się na region Polesia). Każdy z tych regionów posiada odmienne cechy folkloru muzycznego i tradycji ludowych. Zob.: Možejko 1985; Varfalameeva 1998; TMKB 2006.
14
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obszarze. Należy zaznaczyć, że badania te mają wybitnie jakościowy charakter, stąd
wybór tylko jednego rodzaju analizy.
Na podstawie odpowiedzi na pytania oraz zachowań niewerbalnych można stwierdzić,
że żaden z zasłyszanych stylów reprezentujących jeden z czterech regionów etnograficznych, nie został w całości uznany przez respondentów za s w ó j . Nie potwierdziło się
także hipotetyczne założenie o wysokim stopniu identyfikacji ankietowanych z polskojęzycznym repertuarem pochodzącym z sąsiednich regionów. Co ciekawe, żaden z prezentowanych regionów etnograficznych nie został w całości określony także jako o b c y.
Świadczyć to może o dosyć rozmytym obrazie etnomuzycznym badanej grupy, stanowiącym przeplatankę cech białoruskiego folkloru Poniemnia oraz polskich tradycji zakorzenionych na danym obszarze. Powstała na tej bazie nowa jakość rządzi się własnymi
prawami, których zbadanie wymaga dalszych obserwacji.
W trakcie moich badań obca muzyka spotykała się z natychmiastową reakcją, co
potwierdza przyjęte na początku założenie o spontaniczności i intuicyjności identyfikacji muzyki własnej. Styl obcy zawsze był określany mianem „nie nasza”, często na
zmianę z określeniem „biełaruskaja”, „niejkaja biełaruskaja”. Znajdujące się na dwóch
różnych biegunach określenia „nasza” i „biełaruskaja” wyrażały także szersze wypowiedzi o charakterze analitycznym:
U nas inakszy akcent, a u ich inakszy akcent. My możam daże zaśpiawać pa etomu, a u nas akcent
druhi. – A jaki u was? – Nu, wo, bolieje... Jak u nas adna u kaściele śpiawaje tak: U-o! [śpiewa
wysoko, falsetem] Tam [na nagraniu] na krzyk...i tak ciahnuć, a my chutczej śpiawajem. U nas
tak nie ciahnuć tak [pokazuje jak]. A jany tak zaciahwajuć.
(wieś Odelsk, kobieta, ur. 1929)

Ot! To takie: e-e-e, wot to, Pani słyszała, to ja nazywam zaciągnięciem. Ot, te według mnie jest
bardzo charakterystyczne dla tutejszych Biełarusinów.
(miasto Grodno, kobieta, ur. 1940)

Poprzez negację obcego stylu rozmówcy potrafili wyartykułować także własny styl:
Jany inaczej śpiawajuć jak my. My nie ciahniem tak. [...] u nas ksiądz i to każa: Nie ciahnijcie!
U nas, u kaściole, chyba inaczej śpiawajuć.
(wieś Odelsk, kobieta, ur. 1929)

Krzyk [w odniesieniu do zasłyszanego nagrania w języku białoruskim z Poniemnia]. A u nas
bardziej gowor. My takija zusim nie śpiawajem.
(wieś Odelsk, kobieta, ur. 1942)
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Kolejną opozycją cech składających się na wizerunki o b c e g o i s w o j e g o jest
para: „krzyk” i „inteligencja”. Określenia te wiążą się także ze sposobem bycia, który
ma bezpośredni wpływ na tworzoną kulturę muzyczną.
Zależy od tego, od kogo pochodzą te piosenki. Są białoruskie piosenki, które mogą taki dźwięk
mieć okrągły, jeżeli to inteligencja. Inteligencja krzyczeć nie budzie. To ona coś ma innego w sobie niż prosty naród.
(miasto Grodno, kobieta, ok. 55 lat)

Świadomość nietutejszości odmiennego stylu nie przeszkadzała jednak ankietowanym
w uznaniu walorów artystycznych twórczości.
Nie... to pa biełarusku śpiawajuć... ale ż krasiwo jany śpiawajuć. Dobra.
(wieś Kwasówka, rejon grodzieński, kobieta, ur. 1941)

O, na głosy! Dobrze śpiewaje. To już po białorusku. Teraz tego nie śpiewają. To jest ludowe śpiewanie, ludowe głosy.
(miasto Grodno, kobieta, ur. 1932)

Idiom „głosu ludowego” w większości ma konotacje narodowościowe, tzn. Białorusinom była przypisywana umiejętność śpiewania „na ludowo”. W stosunku do polskojęzycznych pieśni z kwestionariusza tylko raz użyto sformułowania „ludowy głos”. Ważne jest to, że idiom „polski” jest pojęciem przestrzennym. W miejscowej tradycji jest on
zwerbalizowanym poczuciem swojskości wobec „białoruskiego”. Jednak gdy perspektywa oceny się rozszerza, „polski” przede wszystkim oznacza „coś” w Polsce, a dopiero
później na Białorusi.
O, to typiczne polskie. Dla tych kresowych.

Eta u Polszczy, kalia Sokółki baby śpiewają.

(miasto Grodno, kobieta, ur. 1940)

(wieś Odelsk, rejon grodzieński, kobieta, ur. 1927)

Inną kwestią jest śpiewanie na głosy, które, jak słychać w komentarzach badanych,
wiąże się z tradycją o b c ą .
Wedlug mnie, to chyba na jeden głos tu śpiewano. [...] Białorusini śpiewają na głosy.
(wieś Odelsk, rejon grodzieński, kobieta, ur. 1940)

Reakcje i komentarze dotyczące muzyki instrumentalnej dają bardzo ciekawy obraz
funkcjonowania instrumentów muzycznych w kulturze miejscowej lub polskiej na Białorusi. Otóż cymbały nie są odbierane jako instrument ludowy, lecz zaliczane do
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współczesnego instrumentarium profesjonalnego, co zapewne jest związane z rozpowszechnioną praktyką gry na tym instrumencie na wszystkich szczeblach edukacji
muzycznej na Białorusi. Brzmienie dud wielkopolskich nie jest rozpoznawane w ogóle,
a respondenci przypuszczali, że ten instrument nie jest polski. Wśród tańców polka była
identyfikowana bardzo szybko. Oberki były uznawane za polskie, czyli swoje, ale tylko
te wykonywane na harmonii określano jako oberki.
Spośród pieśni obrzędowych identyfikowane były pieśni wielkanocne, których refreny (Ej, wino, wino, zielone) często były podchwytywane przez ankietowanych. Jednym
z ważnych dla respondentów kryteriów różnicowania pieśni było kryterium językowe.
Język polski w tym przypadku świadczył o pochodzeniu pieśni. Jednak pieśń śpiewana
po polsku nie zawsze była uznawana za swoją, co wprowadzało informatorów w zakłopotanie. Uważam, że zachodziła reakcja typu: słyszę język polski → jest to polska pieśń
→ śpiewają ją Polacy → jestem Polakiem → ale nie jest to nasza pieśń → jestem innym
Polakiem. Świadomość swojej odrębności jako grupy potwierdza się także w komentarzach na temat własnej polskości16: „[...] my to takija – horszyja paliaki, a tam wo [w Polsce] praŭdziwyja”.
Analiza zebranych materiałów pozwoliła mi na wyszczególnienie kilku cech składających się na wyobrażenie muzycznej kultury swojej i obcej przez przedstawicieli
badanej grupy.
1. „Polska” kultura muzyczna = bardziej s w o j a ( poziom deklaracji) = akceptacja.
Cechy: wyższy status; język polski, mieszany język (polsko-białoruski); „spokojny”,
„łagodny”, „akademicki” śpiew; przewaga wykorzystania głowowego rejestru. Chóry (świeckie, ludowe, kościelne, zespoły z kierownikiem). Unisono. Rubato. Repertuar doroczny: kolędy, pieśni wielkanocne (wołokajne), pieśni dożynkowe. Cykl
rodzinny: pieśni weselne, pogrzebowe, kołysanki. Repertuar powszechny: ballady,
miłosne, harcerskie, patriotyczne, żołnierskie, partyzanckie, biesiadne, przyśpiewki
do tańca, „folklor grodzieński”, ballady miejskie. Repertuar religijny, kościelny – ma
szczególne znaczenie.
2. „Białoruska” kultura muzyczna = bardziej o b c a (poziom deklaracji) = niski stopień
akceptacji. Cechy: język białoruski, mieszany język (polsko-białoruski, rosyjsko-białoruski), rosyjski język. Wielogłos (dwugłos, sporadyczny trzygłos). Sposób
śpiewania: „ludowy”, „wiejski”. Szerokie śpiewanie samogłosek, donośny śpiew,
piersiowy rejestr, „krzykliwy”. Stabilne metrum, brak swobody poruszania się wewnątrz taktów. Repertuar doroczny: pieśni wielkanocne, pieśni dożynkowe. Cykl
Dostrzeganie różnic przez samych wykonawców pomiędzy polskimi pieśniami śpiewanymi na Białorusi a pieśniami z Polski potwierdza Renata Banasińska w swoich badaniach nad repertuarem pieśniowym
mieszkańców rejonów lidzkiego i werenowskiego na Grodzieńszczyźnie. Zob. Banasińska 1998: 36–37.
16
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rodzinny: wesele, pogrzeb, kołysanki, dziecięce. Repertuar powszechny: ballady,
miłosne, przyśpiewki do tańca, frywolne, mieszczański romans.
Wyniki kwestionariusza muzycznego w konfrontacji z wykonywanym przez respondentów repertuarem muzycznym, nagranym podczas badań terenowych, przedstawiają
się jeszcze inaczej. Na poziomie realizacji wyróżnione cechy płynnie przechodziły
z jednej grupy stylistycznej do drugiej, co wydaje się, było uwarunkowane nie tylko
poczuciem estetycznym wykonawców, doświadczeniem muzycznym i ich usposobieniem
wobec prezentowanego repertuaru, ale także indywidualnymi możliwościami wykonawczymi. Tak np. wykonywany zespołowo repertuar weselny był prezentowany w dwugłosie, powszechne było wykorzystanie „ludowej” emisji o wzmożonym natężeniu w repertuarze religijnym śpiewanym po polsku.
Zastosowanie ankiety dźwiękowej w badaniach nad pograniczem kulturowym, jakim
jest obszar Grodzieńszczyzny, jest bardzo dobrym narzędziem do badań nad autowizerunkiem muzycznym określonej grupy społecznej. Wyniki ankiety oraz muzyczna
analiza właściwego repertuaru własnego badanej grupy, dają podstawę do myślenia
o specyficznym i odrębnym wizerunku kultury muzycznej społeczności polskiej na
Grodzieńszczyźnie. Wpisując się w ogólną tradycję muzyczno-etnograficzną Poniemnia,
wszystkie cechy są nieco rozmyte, zatarte, brak w nich definitywnych tropów. Nie jest
to ani białoruska kultura grodzieńskiego Poniemnia, ani też macierzysta polska kultura
w postaci spotykanej na terytorium Polski. Wymowna jest pewna prawidłowość: gdy na
koniec wywiadu prosiłam respondentów o zaśpiewanie swojej ulubionej pieśni, najczęściej
słyszałam któryś z popularnych w latach sześćdziesiątych – osiemdziesiątych XX wieku
szlagierów rosyjskich. Jednak wydaje się, że kreowanie autowizerunku muzycznego jest
jednym z najistotniejszych elementów podkreślenia swojej „polskości” przez badaną
grupę.

Zakończenie
Repertuar Polaków na Grodzieńszczyźnie ulega ciągłym zmianom. Maleje zasób
repertuarowy osób starszych, śpiewane niegdyś pieśni idą w zapomnienie, depozytariusze pieśni odchodzą. Przede wszystkim w obszarze muzyki instrumentalnej dokonała
się olbrzymia redukcja i dzisiaj jest to obszar najsłabiej reprezentowany. Współczesny
repertuar starszego pokolenia, jak pokazały wstępne badania, w większości składa się
z repertuaru religijnego. Z kolei jego dużą część stanowią szlagiery okresu radzieckiego
(takie preferencje mają zwłaszcza starsi rozmówcy). Wśród polskich pieśni (pomijając
sferę religijności) istotną rolę odgrywają pieśni patriotyczne, podobnie dosyć często mamy
do czynienia z polskojęzycznymi utworami radiowymi. W tych ostatnich gustują osoby
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młode, czego dobitnym dowodem są wyniki badań ankietowych przeprowadzonych
przeze mnie w 2013 roku wśród uczniów Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie (Niakrasava 2015b).
Nieco inaczej ma się sprawa z członkami zespołów folklorystycznych. Ich repertuar
jest bogatszy ze względu na kilka czynników. Po pierwsze, praktykują i pielęgnują posiadany repertuar. Uzupełniają go o nowe pieśni, m.in. usłyszane i przywiezione z Polski.
Mają też częstszy kontakt z Polską i jej kulturą, bo tam występują. Z drugiej jednak
strony, na Białorusi – jak wynika ze wstępnego zapoznania się z programami konkursów
i festiwali – rzadko prezentują oni polskojęzyczny repertuar. Poszerzeniu repertuaru
sprzyja też różnorodność stylistyki: od opracowań pieśni i muzyki tradycyjnej po rekonstrukcję, która znalazła się obecnie w obszarze zainteresowań młodzieży, biorącej udział
w działalności zespołów folklorystycznych.
Świat muzyczny moich respondentów przedstawiał się dwojako: z jednej strony, to
świat pamiętany, z drugiej – rzeczywisty. Niewątpliwie, więcej polskich pieśni znalazło
się po stronie odchodzącego świata pamiętanego. Brak utożsamiania się z tradycjami
polskiej czy białoruskiej kultury może świadczyć o specyficznym podwójnym funkcjonowaniu obu kultur w świadomości polskiej społeczności. Zmieniająca się dookoła
rzeczywistość w przyspieszonym tempie wpływa na repertuar badanej grupy, a przede
wszystkim na miejsce, jakie zajmuje muzyka w ich życiu, oraz na sposoby uczestniczenia w kulturze.
Wyniki wstępnych badań pozwalają stwierdzić, że dla Polaków żyjących na Białorusi polska kultura wiąże się ze swoistym wyższym statusem społecznym. Wielu z respondentów miało też poczucie zagubienia, co odzwierciedla przytoczona przez jedną
z moich rozmówczyń wypowiedź jej wnuka, obecnie studiującego w Polsce: „Chcę Pani
powiedzieć, że Janek – starszy toj [wnuk], on na czwartym roku jest, to on mówi: «Babcia, wiesz, nas tam nie liubią. Tu nas nazywają paliakami, a tam nas ruskimi nazywają».
O jak my żyjemy, kochani moi”. Właśnie w takich konfrontacjach z rzeczywistością
w Polsce pojawia się refleksja dotycząca odmienności etnomuzycznego wizerunku badanej grupy, dzięki której podkreślane jest (bądź nie podkreślane) własne poczucie
„polskości”. Świadomość różnicy między Polakiem z prawej strony Bugu – na ogół
gorszym w odczuciu moich informatorów – a Polakiem z Polski jest dosyć powszechna.
Nierzadko towarzyszy jej poczucie żalu do Wielkiej Ojczyzny o zapominanie o rodakach
żyjących tuż za granicą kraju. „Kocham Polskę, kocham Polaków, ale Polska mnie
skrzywdziła. Nikt nie zainteresował się, czy zespół nasz działa czy nie, nikt mi nie podziękował” – skarżyła się w rozmowie ze mną jedna z byłych kierowniczek zespołu
z polskojęzycznym repertuarem.
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To „pęknięcie” między białoruskimi Polakami a ich ojczyzną, mogłoby stanowić
temat osobnych, szeroko zakrojonych badań. Wzmaga je fakt, że modernizacja mediów
publicznych w Polsce – w szczególności przejście na emisję sygnału cyfrowego przez
stacje telewizyjne – doprowadziło do odcięcia białoruskich Polaków od najważniejszego
źródła informacji, m.in. kulturalnych, znad Wisły (rzadko kiedy Polacy na Białorusi
mogą sobie pozwolić na dekodery umożliwiające odbiór takiego sygnału). W efekcie
jedną z nielicznych polskich stacji, jakie można jeszcze powszechnie odbierać na Grodzieńszczyźnie, pozostaje Radio Maryja – co skądinąd współgra z wysiłkami Kościoła
katolickiego na Grodzieńszczyźnie, który nadal odgrywa ważną rolę w podtrzymywaniu
„ducha polskości” wiernych. Trudno nie wiązać tych czynników ze wspomnianą wyżej
popularnością repertuaru religijnego, zwłaszcza wśród osób starszych, które postrzegają pieśni te jako największą ostoję bycia Polakiem.
Trzeba jednak podkreślić, że w ostatnich dekadach częściej i na większą skalę prowadzi się działania nastawione na wsparcie mniejszości etnicznych i narodowych, zacieśnianie ich więzi z krajami „ojczystymi”, również w krajach postsowieckich. Mam na
myśli „wymianę kulturalną” – organizowanie występów zespołów z Polski na Białorusi
oraz zapraszanie grup z Białorusi do Polski, organizowanie warsztatów, realizowanie
wspólnych projektów kulturalnych.
Według Zinaidy Możejko można wyróżnić 3 stadia funkcjonowania folkloru, w aspekcie historycznym i regionalnym (Maz͡heĭka17 2001: 261–265). Pierwsze stadium to żywe
funkcjonowanie. Drugie stadium to zachowanie w pamięci. Trzecie – istnienie już tylko
we wcześniej zarejestrowanej postaci (transkrypcje nutowe, nagrania audio/video itp.)
Moim zdaniem, tradycje kultywowane przez mniejszość polską na Białorusi wydają się
znajdować w drugim stadium tego podziału. Co więcej, można się spodziewać, że najbliższe lata nie przyniosą radykalnej poprawy sytuacji – wręcz przeciwnie.
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Summary: This paper deals with the issue of brass bands’ contests in Poland and is analysed using
both the diachronic and systematic approaches. The sources for this inquiry are the international
literature relating to the working class contest phenomena and the outcome of my ethnomusicological field research conducted in 2001–2005 in the Mazovia region (Central Poland). I briefly
examine the history of contests of brass bands in Poland since the interwar period. The systematic
part deals with different aspects of contesting, which include motivations of musicians, organisers’
assumptions, performed repertoire, as well as evaluation criteria. I explore the structure of brass
band contest and its roles in bands’ development. The national, multileveled format of musical
contest, is described in relation to the fireman band movement, which was being animated by the
Main Board of Voluntary Fire Brigades – a non-musical organisation, and corresponds with the
well-researched phenomenon of brass band movement in Great Britain.
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Introduction
This paper outlines the phenomena of brass band contests in Poland, including their
psycho-social and aesthetic conditions. I will briefly examine both the historical reports
on brass band contests in Poland and the international literature concerning brass band
contests in other countries. The methodology applied to this study includes library inquires, ethnomusicological field research as well as comparative analysis in regard to the
systematics, changes and international context of the phenomena of brass bands in Mazovia (Central Poland). The main primary sources for this study include transcribed interviews, audio-visual recordings, occasional prints and iconography. One of the aims
of this paper is to explore the structure of brass bands contests in Poland, the criteria
of adjudicators, performing conventions and repertoire. The other goal is to explore the
role of the contests in the development of brass bands in Poland which can be considered
in three different contexts: institutional, social and individual. Through these investigations this paper will contribute to English literature on brass bands, which does not refer
to brass band contests in Poland.

Literature review
The literature concerning the issue of brass band contests in Poland can be divided
into publications in two different languages with two different approaches. One approach
focuses on the broader international context, while the other presents the local Polish one.
The work of English-speaking authors considers different European traditions of brass
bands, often referring to the contests and their roles and functions in the development
of bands. Polish writers, for which brass bands are rarely the key area of study, provide
some information about the contests in an incidental manner. Any discussions of the brass
band contests in Poland are purely descriptive: a detailed analysis of their roles is not
provided. Furthermore these two bodies of literature (Polish and other international)
generally do not refer to each other, even though some of these studies are published
in the same volumes.
The socio-musical roles of brass band contests are analysed in the international research written in English, but the literature deals rather with cases that exist outside
Poland. Globally, it is considered that “in many band traditions today the very motivation
for band participation centres on competitions” (Brucher, Reily 2013: 27). Contests are
perceived to have been at the centre of the British brass movement, which since the middle of the nineteenth century has been crucial for the establishment of the British model
of the brass band (British brass band) (Herbert 2000). In Finland, already in the 1880s
competitions of brass septets were organised along with music composition contests
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during national music festivals (Karjalainen 1995). The amateur brass band contests,
which are widespread in France, have their origins in the tradition of the Orphéon musical movement (Dubois, Méon, Pierru 2016). Since 1961 both brass bands and individual trumpeters have competed during a festival in Guča in Serbia, which is regarded as
the biggest trumpet festival in the world and an important venue for the preservation
of local traditional music (Tadič 2014).
There is relatively little literature concerning the roles of brass band contests in Poland and existing published work is actually part of studies dealing with wider subjects,
such as amateur music-making or social history. One key contribution to the literature
is by Szaflik (2001), whose work has focused on the history of the Voluntary Fire Brigades (VFB) – a nationwide association for voluntary fireman activity in Poland. It appears that the first brass band competitions in Poland were organised in the interwar
period (1918–1939) for the bands affiliated with the fireman societies, and the reported
aim of these contests was to improve the skills of fireman brass bands (Szaflik 2001).
Studies that mention the development of brass band contests in Poland after World War
II include several masters theses by students of the High School of Music in Warsaw
(Hejman 1974; Marchwicka 1976; Ważyński 1982; Węgiel 1966). Contests were organised to increase the “qualifications” of brass bands, and for “widening the scope of their
work” (Węgiel 1966: 28). Bands in factories and work places had opportunities to take
part in the competitions organised by workers’ unions (Marchwicka 1976) as well as
during brass band festivals (Ważyński 1982). Separate contests and inspections were
organised for railway brass bands (Hejman 1974).

Methodology and Sources
Besides the above investigation of existing relevant literature, the main methodologies
applied to this study have been ethnomusicological field research (Nettl 1964) followed
by the comparative analysis of the phenomena of brass bands in the Mazovia region of Poland. The field work included methods of psychology (interviews), anthropology (observation of musical situations from an outsider position), sociology (questionnaire surveys) and
ethnomusicology (audio-visual recordings of interviews and musical performances), all
accompanied by photographic documentation. The majority of source material was collected during research conducted in 2001–2005 in the Mazovia region of Central Poland.
This collection of primary material comprised 28 interviews with individuals from the
brass band world in Poland (bandsmen, conductors, members of institutions supporting
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the brass band movement, contest judges)1, audio and video recordings of bands’ performances and rehearsals, unpublished (often handwritten) material and iconography (e.g.
photographs from private collections). Regarding the issue of contests, especially interesting sources include the occasional publications of brass band festivals (advertisements,
flyers, booklets) and concert programmes, as well as printed judges’ forms and other official documents disseminated by the contest organisers.

The Ethnography of Brass Band Contests in Mazovia
The sources described above provide important information about the role of brass
band contests in Poland, and the structure of the phenomenon and its role in the development of the bands. An examination of structure of these musical competitions entails
consideration of the evaluation criteria of adjudicators, the variability of performing
conventions and the different functions of the bands’ repertoire. The analysis presented
below demonstrates that the role of the contests in the development of brass bands in Poland functioned on three different levels that concern institutional, social and individual
aspects of banding.
The research conducted in the Mazovia region in Poland has highlighted brass band
contests as a special occasion for artistic performance, in which bands of the same
(mostly fireman) institutional affiliation compete. The musical performances during
contests are mostly departure events, which take place outside the home districts of bands.
During contests, brass bands perform music on the move (during the drilling parade)
or in static convention, which is usually short concert of typically three musical pieces
of a spectacular character. Additionally there are special live acts with more than one
brass band playing together, which are artistic performances of repertoire nominated
previously by all participating bands. Constraints on participation in the contest apply
to both the musical repertoire that is presented and the appearance (costumes) of the
musicians who perform there.2
The contests are a stable element of the nationwide inspections of fireman brass bands
that are organised by the Voluntary Fire Brigades on the different territorial and administrative levels in a biannual cycle. There are local, regional and nationwide brass band
contests, while the finals take place each time in different localisations – usually in the
main cities of Poland. The local inspections are usually organised in regions of one or two
counties, in relation to the number of bands existing in the region. The prize winners are
The transcriptions of the interviews are added as an appendix to my master thesis concerning brass
bands of Mazovia (Kierzkowski, 2005).
2
For example during the nation-wide inspections of fireman brass bands each participating band has
to perform at least one piece by Polish composer and to wear unitary fireman outfits.
1
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promoted to higher level events, where they compete with the winners of contests organised in different areas. The inspections are co-organised by the local boards of the VFB
as well as by communal governments and cultural institutions.
The repertoire performed during brass band competitions in Poland can be divided
into three main groups, and the classification takes into account the performance conventions. Contest repertoires of brass bands in Poland include: 1) concert repertoires, 2) marches, 3) musical pieces performed by joint brass bands. The performances of the first two
groups are judged by the jury. The concert repertoire is usually presented in static convention, on a stage, and in a spectacular manner. It comprises musical pieces of both
an artistic or entertaining nature. Most concert performances are of instrumental music
– less of vocal-instrumental (e.g. adaptations of current popular hit-songs) – and potpourris, marches and dance songs predominate. The artistic repertoire consists mainly of arrangements of musical works by prominent European composers of classical music (e.g.
Fryderyk Chopin, Johannes Brahms, George Frideric Handel). They are seen as ambitious
works to perform and are prepared by bands especially for contest presentations. During
the competitions this repertoire is usually performed in a cycle of three pieces. The
marching repertoire is played during the drilling parade and usually consists of musical
pieces by Polish, Czech, Russian, German and American composers. The repertoire
performed during the concerts of joint bands are usually popular fireman marches (e.g.
Hymn Strażacki, Na straży), and most often the adaptation of the popular Polish hit-song
about brass bands: Orkiestry dęte sung by Halina Kunicka.
The repertoire presented during brass band contests in Poland is mostly arranged and
adapted by the bandmasters for the needs of their own bands. The instrumental configuration of brass bands in Poland, which are “variable and varied” and depend in most
cases on local conditions (the availability of instruments, the number of people willing
to play, individual preferences of musicians and bandmasters, current fashions, bandsmen’s ages), correspond with the generally small number of original compositions for
brass band in the concert repertoire (Kierzkowski 2005). The situation in Poland is very
different to models in other European countries. In Britain, thanks to the standardisation
of the instrumental configuration of brass bands in the 20th century, during contests
it became possible to perform standard brass band arrangements (test-pieces) and original compositions for a uniform brass band format (Herbert 2000). In Finland, one of the
most important forms of repertoire for Finnish brass septets are the potpourris – pieces
composed and arranged for the particular requirements of national music festivals, which
are also often obligatory during contests (Karjalainen 1995).
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Most artistic performances during brass band contests in Poland are evaluated by
professional juries, according to specific criteria. The adjudication boards consists typically of experts (“people from the world of culture”), such as conductors of Polish military
bands3, representatives of governmental cultural institutions, public record companies
publishing recordings of brass bands (e.g. the Polskie Nagrania record label), as well as
members of organisations associated with brass bands and supporting their activities (e.g.
The Polish Association of Choirs and Orchestras; the VFB). The assessment criteria
include both musical and visual facets, and correspond with categories of excellence
of musical performance formulated by interviewed conductors. The professional evaluation of artistic performances include such factors as the technical and musical level
of the band, its orchestral skills, the art of performance, sound quality, choice of repertoire,
general artistic expression and style of performance.4 Additionally, the quality of the
instrumental arrangement of the pieces presented as well as visual elements of performance (e.g. order, formation, uniforms, female dancers’ participation, etc.) are also
subjects of assessment.
The role of brass band contests in the development of bands in Poland can be analysed
on different levels that include institutional, social and individual aspects. The institutional level deals with the general support for bands, increasing their artistic skill and
social impact, what is manifested in statements published in official documents disseminated among brass bands by the organisers of contests. For example, the aims stated
in a document issued in 1999 during the Sixteenth Nationwide VFB Brass Band Inspection, included such objectives as: the presentation of the artistic achievement of bands;
propagation of music in society; the focus of cultural leaders and local branches of the
VFB on the impact of the “correctly developing fireman band movement” on culture; the
constant increase in the artistic standards of the VFB musical bands “throughout the
elements of friendly rivalry”. Hence, it is possible to distinguish two general categories
of the motivations of the contests’ organisers upon an institutional level: 1) educational
and utilitarian goals concerning dissemination and propagation of music; 2) aims referring to the promotion and artistic development of particular bands. One noteworthy aspect
of this process is the use in official contest documents of the term “fireman band movement”, which corresponds with the phenomenon of the brass band movement in Great
Britain, which is frequently discussed in scholarship published in English (Herbert 2000).

E.g. conductors of the Representative Band of Polish Army.
The evaluation card of the Third Inter-county Inspection of VFB Brass Bands Orkiestriada 2002
in Różan consisted of following musical elements: intonation, rhythmic, dynamics, articulation, tempo,
phrasing, accentuation, form, interpretation.
3
4
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The social roles of brass band contests in Poland mainly concerns the organisation
and management of bands’ activities in regard to the musical rivalry. Taking part in a brass
band competition constitutes often a significant challenge for a brass band, and usually
demands additional financial investment; it is also the source of many benefits, though
not necessarily material ones. The costs of attending contests usually include such issues
as: the transport of the band, accommodation and food during the departure performances, purchases of uniforms, and sometimes the participation of professional musicians
who are hired occasionally to fill any gaps in instrumental line-ups. Contests assume
also additional obligations for bands, such as: greater commitment to rehearsals, the
preparation of new repertoire and the practice of unusual performance conventions (e.g.
the drilling parade). The benefits gained from participation in the contests include the
development of a band’s prestige and strengthening band identity.
An important feature of the contests, which is applicable on both social and individual levels, is the meaning of success. Triumphs in competitions are usually cherished
by brass bands and are announced in bands’ chronicles. Trophies and diplomas are usually kept in the bands’ archives in visible points. Prizes that are won in contests are often
an additional motivation, especially for conductors5, to raise the level of the band’s performance abilities, as well as being a kind of symbolic remuneration for the time spent
in creating arrangements and composing. A prize in the competition is not only of great
value to the conductor and the bandsmen – being the confirmation of great musical skill
– but also influences reception of the band, increasing a band’s popularity in the local
community. Thanks to these competitions, brass bands have become a showcase of their
localities in the supra-local arena – regional, national and international. They are the
source of pride and an important element of local patriotism. The material benefits of participating in competitions consist not only of the valuable prizes received, like costly
musical instruments, but also offers of paid concerts, grants, bonuses for the purchase
of uniforms and cash prizes. Any financial rewards are in general provided to the band’s
treasurer and are usually allocated to common team needs, such as the sewing of new
uniforms and the purchase and maintenance of musical instruments. Sharing of earned
money between musicians is a rare practice.
The impact of brass band contests on an individual level concerns the motivations
of particular bandsmen and conductors. Interviewees mentioned several factors that
encourage participation in contests: the opportunity to confront, compete and compare
“The most important [for me] was the participation in the nationwide competition of brass bands in Koszalin in 1979, where we won the prize of the president of Koszalin. That was equal to the third place in the
country at all. It was our success” (interview with Tadeusz Miętus – former conductor of the Trąbki Brass
Band, 2001.08.29.).
5
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with other bands; the will to “be better”6; the ability to obtain professional jury ratings;
the opportunity to watch other conductors; and the possibility of better integration with
the band. For younger musicians, trips to competitions act as rewards for additional work
carried out in preparation for performances as well as reinforcing identification with the
band. One recent development concerns changes to the motivations of musicians as a result of the impact of electronic media on customs in Poland in the second half of the 20th
century. Interviewees reported a decrease in interest in brass band competitions in the
1970s, especially among musicians who played in other (e.g. wedding) bands. During
this period many musicians ceased to show willing to participate in competitions and
were absent from rehearsals due to “gigs” played with other bands. In such situations,
many conductors began to hire (for money) professional musicians to fill the gaps in their
own instrumental configurations during contest performances.

Conclusion
In this paper I have explored different properties of brass band contests in Poland,
drawing on existing literature and my own empirical research on the Mazovia region.
It is clear that the development of brass bands in Poland is being affected by the contest
process on different levels, in institutional, social and individual aspects. It seems that
amateur civilian brass band competitions in Poland are largely related to the activity
of the Voluntary Fire Brigades, which have defined the fireman band movement since the
interwar period to the present day.7 The goals of the contests’ organizers coincide closely with the motives of the individual conductors and the bandsmen themselves. The organization of the competitions and participation in them are motivated more by nonmaterial aims than by financial benefits, while the role of these competitions has both
a musical dimension that influences the increase in the band’s musical skill, and social
one that enables integration and identification with a band. It is worth emphasizing that
in Mazovia (and in Poland more widely) the main institution that had encouraged the
fireman brass band movement, manifested in multileveled contest formulae, is the Voluntary Fire Brigades – a non-musical institution, whose main purpose is the prevention
of fires. This model of sociocultural development deserves detailed scholarly attention
as does the analysis of material collected in the archives of institutions involved in the
6
“This is a factor that definitely creates and stimulates the band’s activity. This is the release of the will
to be better. This is the only way the bands have the chance to raise their level at all” (interview with Jerzy
Łubian – former conductor of the Youth Brass Band of Pilawa, 2003.03.01.).
7
The popularity of brass band competitions of other types of institutional affiliation (e.g. brass bands
with the industrial patronage) refers to the era of the Polish People’s Republic (1945–1989), when these
bands enjoyed state patronage and were treated in a privileged way by the state.
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local brass band movement (e.g. the Main Board of VFB). Investigations of these collections would make an important contribution to existing scholarship on the history of the
brass bands in Poland.
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Niech gra muzyka – o filmie Andrzeja Barańskiego.
Powracający temat
On Andrzej Barański’s Film Niech gra muzyka. A Recurring Topic
Streszczenie: Reżysera Andrzeja Barańskiego można nazwać portrecistą lokalnego, codziennego
życia. Jego twórczość to indywidualne spojrzenie artysty na naszą rzeczywistość, pozbawione
emocji, polskich mitów i romantycznych klisz – natomiast pełne delikatności i zdystansowanego
humoru. Artysta interpretuje świat trochę „z oddali” – jak antropolog.
Niech gra muzyka to 72-minutowy film składający się z sześciu nowel opowiadających losy prowincjonalnych muzyków. Niezwykła narracja po trosze realistyczna, po trosze baśniowa, przedstawia niesamowite przypadki bohaterów – wiejskich grajków, jakby byli bohaterami ludowych
wierzeń i opowieści.
Słowa klucze: baśń ludowa, muzyka ludowa, wierzenia ludowe, diabeł, lokalność, prowincja
Summary: The director Andrzej Barański can be seen as portraying local, mundane life. His
oeuvre presents a personal vision of our reality. It is a vision devoid of emotions, Polish myths and
Romantic clichés; instead, it is delicate and filled with a detached humour. The artist interprets the
world from afar, so to speak; like an anthropologist. Niech gra muzyka (Let the music play) is
a 72-minute film consisting of six etudes relating the fortunes of provincial musicians. The narration is unusual, partly realistic, partly fairy-tale; it presents strange happenings in the lives of the
protagonists, village musicians, as if they were heroes of folk tales or creatures from folk belief.
Key words: folk tale, folk music, folk belief, the devil, locality, provinciality

Andrzej Barański jest wszechstronnym i oryginalnym artystą, oprócz filmów fabularnych stworzył wiele utworów dokumentalnych, oświatowych i animowanych, do
większości z nich napisał scenariusze. Zadebiutował w 1975 roku średniometrażowym
filmem telewizyjnym W domu (nagrodzonym Złotym Ekranem i nagrodą za debiut
w Gdańsku). Jest to uważne studium małżeństwa mieszkającego na prowincji, dla którego treścią istnienia stają się wiadomości przychodzące od syna studiującego w mieście.
Prowincja jest punktem odniesienia tego filmu, na prowincji rozgrywa się odtąd także
większość jego filmów. Analizując to pojęcie z perspektywy etnologicznej Czesław
Robotycki zauważył, że
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w licznych przekonaniach i oczekiwaniach „prowincja” kojarzona jest z ludowością lub też jest
to realność autonomiczna, przeciwstawiona „centrum”. W takich przeświadczeniach przestrzeń
prowincji i ludowości zawiera w sobie prawdy życiowe, wartości etyczne i autentyczność doświadczania świata, co można przeciwstawić złudzie, fałszowi i naskórkowości przeżycia, jakie
niesie ze sobą współczesny, globalny sposób komunikowania. Panuje też przekonanie, że jeśli
nawet te wymienione pozytywne wartości skomponowane są inaczej i uczestniczą w nowych
kontekstach, to i tak są one wciąż atrakcyjne dla dialogu społecznego (Robotycki 2008: 7).

Fascynację artysty prowincją zauważyło wielu badaczy (zob. np. Marecki 2009;
Sobolewski 1978; Nowina-Sroczyńska 2014), on sam pochodzi z małego kieleckiego
miasteczka. Prowincjonalność dla Barańskiego – jak się wydaje – to nie tylko czuły
związek z miejscem zamieszkania czy pochodzenia, to także cechy prowincji, do których
ma się upodobanie – do „cichości”, „szarości”, trzymania dystansu do ważnych wydarzeń
– i do której się wraca, jak do cudnej Arkadii. „Prowincji potrzebuje Barański dlatego
– zauważa Tadeusz Sobolewski – że rzeczywistość jest w niej rozrzedzona, życie toczy
się wolniej. Lepiej widać stąd człowieka (…) w mikrokosmosie można zobaczyć coś, co
zostaje zagubione w skali makro” (Sobolewski 2009: 12). Artyście zależy na „bezinteresownych szczegółach”, tu może uchwycić odpowiedni nastrój, pasuje mu spowolniony
rytm życia, sprzyjający drobiazgowej obserwacji. To nie jakiś „mały realizm”, to także
kwestia formy: artysta realizuje zwykle teksty „niefilmowe”, pozbawione wątków sensacyjnych, punktów kulminacyjnych. Jednocześnie w oryginalny sposób wykorzystuje
środki ikonograficzne (szybki montaż, przyśpieszenia, metafory poetyckie skrótowo
przekazujące idee, świat widziany w cząstkach), unikając wszakże gwałtowności, skrajności czy przesady. Nasuwa się pewne porównanie z zapisem etnograficznym.
Filmem stricte odwołującym się do treści etnograficznych jest niezwykle oryginalny
obraz zrobiony dla telewizji Niech gra muzyka z 2000 roku. Artysta wziął na warsztat
Muzykantów Franciszka Kotuli (Kotula 1979), ostatnie studium tego zasłużonego dla
ziemi podkarpackiej etnografa i muzealnika. Książka napisana prostym językiem, w tonie gawędziarskim, pełna jest zebranych przez badacza opowieści o wiejskich muzykantach i wypisów z ich pamiętników, przekazujących tradycję tej jakże ważnej profesji – to
swoisty folklor znikających zawodów, gdzie zawód wiejskiego muzyka traktowany jest
jako coś żywego, a nawet świętego, coś, co sięga sacrum. Barański napisał na tej podstawie scenariusz i zatrudnił jako aktorów mieszkańców wsi podkarpackich, członków
zespołów folklorystycznych.
Akcja na poły baśniowego filmu osadzona jest więc także na prowincji. Reżyser kręcił jego sceny w okolicach Grodziska Dolnego, Grodziska Górnego i Wólki Grodziskiej,
jednak pomimo realnych kontekstów kulturowo- przestrzennych, w wyobraźni twórcy
powstał trochę nierzeczywisty świat, utkany z postaci autentycznych mieszkańców,
160

Łódzkie Studia Etnograficzne

tom 57, 2018

peerelowskiego entourage’u ich rzeczy – ubiorów, domostw, pojazdów, zaniedbanego,
siermiężnego otoczenia, wreszcie artefaktów kultury ludowej – wierzeń, muzyki, rytuałów,
ludowych strojów i form komunikowania się. Dzieło filmowe skomponowane jest z sześciu
nowel o prowincjonalnych muzykantach, a opowieść tocząca się wartko w kolejnych
odsłonach, zyskuje swoją puentę w finalnej narracji, przy czym całość przypomina etnograficzny dokument.
Rozpoczyna je historia zatytułowana Urodzony w ogniu o mężczyźnie, który przyszedł na świat na łóżku, w ostatniej chwili wystawionym z położnicą z płonącego domu.
Dziecko zabrane od matki i owinięte w pieluchy przekazano ojcu, stojącemu na tle ognia
i zgliszcz, wśród trwającej akcji ratunkowej, a ten przepowiedział mu przyszłość: „Antek
będzie chronił ludzi od pożaru, bo jest z ognia i będzie miał siłę ognia”. Kolejny fragment
filmu ukazuje niezwykły jego dar, o którym wiedzą mieszkańcy wsi. Antek nie rozstaje
się z bębnem, jest trochę „osobny”, trochę obcy. Kiedy wybucha pożar, ludzie go przywołują, a on „zabębnia” żywioł, krążąc i wirując wokół zagrody, wybijając rytm na
swoim instrumencie. Straż pożarna jest niepotrzebna, ogień zmienia się w dym, potem
przygasa. Społeczność najpierw jest wdzięczna za ocalenie, zdumiona cudem, potem
zaczynają się knowania nad tą niezwykłą mocą. Dzieci, jeszcze szczere w okazywaniu
swoich emocji, biegają za nim wołając: „Antek diabłem”. Natomiast dorośli postępują
wobec „obcego” bezkompromisowo – kilku mężczyzn dopada go na moście, pakują
ofiarę wraz z bębnem do worka i zrzucają w nurt rzeki. Wydaje się, że los Antka się
dopełnił.
Druga nowela, Diabelskie skrzypce, stanowi opowieść o nieutalentowanym muzykancie Szymku, pragnącym grać z kapelą najlepszego okolicznego skrzypka – Siłki,
o którym okoliczni mieszkańcy mówią, iż „ma sto diabłów w skrzypcach”. Widzimy
wirtuoza podczas zamkniętej imprezy strażackiej, kiedy w korowodowym tańcu, z muzykami swojego zespołu, obchodzi stoły z biesiadnikami, gra i porywa ludzi do zabawy.
W przerwie zgadza się porozmawiać z Szymkiem i umawia się z nim na przesłuchanie
(pomimo niechęci innego członka kapeli: „U nas nie grają ci, co nie piją” oznajmia tamten, kiedy Szymek odmawia wypicia piwa). Niestety podczas egzaminu opinia Siłki jest
negatywna i zniechęcająca: „Idź raczej sieczkę rżnąć”, bo to granie brzmi tak, „jakoby
diabeł zastąpił dzwonnika diabłem”. Szymek nie chce się poddać, marzy, by być dobrym
skrzypkiem i wstępuje do kobiety, która ma reputację czarownicy i miejscowej zielarki
– bartniczki. Rada jest konkretna – będzie grał, tylko trzeba „wyrwać pióro z koguta
lewego skrzydła, potem lewą ręką urwać kawałek papieru” i „podpisać krwią z serdecznego palca z lewej ręki”. Następnie wsadzić w dziurę w drzewie. Jeśli papier zniknie,
prośba Szymka zostanie spełniona. Jednak kobieta mu tego nie radzi robić, „bo to gra
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z diabłem”. Szymek wykonuje wszystkie polecenia, ale nic się nie dzieje, diabeł nie
przyjął oferty.
Siłko zaniemógł, już nie wstawał z łóżka, na ścianie wisiały jego czerwone skrzypce,
a odrzucony przez niego skrzypek okazał się jedyną pomocną osobą, która doglądała
chorego. Gdy zmarł, po pogrzebie, na stypę przyszedł kościelny z poleceniem od księdza
proboszcza, żeby chłopi poszli do chałupy muzyka i wszystkie jego rzeczy spalili w dole,
aby wygnać diabła. Ci, którzy to zrobili skrzypiec nie znaleźli i szybko uciekli, bo z dołu
słychać było muzykę. Po tym zdarzeniu objawił się wielki talent Szymka, który na czerwonych skrzypkach z nową kapelą grał oberki i polki, a słuchacze komentowali, że „tak
dobrze zacina”, „wyrobił się”, „tak z dnia na dzień”.
Trzecia opowieść nosi tytuł Basista. Pod jednym dachem żyje dwóch braci. Starszy,
Stanisław, jest doskonałym skrzypkiem; młodszy, Franek, nie uczył się w młodości gry
na instrumencie, a marzył całe życie, by zostać basistą. Stanisław daje się namówić, żeby
założyć kapelę Braci w Żukowie i kupują instrument. W spokojnej, sennej scenografii
prowincji obserwujemy targ, podczas którego odbywa się cały rytuał licytacji i przybijania zgody na cenę basu. W domu Franciszek próbuje grać. Brat go uczy i strofuje, ale
z instrumentu wydobywają się tylko fałszywe tony. Następnie towarzyszymy nieszczęśnikowi podczas jego peregrynacji po różnych miejscowościach, w których grają kapele,
bo ma on nadzieję, że któraś go przygarnie. Jego determinacja jest tak wielka, że proponuje swoje usługi nawet członkom młodzieżowego zespołu folkowo-rockowego, ale jego
umiejętności są tak żałosne, że wszyscy go przeganiają.
Franciszek wraca do domu, gdzie brat mu tłumaczy, że nic z tego nie będzie. W pewnym momencie wydaje się, że szczęście uśmiechnęło się do basisty. Kapela Szymka
jedzie do miasta witać biskupa, a ich muzykant „się spił w trupa”, zatem szef zespołu
proponuje mu zastępstwo i honorarium. Na schodach kościoła, kiedy zabiły dzwony,
Franciszek się przewraca, a na szyi zadzierzguje mu się pęknięta struna jego instrumentu. Wraca ze swoim basem na przyczepie ciągniętej przez motor – na swój pogrzeb.
Kolejna historia Psia muzyka – jest odsłoną czwartą. W chałupie muzykuje rodzina
Podlasiaków – ludzie ze wsi wiedzą, że to nietutejsi; mężczyzna z Podlasia ożenił się
z miejscową kobietą, sprowadził brata i grają – ojciec na akordeonie, córeczka na skrzypcach, brat ojca, także skrzypek, dołącza do zespołu. Brakuje basów, ale ten instrument
jest drogi. Ojciec sugeruje, by zrobić bęben, który przejmie funkcję basu ze skór psów,
które nocą, by nikt nie widział, trzeba zwabić i zabić. Kolejna scena ukazuje grę pełnego już zespołu, z synem na bębnie. Inna kapela ma zamówienie na festyn, a brakuje im
basisty. Dopraszają „syna tego z Podlasia, co się ożenił, bo już dobrze gra na bębnie”.
Młody się nie cieszy, mówi, że nie słyszy bębna, tylko jęk i skowyt psów, które zabili
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ojciec i stryj. Wyjazdowy występ jest zadziwiający. Muzyce wtórują wyjące i szczekające psy, które całą watahą ciągną za zespołem. Na festynie, wśród publiczności, przekazywana jest informacja, że zginęły psy bartniczki – myślała, „że poszły w kawalierkę
i wrócą”, ale psów nie ma, a ona, uważana za czarownicę, nie daruje takiej straty. W domu
denerwuje się żona „tego z Podlasia”, zarzucając mężczyznom bezmyślność ich czynu.
Nie chce oglądać bębenka.
Rodzinna kapela ćwiczy na polu nad rzeką. W pewnym momencie woda się pieni,
muzykanci uciekają wiedząc, że muszą się pozbyć bębna. Idą na most, rozcinają membranę, wkładają do instrumentu kamienie i wrzucają go do wody.
Nowela piąta, Śpiący klarnecista, przedstawia losy zespołu i pewnego wiekowego
muzyka – klarnecisty Józefa, który ma taką przypadłość, że często zasypia. Kapela
zostaje poproszona o grę na weselu, ale Józef jak zwykle gdzieś się zapodział, przysypiając. Kiedy go odnajdują, pojawia się trębacz o przezwisku Latawiec i stawia ultimatum, że musi z nimi grać. Odmowa zespołu spotyka się z groźbą, że jeszcze go popamiętają. Na podwórzu zagrody, w której odbywa się wesele, stoi kojec z kurami
– bardzo niespokojnymi, jak mówią zebrane tam kobiety, „drącymi się”, a to zawsze
zwiastuje nieszczęście. Coś może się zdarzyć w drodze na wesele albo coś złego może
stać się na samym weselu. Pięcioosobowa kapela rozpoczyna występ, ludzie się bawią,
jest obecny ksiądz proboszcz. Podczas przerwy członkowie zespołu posilają się przy
osobnym stole. Zmęczony Józef udaje się do stodoły, żeby trochę pospać na sianie.
Kiedy Józef się budzi, zresztą pogryziony przez pchły, zespół proponuje zagranie polki
„tramelki”. Grają, a zza płotu wychyla się ręka uzbrojona w kamień, który ciska w głowę klarnecisty. Muzycy szybko się orientują, że ciało, które się osunęło jest martwe,
a nie uśpione. Ksiądz rozpoczyna modlitwę, a ludzie szepczą, że „zrobił to jakiś muzykant, którego nie wzięto na granie”.
I wreszcie opowieść się zamyka puentą szóstej, magicznej noweli Ognisty ogon,
w której pojawiają się wszystkie do tej pory występujące postaci, poza zmarłymi. Kapele, muzykanci i ich muzyka, szczególne znaki i symbole odnoszące się do opisywanego
świata. Strażacy świętują na przyjęciu, na którym śpiewa i gra wieloosobowy zespół,
a przewodzi mu skrzypek Szymek. Nagle do pomieszczenia wchodzi bębnista Antek,
niosąc swój bęben – ten sam, którego zrzucono w worku z mostu. Domaga się, aby Szymek zagrał dla niego, a kiedy ten odmawia, zarzuca mu kradzież diabelskich skrzypiec
Siłki. Antek opuszcza gospodę i wędruje do wsi. Za nim, jak kiedyś, tylko teraz milczące, dzieci. Ignoruje protesty gospodyni i wchodzi do zagrody skrzypka. Nabiera wody
ze studni, podwiesza wiadro na wałku i zaczyna grać na bębnie, obchodząc studnię
dookoła, po czym zdejmuje blokadę wałka i wylewa wodę z powrotem do studni.
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Nocą, po przyjęciu dla strażaków, Szymek wraca do domu. Nad studnią krąży świetlisty płomyk, który znika wewnątrz cembrowiny. Muzykant chce go złapać i wpada do
studni, a ludzie mówią, że Siłko go utopił za kradzież swoich skrzypek. Antek znika,
tylko na przystanku autobusowym zostawia zawieszony bęben. W tym czasie synowi
„tego z Podlasia”, ulega zniszczeniu kolejny instrument. Obawiając się czarów i diabelskiego wpływu, mieszkańcy na czele z kościelnym idą na przystanek w celu zniszczenia
bębna Antka. Dopiero po poświęceniu instrumentu, daje się on zdjąć ze ściany wiaty.
Wtedy przybiega młody bębnista z wiadomością, że wieś się pali. Wyrywa bęben kościelnemu i biegnie do pożaru. Obchodzi płonące domostwo rytmicznie uderzając w membranę, a następnie kieruje się na drogę. Za nim idą mieszkańcy wsi, a obok po trawie
pełznie niczym wąż „ognisty ogon”. Chłopiec, jak zaklinacz, wyprowadza ogień poza
wieś, a on posłusznie za nim podąża. W końcu niezwyczajny korowód dociera do rzeki.
Ogień zanurza się w niej, pełznie po powierzchni i dalej płonie. Bębnista znów pokazuje władzę nad ogniem.
Te proste, folklorystyczne opowieści zawierają nie tylko dawne symboliczne treści
związane z muzykami, ich instrumentami i wirtuozerią, z diabłem i ogniem, życiem
i śmiercią, ale także pewną ogólną (egzystencjalną) refleksję moralną wydobytą ze zwykłej codzienności, niosącą afirmację wobec gęstości, niejednoznaczności i nieuchronności przeznaczenia ludzkich losów.
Niech gra muzyka. Bo ma diabelską siłę w przywoływaniu zaginionych światów.
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Projekt Melodie Miasta Łodzi. Czyli o próbie
praktykowania paraetnomuzykologii praktycznej
w przestrzeni wielkomiejskiej
Project Lodz City Melodies. Or About an Attempt to Practice
Practical Paraethnomusicology in the Urban Space
Streszczenie: Autor przedstawia w artykule własny projekt Melodie Miasta Łodzi. Projekt dotyczy muzykantów i muzyki, związanych przede wszystkim z zanikającym folklorem różnych tradycji, który można znaleźć w mieście Łodzi. Priorytetem dla przedsięwzięcia jest odnalezienie łódzkich muzykantów (związanych z dowolnymi zanikającymi tradycjami muzycznymi) oraz promocja
ich gry. W artykule autor omawia założenia teoretyczne i metodę pracy, etapy realizacji projektu
i jego efekty (akceptacja przez środowisko muzyki tradycyjnej).
Słowa klucze: paraetnomuzykologia, folklor, muzyka tradycyjna, muzykanci, folklor miejski,
Łódź
Summary: The author presents in the article his own project Lodz City Melodies. The project
concerns musicians and music connected, above all, with the disappearing traditional folklore that
can be found in the city of Lodz. The priority of the project is to find Lodz musicians (related to
any disappearing musical traditions) and to promote their playing. In the article, the author discusses theoretical assumptions and the method of work, stages of project implementation and the
effects (acceptance of the project by traditional music community).
Key words: paraethnomusicology, folklore, traditional music, musicians, urban folklore, Lodz
Translated by Klaudyna Michałowicz

Wstęp
Autor niniejszego tekstu otrzymał w marcu 2018 roku stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Łodzi na realizację projektu Melodie Miasta Łodzi. Tytuł opisywanego
przedsięwzięcia może odnosić się do muzyki dowolnych stylów, epok czy ludzi. Jest na
tyle szeroki, że mógłby stanowić temat popularnej audycji radiowej, a skoro tak, to wydaje się, że wymaga on dodatkowego omówienia. Konkretyzując więc: zamiarem autora
było podjęcie w ramach projektu pracy nad muzyką związaną przede wszystkim
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z zanikającym folklorem tradycyjnym, co przy tym istotne – niekoniecznie folklorem
łódzkim. Autor rozpoczął poszukiwanie muzykantów, którzy wprawdzie mieszkają
w mieście, ale wychowali się w dowolnych tradycjach muzycznych i uczestniczyli w ich
rozwoju. Znaczy to, że równie interesujące byłoby poznanie członka kapeli podwórkowej,
który przez dziesiątki lat budował istotną część krajobrazu kulturowego miasta, jak
i osiadłego w Łodzi muzykanta wiejskiego, którego znaczenie dla folkloru miasta było
znikome. Celem przedsięwzięcia było nagranie łódzkich instrumentalistów, publikacja
wybranych nagrań online oraz organizacja koncertu lub zabawy tanecznej z udziałem
muzykantów, a tym samym jak najszersze rozpropagowanie ich gry.

Założenia teoretyczne – przyjęta metoda pracy – zmienne trendy
w środowiskach muzyki tradycyjnej
Zwraca uwagę fakt, że wśród zadań, jakie postawił przed sobą autor, trudno jest
znaleźć działania ściśle naukowe. Wśród pierwotnych zamierzeń nie figurowała chęć
akademickiego opracowania podjętych kwestii. Co więcej, przedsięwzięcia z pogranicza
nauki, jak poszukiwanie muzykantów czy ich nagrywanie, pełniły funkcję pomocniczą
wobec głównego celu projektu, który był czysto artystyczny. Przyczyną tego stanu rzeczy jest przede wszystkim problem nieposiadania przez autora wykształcenia etnomuzykologicznego. Dodać do wymienionej ułomności należy też nieumiejętność odczytywania zapisu nutowego, czy w ogóle brak jakiegokolwiek akademickiego przygotowania
do badań nad folklorem.
Jako że podjęte w ramach stypendium działania nie mogły być prowadzone z wykorzystaniem klasycznego warsztatu etnomuzykologa, trudno byłoby nazwać je badaniami
naukowymi. Jeśliby, mimo wszystko, próbować dokonać klasyfikacji tych działań w odniesieniu do metod akademickich, to można by doszukiwać się ich analogii do obserwacji uczestniczącej, czy partnerstwa w terenie. Wydaje się jednak, że podobne kategoryzacje nie oddają sedna metody podjętego projektu, którego zasadniczy cel jest po prostu
nienaukowy.
Zaznaczyć należy, że choć autor nie posiada wykształcenia, które przygotowałoby
go do prowadzenia omawianego projektu, to nie jest on jednak – w temacie, którego się
podjął – zupełnym ignorantem. Podobnie fakt, że jego praca nie jest oparta na akademickiej metodologii nie oznacza, że nie stosuje on żadnej spójnej metody badań. Przeciwnie, cały projekt został opracowany starannie, w zgodzie z założeniami badawczymi
folklorystów praktyków (Niemkiewicz 2017: 287; Bikont 2012: 13; Burszta 1874: 308)
związanych z tzw. środowiskami muzyki tradycyjnej (Domachowska 2014: 328). Środowiska te zaczęły kształtować się na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych
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XX wieku, a ich początków można doszukiwać się w działalności Jana Bernada, czy
Bractwa Ubogich, których praca znacząco odbiegała od standardowych działań etnografów tamtego okresu. Na podkreślenie zasługuje fakt, że twórcy środowisk muzyki tradycyjnej nie byli intelektualistami, lecz muzykami lub artystami związanymi z awangardowym teatrem (Niemkiewicz 2017: 288). Kwestia ta w znacznej mierze przyczyniła
się do ukształtowania metody ich pracy. Zakładała ona przede wszystkim praktykowanie
gry lub śpiewu wspólnie z muzykantami wiejskimi, rzetelną naukę zastanego stylu
i maniery oraz publiczne wykonawstwo w warunkach zbliżonych do autentycznych (co
w przypadku gry oznacza zwykle towarzyszenie zabawom tanecznym).
Należy zaznaczyć, że omawiana metoda została wypracowana podczas pracy w terenie, nie posiada ona spójnego podłoża teoretycznego i funkcjonuje w wielu odmianach.
Nie istnieje też podręcznik ani szkoła dla folklorystów praktyków, którzy często podejmują działalność etnograficzną bez przygotowania. Wymienione wyżej aspekty sprawiają natomiast, że ich praca może prowadzić do rodzenia się licznych nieprawdziwych
i szkodliwych przekonań – na przykład, jaki sposób śpiewu jest, a jaki nie jest autentyczny (Niemkiewicz 2017: 295).
Z drugiej strony na podkreślenie zasługuje fakt, że działalność środowisk muzyki
tradycyjnej przyczynia się znacząco do popularyzacji folkloru. Przedstawiciele tych
środowisk, jako rzeczywiście zaprzyjaźnieni z muzykantami wiejskimi, mogą dokonywać
nagrań w sytuacjach najbardziej komfortowych i naturalnych dla ich mistrzów (Baliszewska, Mazur-Hanaj 2014: 55). Nie bez znaczenia jest też fakt, że posiadanie uczniów
istotnie motywuje ludowych wykonawców do praktykowania swojej muzyki, szczególnie najbardziej archaicznej, którą opisywani pasjonaci, ale także folkloryści są zwykle
zainteresowani.
Próba streszczenia działalności środowisk muzyki tradycyjnej została przedstawiona
tu za względu na fakt, że również sam twórca omawianego projektu jest folklorystą praktykiem. Próbuje on uczyć się od wykonawców ludowych gry na harmonii polskiej, i to
właśnie chęć rozwoju muzycznego stanowi podstawę jego przedsięwzięć. Pierwszą część
jego działań folklorystycznych stanowi poszukiwanie muzykantów, potem nawiązywanie
z nimi relacji, wspólna gra, organizacja warunków umożliwiających grę publiczną (zwykle do zabawy tanecznej). Dokumentacja etnograficzna jest dla autora najmniej istotną
częścią podejmowanych przedsięwzięć – służy ona zwykle tylko ułatwieniu przyswojenia
sobie poznanej melodii – i jest zwykle przeprowadzana bez użycia profesjonalnych narzędzi. Podczas pierwszych spotkań z muzykantami autor unika używania rejestratora
dźwięku i w ogóle nie posługuje się aparatem fotograficznym. W jego założeniu profesjonalne nagranie muzykanta ma sens dopiero w sytuacji, w której jego gra będzie
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występowała w najbardziej odpowiednim dla siebie kontekście, czyli podczas zabawy.
Dokumentacji nie podejmuje się zresztą wówczas sam autor, lecz osoby wyspecjalizowane w tym temacie – prof. Andrzej Bieńkowski czy Piotr Baczewski.
W teście pojawiło się już określenie „muzykant wiejski”. Wynika to z faktu, że dotychczasowe zainteresowania środowisk muzyki tradycyjnej obejmowały głównie kulturę wsi i w tym kontekście wytworzyła się stosowana przez nie terminologia. Na uwagę zasługuje jednak kwestia, że od kilku lat rosnącym zainteresowaniem zaczyna cieszyć
się muzyka polskich miast. Początku tego trendu można doszukiwać się w debiutach
Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej czy Orkiestry Tanecznej Bonanza, które wywodzą się bezpośrednio z nurtu muzyki tradycyjnej, i które zdobyły w środowiskach
pasjonatów i folklorystów praktyków dużą popularność1.
Korzystając z możliwości, jakie przyniosło pojawienie się nowej mody, autor postanowił podjąć się przeniesienia swoich doświadczeń z pracy na wsi na grunt miejski.
Rozpisał on wspominany już projekt stypendialny i – licząc na zainteresowanie środowisk
muzyki tradycyjnej – podjął się jego realizacji.

Początek pracy – wyniki kwerendy
Autor rozpoczął pracę od przeprowadzenia kwerendy materiałów poświęconych
łódzkiemu folklorowi, między innymi w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym
w Łodzi. Szczególną uwagę skupił na publikacji Folklor robotniczej Łodzi. Pokłosie
konkursu z roku 19762. Wyniki kwerendy nie odbiegały znacząco od przewidywań autora: Łódź, miasto położone na styku kilku regionów etnograficznych, pozbawione
w wyniku II wojny światowej znacznej części mieszkańców, przyciągało do siebie licznych migrantów z okolicznych wsi (Kabat 1976). Nowi mieszkańcy przynosili ze sobą
swoje zwyczaje i muzykę, która mogła zostać przejęta przez lokalne kapele podwórkowe,
choć częściej – pozbawiona odpowiedniego kontekstu – była wykonywana jedynie w sytuacjach najbardziej kameralnych.
Wynikiem kwerendy, którego autor się nie spodziewał, było odkrycie, że ostatnie
większe badania nad łódzkim folklorem muzycznym zostały przeprowadzone na początku lat siedemdziesiątych XX wieku.
Początek badań wydawał się zapowiadać pracę trudną i niemal pionierską.

Czego świadectwem może być entuzjazm, jaki wywołuje ich pojawienie się podczas Nocy Tańca warszawskiego festiwalu Wszystkie Mazurki Świata.
2
„Materiały konkursowe zostały zgromadzone w Archiwach Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego,
Katedry Etnografii UŁ i Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi” (Szram 1976: 10).
1
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Realizacja projektu – poszukiwanie muzykantów – nagrania terenowe
– organizacja koncertu
Po przeprowadzonej kwerendzie autor podjął się poszukiwania łódzkich muzykantów.
Rozpoczął od dokonania rozpoznania na starych rynkach miasta, na których – co pamiętał z dzieciństwa – można było spotkać zarówno sprzedawców instrumentów, jak i samych
muzyków. Odkrył wówczas, że krajobraz kulturowy poddanych rekonesansowi przestrzeni zmienił się wyraźnie w ciągu ostatnich lat i nie sposób spotkać w nich nikogo
rozeznanego w temacie.
Kolejną część poszukiwań stanowiła próba nawiązania kontaktu ze sprzedawcami
instrumentów z giełd internetowych. Etap ten również zakończył się porażką, skoro
okazało się, że żaden z rozmówców nie jest zainteresowany spotkaniem i udzieleniem
wywiadu.
Niepowodzenie przyniosły także wysiłki zmierzające do przeprowadzenia rozpoznania wśród przypadkowych mieszkańców miasta. Doświadczenie wyniesione ze wsi,
gdzie niemal każdy potrafi wymienić jakiegokolwiek miejscowego twórcę, okazało się
zupełnie nie odpowiadać realiom aglomeracji, której mieszkańcy, nawet jeśli mieli styczność z muzykantami, nie potrafili podać na ich temat żadnych informacji.
Pierwszym muzykantem, z którym udało się spotkać, był akordeonista Stanisław
Królak. Autor poznał go już w poprzednich latach, dzięki znajomości z jego synem. We
wstępnej rozmowie udało się zebrać informacje dotyczące muzycznego życiorysu pana
Stanisława: urodził się w roku 1949 w Kazimierzowie koło Rawy Mazowieckiej; gdy
miał rok jego rodzina przeniosła się do Łodzi; gry zaczął uczyć się w dzieciństwie od
mieszkających na wsi krewnych; ukończył jedną klasę szkoły muzycznej; grał na licznych
weselach i zabawach w okolicach Rawy Mazowieckiej; grywał zwykle z towarzyszeniem
bębna, czasem również ze skrzypcami lub saksofonem; w mieście grał jedynie w sytuacjach rodzinnych; gra głównie melodie rawskie, w typowym dla nich stylu, choć zna
także liczne szlagiery dansingowe i – co zasługuje na uwagę – pojedyncze melodie
łódzkie, które zapamiętał, gdy wykonywali je muzykanci na Rynku Bałuckim. Pan Stanisław nie zna żadnego innego łódzkiego muzykanta.
Drugim twórcą, z którym udało się spotkać był Józef Kubiak, brat słynnego skrzypka łęczyckiego – Tadeusza. Urodził się w roku 1926 w Mchowicach; od dziecka grał
w kapeli rodzinnej, najpierw na bębenku obręczowym, później również na trąbce lub
skrzypcach; nie posiada żadnego formalnego wykształcenia muzycznego i nie potrafi
czytać nut; w roku 1946 przeniósł się do Łodzi, gdzie związał się z wieloma muzykami,
spośród których żyje jeszcze skrzypek i banjolista Franciszek Sikora; grywał w bardzo
różnorodnych składach, zarówno melodie podwórkowe, jak i dansingowe – sztajerki,
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polki, tanga, walczyki itp.; gra bardzo delikatnie, z manierą łęczycką; od końca lat dziewięćdziesiątych grywa sporadycznie na wieczorkach dla emerytów przy ul. Próchnika 5.
Józef Kubiak zna wielu muzykantów łódzkich, do których podał kontakty. Wspomniany wyżej pan Franciszek Sikora odmówił spotkania. Zgodził się na nie jednak
prowadzący orkiestrę dansingową, akordeonista Zbigniew Skatulski – muzyk urodzony
na Bałutach w roku 1949: gry na akordeonie zaczął uczyć się w dzieciństwie sam, uczęszczał też przez kilka lat do szkoły muzycznej; jego mieszkanie było przez kilkadziesiąt
lat miejscem spotkań muzyków, z których największy wpływ na pana Zbigniewa wywarł
Longin Orszulak (Orszulak 1976: 195); dziś pan Zbigniew gra głównie na osiedlowych
zabawach, zwykle z towarzyszeniem drugiego akordeonu, perkusji, kontrabasu lub gitary basowej i trąbki.
Relacje między członkami zespołu pana Zbigniewa są w ostatnim czasie bardzo
napięte, stąd autorowi nie udało się spotkać z pozostałymi muzykami, obawiającymi się
o swoje miejsce w kapeli. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że do grupy należą twórcy
grający wcześniej w składach podwórkowych i na łódzkich rynkach. Przeprowadzenie
z nimi wywiadu będzie niewątpliwie istotnym krokiem w postępie prac związanych
z projektem, bo – co trzeba podkreślić – choć samo stypendium dobiega końca, to prowadzone w jego ramach badania będą realizowane dalej.
Wspomniano co prawda, że nagrywanie muzykantów stanowi standardowo ostatnią
część pracy autora, w przypadku omawianego projektu udało się zgromadzić jednak
pokaźny zbiór fonograficzny poświęcony wymienionym muzykantom. Na zbiór ten
składa się około piętnastu godzin nagrań dokonanych w różnych sytuacjach – zarówno
w domu, jak i podczas zabaw tanecznych. Rozpoczęto dopiero obróbkę zebranych materiałów, których część zostanie opublikowana na stronie SoundCloud Melodie Miasta
Łodzi i przekazana do muzealnych archiwów.
Niektóre spośród dokonanych nagrań okazały się niezwykle ciekawe. Na szczególne
wyróżnienie zasługuje prosta melodia mazurkowa grana przez Józefa Kubiaka – którą
ten nazywa kurzokiem i określa jako „ulubioną piosenkę dziadka swojego dziadka”.
Autor spotkał się już wielokrotnie ze znaczącym zawyżaniem metryki melodii granych
przez muzykantów wiejskich, stąd zapowiedź potencjalnego wieku piosenki nie wywołała w nim entuzjazmu. Melodia ta okazała się jednak rzeczywiście wyjątkowo archaiczna – wskazuje na to zarówno jej ascetyczna struktura, jak i słowa towarzyszącej jej
przyśpiewki: Odrobiłem zaciąg, nie boję się pana / Będę śpiewał, tańczył, do białego
rana. Spośród bardziej interesujących melodii należy wymienić jeszcze: nieutrwalony
w dotychczasowych zbiorach wariant ballady Panna Franciszka od Stanisława Królaka;
walca Jestem pieśniarzem – melodię ułożoną przez zapomnianego łódzkiego skrzypka,
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której ostatnim wykonawcą jest Józef Kubiak; fokstrota Co ja narobiłem – piosenkę
anonimowego łódzkiego muzykanta, pamiętaną przez Zbigniewa Skatulskiego; oraz
archaiczne ballady wiejskie śpiewane przez Józefa Kubiaka To nie była ciemna nocka,
Wszystko się żytko zazieleniło, czy Jest tam dróżka jest. Na uwagę zasługuje też fakt, że
wszyscy nagrani muzykanci znają kilka wspólnych melodii, które nie należą do kanonu
polskiej piosenki biesiadnej – są to: polka Na Bałuckim Rynku, kujawiak Łódzki i sztajerek Wstępny3.
Jedną z części projektu miała być – o czym już wspomniano – organizacja zabawy
tanecznej, która pozwoliłaby zagrać łódzkim muzykantom w najbardziej naturalnym dla
nich kontekście, i przyczyniłaby się znacząco do spopularyzowania ich gry. W ramach
stypendium zaaranżowano rzeczywiście dwa wydarzenia, podczas których muzycy mogli zagrać publicznie4. Kształt tych koncertów znacząco odbiegał jednak od planowanego.
Należy zauważyć, że z racji powiązania autora projektu ze środowiskami muzyki
tradycyjnej oczekiwał on, że podstawowymi adresatami jego projektu będą, podobni mu,
praktycy i badacze amatorzy, których w samej Łodzi jest kilkudziesięciu, w całej Polsce
natomiast ponad tysiąc5. Okazało się jednak, że idea przedsięwzięcia jest znacznie bliższa łódzkim seniorom, spośród których wielu przyszło na listopadowy koncert w Poleskim
Ośrodku Sztuki, by zastawić salę krzesłami, zająć miejsca siedzące i zupełnie biernie
uczestniczyć w odbiorze muzyki (która ze swojej natury jest przede wszystkim muzyką
taneczną). W efekcie Józef Kubiak nie miał w ogóle okazji zagrać do tańca, Stanisław
Królak wszystkie melodie wiejskie zagrał tylko w formie koncertu, zespół Zbigniewa
Skatulskiego dostosował natomiast swój repertuar do potrzeb większości odbiorców i grał
pospolite melodie biesiadne. Niewątpliwie przyczyną tego stanu rzeczy było między
innymi niefortunne użycie słowa koncert, które ze względu na pierwotny plan stypendium
zastąpiło właściwsze – potańcówka.

Efekty projektu – dotychczasowe przyjęcie projektu przez środowiska
muzyki tradycyjnej
Wydaje się, że jakkolwiek zastosowanie niewłaściwego wyrazu miało swoje znaczenie w sprofilowaniu formy wydarzenia, to przyczyny niepowodzenia – w kwestii stworzenia łódzkim muzykantom najbardziej odpowiednich warunków grania – były bardziej
3
Wszystkie wymienione nagrania będzie można odnaleźć na profilu Melodie Miasta Łodzi na portalu
SoundCloud.
4
Pierwsze przy okazji Festiwalu Łódź Fabrykancka, drugim był koncert Melodie Miasta Łodzi w Poleskim Ośrodku Sztuki w Łodzi (28.11.2018 r.).
5
Szacując na podstawie liczby biletów sprzedawanych na festiwale folklorystyczne w rodzaju Wszystkich Mazurków Świata, czy na Tabory Domu Tańca.
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złożone. Przede wszystkim należy zauważyć, że recepcja założeń projektu jest dotychczas
w środowiskach muzyki tradycyjnej bardzo słaba. Umiarkowanym zainteresowaniem
cieszy się tylko postać Stanisława Królaka, którego łódzka fundacja Po Staremu zaprosiła nawet do gry na organizowanej przez siebie zabawie.
Wbrew zamierzeniom projekt wpisał się w zupełnie inne ramy estetyczne niż można było tego oczekiwać. Wspomniano już, że w środowiskach muzyki tradycyjnej dużą
rolę odgrywają artyści, w tym wykształceni plastycy. Z tego też powodu organizowane
wydarzenia odznaczają się zwykle bardzo wysoką jakością wizualną, a ich oprawa graficzna posiada własny, charakterystyczny styl. Nie inaczej miało być w tym przypadku
– oprawę graficzną projektu przygotowała uznana w środowisku artystka. Niespodziewanie jednak estetyka projektu uległa obniżeniu: początkowo, gdy został on opisany na
łamach „Expressu Ilustrowanego”, dalej natomiast, gdy uczestnicy koncertu zaczęli
tworzyć poświęcone mu amatorskie filmy. Wydaje się, że finalna estetyka przedsięwzięcia jest tak daleka od przyjętej w środowiskach muzyki tradycyjnej, że projekt zwyczajnie przestał odpowiadać ich gustom i nie można oczekiwać, że będzie on spotykał się
z zainteresowaniem z ich strony6.
Należy zauważyć jednak, że mimo iż efekty projektu odbiegają póki co od zamierzonych, to są one dość znaczące: w ramach stypendium zebrano listę kontaktów do
muzykantów, z których część udało się już nagrać, część natomiast – jak można mieć
nadzieję – zgodzi się na nagrania w kolejnych miesiącach; pozyskano interesujący materiał fonograficzny; zorganizowano koncert, który spotkał się z entuzjastycznym odbiorem dużej liczby łodzian; projekt został nagłośniony przez łódzką prasę oraz stacje radiowe i telewizyjne o zasięgu ogólnopolskim; z pewnością jest on także formą
popularyzacji łódzkich muzykantów i bodźcem dla nich do dalszej gry.

Podsumowanie
Podsumowując, wypada przypomnieć, że projekt Melodie Miasta Łodzi miał w zamierzeniu służyć rozpropagowaniu muzyki – mieszkających na terenie aglomeracji –
muzykantów (związanych z folklorem tradycyjnym) wśród folklorystów praktyków.
W ramach stypendium poszukiwano rzeczonych muzykantów i dokonywano ich nagrań.
Projekt miał przede wszystkim ambicje kulturowe, stąd istotną jego częścią była organizacja zabawy tanecznej z muzyką łódzkich twórców. Przedsięwzięcie było też pierwszą próbą badań w przestrzeni wielkomiejskiej, jakiej podjął się autor. Z tego względu

6
Należy pamiętać, że cały czas mowa jest nie o ludziach nauki, ale twórcach kultury, dla których estetyka odgrywa rolę pierwszorzędną.
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efekty stypendium zasadniczo odbiegały od spodziewanych, co nie znaczy jednak, że
powinno się oceniać je nisko.
W ramach badań utrwalono grę i śpiew muzykantów wcześniej nienagrywanych,
z których każdy zna melodie zupełnie endemiczne. Wyodrębniono poza tym melodie
(spoza kanonu piosenki biesiadnej) wspólne dla różnych, obcych sobie muzykantów.
Wydaje się przy tym, że przeprowadzone prace mogłyby służyć próbie podjęcia naukowej refleksji nad stanem łódzkiego folkloru muzycznego.
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„Kiedy umierał griot1, ludzie mówili, że spaliła się
biblioteka”. Justyna Badji rozmawia z Ablaye’m Badji
o senegalskich strażnikach tradycji
„When the Griot Died, People Said the Library Had Burned”.
Justyna Badji Talks to Ablaye Badji About the Senegalese
Guardians of Tradition
Streszczenie: Tekst jest zapisem rozmowy z Ablaye’m Badji – muzykiem urodzonym w senegalskiej rodzinie griotów, wokalistą i multiinstrumentalistą grającym na tradycyjnych instrumentach.
Głównym wątkiem jest postać griota – opowiadacza historii, muzyka, bajarza, który dba o pielęgnowanie tradycji oralnej. Grioci wywodzą się z terenów obecnego Mali, Gwinei i Senegalu. Cieszą się szczególną estymą w społeczeństwie Afryki Zachodniej, którą zawdzięczają mądrości oraz
dbałości o tradycję i kulturę. Rozmowa dotyczy także różnic pomiędzy muzyką poszczególnych
grup etnicznych i sposobem jej odbioru, także poza Afryką.
Słowa klucze: griot, Senegal, tradycja, muzyka tradycyjna, instrumenty tradycyjne
Summary: The text is a record of the conversation with Ablaye Badji – a musician born in a Senegalese griot family, vocalist and multi-instrumentalist playing traditional instruments. The main
theme is griot –storyteller, musician, who cares for nurturing the oral tradition. The griots come
from the areas of present Mali, Guinea and Senegal. They enjoy a special esteem in the society
of West Africa, which they owe to wisdom and care for tradition and culture. The conversation also
concerns the differences between the music of particular ethnic groups and the way of its reception,
also outside of Africa.
Key words: griot, Senegal, tradition, tarditional music, traditional instruments
Translated by Author
Ablaye Badji – muzyk urodzony w senegalskiej rodzinie griotów o nazwisku Cissokho, wokalista i multiinstrumentalista grający na tradycyjnych instrumentach: korze2 (zachodnioafrykańska
1
Griot – opowiadacz historii, muzyk, bajarz, który dba o pielęgnowanie tradycji oralnej. Grioci wywodzą się z terenów obecnego Mali, Gwinei i Senegalu. Cieszą się szczególną estymą w społeczeństwie Afryki Zachodniej, którą zawdzięczają mądrości oraz dbałości o tradycję i kulturę [wszystkie przypisy pochodzą
od Justyny Badji].
2
Kora, nazywana też zachodnioafrykańską harfą, to instrument zaliczany do grupy instrumentów strunowych szarpanych. Zbudowana jest z kalabasu (tykwy) obleczonego krowią skórą, przez który przechodzi
gryf z 21 lub 22 strunami, wykonanymi z żyłki rybackiej. Do naciągania strun tradycyjnie służyły krążki
wykonane z krowiej, poskręcanej skóry, które nakładano na gryf. Obecnie coraz bardziej popularne stają się
klucze gitarowe.
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harfa), djembe3, dundun4, sabarach5, kongas6, sewourouba7, tama8, bougarabou9. Występował
na wielu scenach w różnych zakątkach świata z następującymi muzykami: Solo Cissokho, Seckou Keita, Mela Koteluk, Maria Pomianowska, Richard Bona i in. W 2012 roku przeprowadził
się do Polski, gdzie wraz z utworzonym przez siebie zespołem The Badji Band nagrał swój pierwszy album noszący tytuł Sabaro (Przebaczenie). Krążek, w całości utrzymany w nurcie world
music, jest opowieścią o kulturze Afryki Zachodniej i porusza wiele problemów współczesnego
świata. Współpracuje z takimi zespołami, jak City Bum Bum, Friends of Jean i Foliba.
Justyna Badji – absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, pasjonatka kultury Afryki Zachodniej i literatury z nurtu realizmu magicznego. Prywatnie: od pięciu lat żona
Ablaye’a Badji.

Pochodzisz z rodziny griotów. Co to znaczy?
Być griotem to znaczy być opowiadaczem, muzykiem. Griot jest strażnikiem opowieści, biblioteką. To on nosi w sobie tradycję wiosek, tradycję każdej z grup etnicznych.
Griot musi znać je wszystkie. W przeszłości griot był łącznikiem między królem a poddanymi. Kiedy król chciał przekazać coś mieszkańcom danej wioski wysyłał tam griota.
To była jego praca. Brał swój instrument – korę, djembe albo inny bęben i szedł przekazać wiadomości od władcy. Można więc powiedzieć, że griot był takim dzisiejszym
Djembe, to jednomembranowy bęben w kształcie kielicha. Jego korpus wyrzeźbiony jest z jednego
kawałka drewna. Tradycyjnie było to drewno z drzewa lenke. Membraną jest najczęściej skóra owcza, rzadziej krowia. Skórę naciąga się używając specjalnie splecionej liny. Gra się na nim uderzając w membranę
dłońmi. W zależności od stopnia rozchylenia palców muzyk wydobywa z niego dźwięk wysoki – slap,
dźwięk średni – ton lub niski – bas.
4
Jest to basowy bęben o cylindrycznym kształcie, który wykonany jest z jednego kawałka drewna. Obleczone krowią skórą dwie strony korpusu nadają się do grania na nich za pomocą drewnianych pałek.
Skóry naciąga się za pomocą splecionej liny. Dunduny to nazwa trzech bębnów wchodzących w skład sekcji
basowej. Najmniejszym i grającym najwyższe dźwięki jest kenkeni, środkowym – sangban, największym
i najniższym – dundunba.
5
Sabar to bęben kielichowy, obleczony kozią skórą, różniący się od djembe tym, że do naciągnięcia jego
membrany służą wbite w korpus drewniane kołki. Muzyk gra na nim przy równoczesnym użyciu dłoni
i drewnianej pałeczki.
6
Kojarzone z muzyką kubańską – kongas wywodzą się z Afryki. W przeciwieństwie do większości
afrykańskich bębnów ich korpus nie jest wykonany z litego drewna, a z połączonych ze sobą drewnianych
listewek. Różnica widoczna jest również w sposobie naciągu skóry, który wykonany jest z metalowej obręczy, a nie splecionej liny.
7
Bęben, który łączy w sobie cechy bębnów djembe i sabar. Jego kształt przypomina smukły kielich.
Obleczony jest zazwyczaj skórą kozią, rzadziej krowią. Gra się na nim wyłącznie przy użyciu dłoni.
8
Tama nazywa się także talking drum – gadającym bębnem. Jest to mały bęben kształtem przypominający klepsydrę. Jego dwa końce obleczone są skórą. Najczęściej jest to skóra jaszczurki, rzadziej kozia. Obie
membrany połączone są ze sobą dość luźno splecioną linką. Podczas gry muzyk wkłada tama pod pachę.
Aby instrument nie spadł na ziemię często dorabia się specjalny uchwyt, który muzyk zakłada na ramię.
Poprzez dociskanie i rozluźnianie uścisku regulowane jest napięcie membran. Na tama gra się opuszkami
palców bądź wygiętą, drewnianą pałeczką.
9
Bęben wywodzący się z grupy etnicznej Djola. Jego stożkowaty kształt sprawia, że najczęściej ustawiany jest podczas gry na utrzymującym go stojaku. Gra się zazwyczaj na trzech lub czterech bębnach równocześnie. Obleczony krowią skórą wydaje z siebie głęboki dźwięk.
3
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dziennikarzem. Jednocześnie był muzykiem i musiał znać korzenie każdej grupy etnicznej, skąd ona pochodzi i całą jej historię. W Afryce, kiedy powiem moje nazwisko, griot
musi wiedzieć skąd pochodzę.
Ja jestem Djola10 od strony taty, a griotem i muzykiem jestem po mamie, która jest
Mandinka11. Zazwyczaj, żeby być griotem, twój ojciec musi nim być. To przechodzi z ojca
na syna. Wszystkie umiejętności griotów dostałem od strony mamy. Jeśli powiem tylko
moje nazwisko, bez opowiedzenia mojej historii, nikt nie będzie wiedział, że jestem
griotem, bo bycie griotem przychodzi z nazwiskiem. Jeśli powiem, że nazywam się
Badji, to powiedzą: OK. Ale jeśli dodam, że moja mama nazywa się Cissokho, to będą
wiedzieć, że jestem griotem po kądzieli.
Djola i Mandinka to są zupełnie inne języki, zupełnie inna kultura, zupełnie inne
tradycje i zupełnie inne style muzyczne. Potrafię tylko trochę porozumiewać się w języku mojego taty, bo nie urodziłem się ani nie wychowałem w jego domu, ale z rozmową
w języku mojej mamy nie mam problemu. To dlatego, że tam się urodziłem, dorastałem,
nawet teraz tam przebywam częściej. Bywam też u rodziny od strony taty, ale znacznie
więcej griockich tradycji znam od strony mamy. Dziadek, który bardzo mnie lubił, zwykł
opowiadać mi dużo historii. On zawsze traktował mnie, jakbym był griotem zarówno po
ojcu, jak i matce. Nie traktował mnie inaczej niż pozostałych wnuków. Traktował mnie
jak normalnego griota. W Afryce wierzymy, że krew jest ważna, że nazwisko jest ważne, ale mleko, które pijesz od swojej matki jest ważniejsze niż wszystko inne. Więc pijąc
mleko matki, niejako wyssałem z nim tradycję griotów.
Śpiewam w języku mojej mamy. Mam kuzyna, świetnego muzyka, który mieszka
w Wielkiej Brytanii. On jest w takim samym położeniu. Jego ojciec był z grupy królów,
a mama z griotów. Więc podążając za tradycją ojca nie powinien grać, ale jeśli chodzi
o stronę mamy, powinien to robić. Tak samo jest ze mną. Po ojcu nie powinienem grać.
To znaczy powinienem, ale nie na korze.
Czyli na czym?
Mógłbym grać na bębnach. W tradycji Djola obecny jest bęben bougarabou. Są dwa
sposoby gry: na niektórych grasz przy użyciu pałki, a na innych tylko dłońmi. Ja nie
10
Grupa etniczna zamieszkująca głównie region Casamance, znajdujący się na południu Senegalu. Jej
przedstawicieli znaleźć można również na terytorium Gambii oraz Gwinei Bissau. Djola bardzo pielęgnują
swoje tradycje i niezależnie od wyznawanej religii (islam, chrześcijaństwo i inne) ciągle dbają o ciągłość
przekazu kulturowego. Kiedyś nie darzono ich szczególnym szacunkiem. Fakt ten mógł wpłynąć na silne
poczucie tożsamości i przynależności etnicznej odczuwane do dzisiaj.
11
Grupa etniczna, której korzeni badacze szukają na terenach obecnego Nigru. Uznawani za część grupy
etnicznej Malinke, Mandinka zamieszkują terytorium Senegalu, Gwinei, Gambii, Gwinei Bissau, Ghany
oraz Beninu. Posługują się własnym językiem, który również nosi nazwę mandinka. W zależności od kraju
funkcjonują różne jego dialekty.
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gram zbyt często na bougarabou, choć umiem, bo nie urodziłem się i nie wychowywałem
w domu mojego ojca. Poza tym rodzina od strony taty nie muzykuje. To, że jesteś Djola
nie znaczy, że musisz być muzykiem, grać. To nie jest obowiązkowe. Ja nie mam tych
bębnów i nie stykam się z tą muzyką zbyt często. Po mamie natomiast mam prawo grać
na korze. Tak to wygląda. Jestem gdzieś pośrodku.
Jaka jest różnica między stylami muzycznymi grup Djola i Mandinka?
Różnica polega na tonach i skali. U Djola strój jest często pentatoniczny. U Mandinka on nie występuje. Tempo w utworach Djola to najczęściej sześć ósmych. Mandinka
grają na sześć ósmych i cztery czwarte. Różni je też instrumentarium. Djola skupiają się
na bębnach. Nie ma tam zbyt wielu instrumentów melodyjnych. Mamy tylko jeden.
Nazywa się ekonting. Brzmi trochę jak bandżo, chociaż podobne jest raczej do ngoni.
Mandinka grają bardziej melodycznie.
Tradycja griotów dzieli się na trzy specjalizacje: kouma, donkili, foli. Czy ten
podział jest w dzisiejszych czasach aktualny? Czy jedni tylko opowiadają historie,
inni śpiewają i tak dalej?
Niektórzy grioci używają tylko jednego sposobu, inni wszystkich, jeszcze inni dwóch.
Kouma to opowiadanie, przekazywanie opowieści. Foli oznacza grać, grać na jakimś
instrumencie. A donkili śpiewać. Jeśli masz ładny głos, możesz śpiewać. Jeśli nie masz,
to lepiej mów, opowiadaj historie tak, jak byś rozmawiał. Czasami ludzie potrafią grać,
więc grają, śpiewają i opowiadają. Ja tak właśnie robię.
Czy ludzie noszący konkretne nazwisko są przypisani do danej specjalizacji?
Czy komuś nie wypada używać kouma albo foli?
Nie, używanie żadnej z form nie jest dla nikogo zakazane. Wiesz, bycie griotem nie
oznacza posiadania dobrego głosu albo zdolności gry na instrumencie. Możesz być
griotem i nie mieć pojęcia o grze. Griotem nie można zostać. Musisz urodzić się w rodzinie griotów. Twoja mama lub twój tata musi być griotem, żebyś ty też mógł nim być.
Co jeszcze, oprócz grania i opowiadania historii, znaczy być griotem?
To znaczy znać korzenie różnych grup etnicznych.
Tak, ale to jest coś, czego można się nauczyć. Rozmawiasz z ludźmi, którzy
przekazują ci swoją wiedzę, że Badji pochodzą stamtąd i tak dalej. Przecież nawet
jeśli ktoś nauczy się tego wszystkiego, nie może zostać prawdziwym griotem. Co
oprócz urodzenia się w rodzinie griotów jest prawdziwym clou griockiego jestestwa?
Po prostu musisz się urodzić w takiej rodzinie. Nie ma nic ważniejszego. Urodzić się
w rodzinie griotów, mieć nazwisko po ojcu, które potwierdza, że jesteś griotem albo pić
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mleko z piersi matki, która jest griotką. Niektórzy mówili nawet, że bycie griotem to nie
jest zawód, że granie to nie jest zawód. A przecież to dzięki nim Afryka w ogóle zna
niektóre z historii. Wyobraź sobie, że nie ma i nie było griotów. Nikt nie wiedziałby nic
o Afryce. Ich pracą było utrzymanie tych historii przy życiu i przekazanie ich następnym
pokoleniom. Obowiązkiem każdego griota jest transmisja wiedzy na wypadek swojej
śmierci.
Żeby być griotem najpierw musisz poznać samego siebie. Wiedzieć skąd pochodzisz,
gdzie sięgają twoje korzenie, kim byli twoi przodkowie. Dopiero później poznajesz historie innych. Mamy takie powiedzenie: poznaj samego siebie, zanim ktoś powie ci kim
jesteś. Rozumiesz? To jest nasza praca. Niektóre społeczności niepodlegające królewskiej
jurysdykcji lub nieznające griotów oświadczały, że ich dziewczęta nie mogą wychodzić
za mąż za griotów, bo oni w ogóle nie mają pracy, więc nie będą w stanie utrzymać rodziny. Co ciekawe jest to bardziej widoczne teraz, kiedy nie ma króla, królów. Mamy
prezydentów, którzy nie potrzebują griotów. Oczywiście ich mają, ale nieoficjalnie. Mają
pieniądze, więc mogą mieć griota, którego tylko chcą. Wcześniej nie chodziło o pieniądze, tylko tradycję. Każdy król musiał mieć swojego griota. Nie mogłeś znać siebie lepiej
niż znał cię griot. W Afryce mówi się, że jeśli ktoś powie, że jesteś dobrym człowiekiem,
to ludzie mu uwierzą. Natomiast jeśli sam powiesz, że jesteś dobrym człowiekiem, to ludzie cię wyśmieją. W dzisiejszych czasach zdarza się, że ludzie lekceważą griotów. Bywa,
że griot nie może wejść do bogatej rodziny, bo sam niewiele ma. To zaczęło się raczej
teraz. Ale sto lat temu? O nie! Griot zasiadał obok króla. Każdy chciał mieć w rodzinie
kogoś, kto siedzi obok króla.
Grioci zawsze są darzeni bardzo dużym szacunkiem. To jest nobilitacja urodzić się
w takiej rodzinie. W dawnych czasach tylko oni, oprócz rodziny królewskiej, mieli prawo siedzieć obok króla. Grioci byli szalenie istotni, to oni zagrzewali króla do walki.
Zanim władca wyruszył na jakąkolwiek wojnę, przychodził do niego griot i motywował
go do potyczki przypominając wcześniejsze zwycięstwa albo zasługi przodków królewskiego rodu. Griot zawsze miał pozwolenie na udanie się do królewskiej komnaty bez
żadnej zapowiedzi. To dlatego, że pomiędzy królem a griotem nie było żadnych pośredników. Griot był łącznikiem, który zapewniał komunikację króla z jego poddanymi.
Lata temu być griotem wiele znaczyło. Griot nie miał oczywiście tak wysokiego
statusu jak król, ale zdecydowanie nie był ostatni. Dawniej ten, który mógł siedzieć
w towarzystwie króla, musiał być kimś. Król bez griota był nikim. Każdy król miał
swojego prywatnego griota. Czasami byli to ich przyjaciele z dzieciństwa. Na przykład,
jeśli mój ojciec jest griotem króla, ja będę griotem królewskiego syna.
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Nikt nie odważył się urazić królewskiego griota. Nawet w dzisiejszych czasach
w niektórych wioskach, kiedy powiesz, że jesteś griotem, ludzie traktują cię jak króla.
Znają twoją wartość. Wiedzą kim jesteś. Ludzie mają świadomość, że dzięki griotom
niektóre historie są nadal żywe, niektóre tradycje nadal istnieją. Wcześniej nie mieliśmy
komputerów. Duża część społeczeństwa była niepiśmienna. Wszystko trzeba było zapamiętywać. Griot musiał znać i przekazywać te wszystkie historie. Dlatego, kiedy umierał griot ludzie mówili, że spaliła się biblioteka. Śmierć jednego griota, to wielka strata
dla całego społeczeństwa. Jeśli ktoś, kto znał wiele historii, tradycji umiera, to tak,
jakby wyrzucić wszystkie te opowieści do kosza. Grioci byli i nadal są bardzo ważną
częścią senegalskiego społeczeństwa. Griot zawsze przypomina kim jesteś, co powinieneś, a czego nie powinieneś robić.
Możesz opowiedzieć mi jakąś konkretną historię? Jest jakaś wyjątkowa historia,
którą zna każdy griot? Taka, którą jeśli opowiesz, będzie wiadomo, że jesteś
griotem.
Nie, nie wydaje mi się, że jest jakaś jedna, konkretna historia, którą musi znać każdy
griot. To, co powinieneś wiedzieć jako griot, to skąd pochodzisz. Skąd są twoi przodkowie
i znać historie dotyczące konkretnych rodów, królów, Mandinka. Bo grioci wywodzą się
głównie z grupy etnicznej Mandinka. Ja jestem griotem Mandinka po mojej matce, więc
o nich mówię. Musisz znać historię Mandinka. Nie po to, żeby być griotem, ale raczej,
żeby ludzie uznali, że wiesz wystarczająco dużo, żeby móc się griotem nazywać.
Mogę opowiedzieć historię Sunjaty, bo był on królem Imperium Mandinka. Jego
terytorium rozciągało się na obszarze kilku współczesnych krajów Afryki Zachodniej,
takich jak Senegal, Mali, Gwinea, Gambia. Dlatego wszyscy mówimy w języku mandinka. Są różne jego odmiany, ale jest to mandinka. Sunjata był synem króla, który miał
trzy żony. Jedną z nich była matka Sunjaty. Z każdą z poprzednich żon miał dwóch synów.
Król miewał wizje. Potrafił przewidzieć przyszłość. Niestety w żadnej z tych wizji nie
dostrzegał, żeby któryś z jego synów miał wstąpić na tron po jego śmierci. Nie był pewien,
co stanie się z jego dziedzictwem. Kto mógłby się nim zająć. Pewnego dnia myśliwi
z wioski poszli na polowanie do buszu. Tradycja nakazywała przekazanie części łupów
władcy danego terytorium. To też uczynili. Dwóch myśliwych zjawiło się w królewskim
pałacu, żeby przekazać część zdobyczy królowi. W tradycji Mandinka myśliwi mają dar
jasnowidzenia. Król zapytał ich o swoją przyszłość. Odparli, że królewscy myśliwi wyruszą na polowanie, które odbędzie się na obcym terytorium. Powrócą z wieloma łupami oraz okropnie brzydką kobietą, którą król musi poślubić, żeby doczekać się potomka,
na którego tak bardzo liczy. Tego, który będzie jego następcą i zajmie się królewską
spuścizną. Minęło wiele lat. Wszyscy zapomnieli o przepowiedni. Szczególnie
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nieprzychylne całemu pomysłowi były dwie małżonki króla. Myśliwi wyruszyli na polowanie do innego królestwa. Wracając do domu napotkali na swojej drodze bardzo
agresywnego byka, który zabijał ludzi stających na jego drodze. Nie był to jednak zwykły byk. To był diab (dżin). Okazało się, że dżin wstąpił w ciało kobiety, której zabito
brata. Żeby pomścić jego śmierć kobieta zamieniała się w byka i mordowała napotkanych
ludzi. Zanim jednak przybrała zwierzęcą postać pojawiła się na drodze i ostrzegła myśliwych przed czyhającym na nich zagrożeniem. Łowcy spytali ją, co mają zrobić, by
pokonać bestię. Kobieta zdradziła im sekret. Żeby pokonać byka, musieli oni poczekać
aż zwierzę wejdzie do wody i dopiero tam je zastrzelić. Myśliwi byli bardzo wdzięczni.
Kobieta zmusiła ich jednak do złożenia nietypowej obietnicy. Poprosiła, żeby po zabiciu
byka myśliwi udali się do wioski i wybrali najbrzydszą spośród dziewcząt, a następnie
przyprowadzili ją przed oblicze króla. Tak też zrobili. Mimo nalegań mieszkańców wioski wybrali najbrzydszą i kulawą dziewczynę. Następnie zaprowadzili ją do komnaty
króla. Ten, zdziwiony nietypowym prezentem poprosił ich o przepowiednię. Myśliwi
przypomnieli mu słowa swoich poprzedników. Król zdał sobie sprawę, że przepowiednia
sprzed lat była prawdziwa. Poślubił więc dziewczynę, a z ich związku urodził się Sunjata. Niestety, najmłodszy syn miał problemy ze zdrowiem. Do piętnastego roku życia
nie chodził. Całe królestwo dziwiło się, jak ten syn ma przejąć tron po ojcu, skoro nie
jest w stanie zrobić ani jednego kroku. Po śmierci króla na tron wstąpił najstarszy z synów i wygnał Sunjatę wraz z matką do jednego z najbiedniejszych regionów królestwa.
Wraz z nimi pojechał griot Sunjaty, który od zawsze zachęcał chłopca, żeby ten się nie
poddawał. Zawsze mówił mu, że pewnego dnia stanie się synem godnym swojego ojca.
Któregoś dnia matka Sunjaty udała się do pierwszej żony byłego króla po owoc z drzewa
baobabu. Ta jednak odpowiedziała jej, żeby poprosiła o owoc swojego syna. Matka Sunjaty wybiegła z płaczem, bo zdawała sobie sprawę, że ten nie będzie w stanie przynieść
jej owocu. W złości powiedziała synowi, że mimo piętnastu lat życia nie może on pomóc
jej tak, jak inni synowie króla pomagają swoim matkom. To dało Sunjacie siłę i motywację. Nie mógł sobie wybaczyć, że przez jego niepełnosprawność matka została tak
upokorzona. Zawołał swojego griota i poprosił go, by ten poszedł do kowala i przyniósł
mu najgrubszy kawał metalu, jaki tylko jest w stanie unieść. Podpierając się o przyniesiony przez griota metal Sunjata próbował wstać, ale metal pękł. Matka podała mu
swoją laskę i to dzięki niej Sunjata zrobił pierwsze kroki w życiu. Wyszedł z domu,
a kiedy wrócił, przyniósł mamie nie owoc baobabu, ale całe drzewo. Następnie został
królem Imperium Mandinka. To była historia Sunjaty Keita. To jest historia, którą znają
wszyscy grioci, bo był on naszym królem.
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W jaki sposób dzieci griotów uczą się gry na instrumentach?
Zazwyczaj, kiedy masz około siedmiu lat, zaczynasz uczyć się jak grać na jakimś
instrumencie. Może to być kora, balafon12, djembe. Jakikolwiek instrument, w którym
specjalizuje się twoja rodzina. Bo możesz być griotem i wiedzieć tylko jak się gra na
korze. Mamy korę, balafon, ngoni13, konti, djembe. Więc jeśli twoi przodkowie grali na
korze, to będą cię uczyć gry na korze, kiedy osiągniesz wiek siedmiu lat. Uczą cię jak
grać. Biorą korę, tobie dają drugą albo, jeśli w domu jest tylko jedna, to siadasz koło
osoby, która na niej gra i na przykład robisz herbatę. Grają tradycyjne melodie i pokazują, których strun dotykają. Następnie ty bierzesz korę i ich naśladujesz.
Ty uczyłeś się grać od dziadka. To jak to było? Miałeś siedem lat i on powiedział,
dobra, tyle i tyle razy w tygodniu będziemy się spotkać i ćwiczyć?
Wiesz, zaczynasz naturalnie lubić instrumenty, grę na nich. Pamiętam, jak czasami
chodzili ze mną na koncerty. Pół godziny i ja, dzieciak, zasypiałem. Więc prowadzili
mnie do jakiegoś domu, obok miejsca gdzie grali, żebym tam pospał. Czasem nawet
o mnie zapominali i musieli się wracać. (śmieje się) Zacząłem lubić grę na sabarze, senegalskim bębnie, a później zacząłem grać też na innych instrumentach. Zacząłem siadać
przy dziadku, kiedy ten grał na korze, a czasem to on mnie wołał i mówił, usiądź, pokażę ci coś. Nie ma grafiku. Nikt nie mówi, że musimy się spotkać cztery razy dziennie
albo trzy razy w tygodniu. To przychodzi naturalnie. Widzisz swojego dziadka albo
wujka grającego i zaczynasz się tym interesować. Na początku, kiedy oni idą na koncert,
nosisz ich instrumenty. Uczysz się słuchając i grając. Patrzysz, których strun dotykają.
Aha, to jest trzecia struna, a z drugiej strony to jest siódma. Więc dotykasz ich i starasz
się grać tak jak oni. My nie zapisujemy nut. Wiem, że ludzie czasem uczą się grać na
korze, a później idą do szkoły muzycznej i opanowują grę na gitarze i starają się stwarzać
zapis nutowy do utworów na korę za pomocą tych chwytów gitarowych. Ale my nie
uczymy się gry na korze z nut w akademiach muzycznych, nie.
Grioci grają na korze, balafonie – taki ksylofon, flecie, djembe, ngoni – to mały instrument podobny do gitary. Niektóre mają sześć, niektóre siedem strun. Mamy dwa
rodzaje ngoni. Jedne mają jedenaście strun i są podobne do kory, a drugie nazywają się
konti i takie, które mają pięć strun i są to ngoni basowe. One też zbudowane są z kalabasu (rodzaj tykwy).
12
Ksylofon, który zbudowany jest z drewnianych sztabek (mahoniowych lub z drewna lenke). Pod sztabkami umieszczone są wysuszone tykwy pełniące rolę pudeł rezonansowych. Na balafonie gra się za pomocą
dwóch, zaokrąglonych na końcach pałek.
13
Instrument uznawany za przodka bandżo. Zbudowany z drewnianego korpusu obleczonego krowią
skórą, wyposażony w 4 struny. Gra się na nim za pomocą kciuka i palca wskazującego. Jego duża odmiana,
w której rolę pudła rezonansowego pełni tykwa, była tradycyjnym instrumentem myśliwych.
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Kora, jak już mówiłem, pochodzi z kultury Mandinka, ale jest ona duchowym instrumentem. Wierzymy, że na świecie żyją duchy i ludzie. Kora pochodzi właśnie od
duchów. Pewien człowiek stworzył instrument podobny do bębna i zaczął na nim grać.
Jego dźwięk tak spodobał się duchom, że zapragnęły mieć go na własność. Jednak człowiek wcale nie chciał go oddać. Duchy zaproponowały więc wymianę. Człowiek był tak
oczarowany dźwiękiem kory, że zgodził się oddać swój instrument w zamian za nią. Tak
właśnie kora trafiła do ludzkich rąk. Tym człowiekiem był griot z ludu Mandinka. Później ta wiedza przechodziła z ojca na syna, z ojca na syna i tak dalej.
Przepiękna historia.
Mój dziadek zwykł mówić – nie graj na korze w nocy, kiedy jesteś sam. Mówiąc
to chciał mnie przestrzec, żebym przypadkiem nie zobaczył czegoś, co może mnie przestraszyć na całe życie. Wierzymy, że kora pochodzi od duchów, a kiedy na niej grasz,
niektóre z nich przybywają posłuchać jej dźwięku. Wyobraź sobie chłopca grającego
w ciemności na korze. Gdyby zjawił się jakiś duch, mógłby mnie bardzo przestraszyć.
Nie dlatego, że chciałby mi zrobić krzywdę, nie. Dlatego, że nigdy czegoś takiego nie
widziałem. Wierzymy, że duchy żyją pośród ludzi. Są na świecie miejsca, które należą
do nich. Dlatego jeśli w takim miejscu będziesz grał na korze, coś z pewnością do ciebie
przyjdzie, żeby posłuchać. Jeśli nie jesteś na tyle silny psychicznie, żeby to znieść, możesz
się śmiertelnie wystraszyć albo oszaleć.
Opowiedziałeś o niezwykłym pochodzeniu kory. Co z resztą instrumentów?
Wiem, że ngoni, które wyglądem przypomina korę, było instrumentem, na którym
kiedyś grali wyłącznie myśliwi. Teraz grają na nim również grioci, ale tradycyjnie myśliwi zabierali ten instrument na polowania, żeby grać na nim w oczekiwaniu na zwierzyną. O reszcie, jak balafon, nie wiem. Żaden ze znanych mi przodków nie grał na nim,
więc nie znam jego historii. Djembe wywodzi się z Imperium Mandinka. To był instrument do anonsowania wieści pochodzących z pałacu króla. Djembe jest bardzo głośne.
Jeśli dobrze w nie uderzysz, to z pewnością usłyszy cię cała wioska. Kiedy król chciał
wydać rozkaz, żeby nazajutrz wszyscy stawili się w miejscu spotkań, bo każda wioska
ma takie miejsce, plac, to griot szedł z djembe i zaczynał grać. Wtedy mieszkańcy wioski wiedzieli, że muszą się skupić i wysłuchać przekazu.
Podkreślasz, że mówisz o muzyce ludu Mandinka. Czy zatem jest różnica między
tą muzyką a taką, którą moglibyśmy nazwać muzyką senegalską?
Tak i to duża. W Senegalu mamy różne grupy etniczne. Jedną z nich jest grupa Wolof.
Oni też grają na podobnych albo takich samych instrumentach. Na przykład ngoni z pięcioma
strunami, które nazywają halam, używane było przez nich do zabawiania króla.
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Mówisz do mnie w trzech językach z twojego kraju i w każdym z nich ten sam
instrument ma inną nazwę. To jest szaleństwo. Próbuję się nie zgubić.
Mówię w trzech senegalskich językach. W wolof i mandinka mówię płynnie, a w djola trochę. Wolof to nasz język narodowy. Żeby się porozumieć, praktycznie w całym
Senegalu musisz mówić w wolof. Oprócz wolof każdy włada językiem swojej grupy
etnicznej. Dużo ludzi mówi też po francusku, bo jest to język urzędowy. Senegal był
francuską kolonią.
Wróćmy do różnic między muzyką mandinka i senegalską.
Różnią się one po pierwsze instrumentarium. W muzyce mandinka mamy korę,
djembe, balafon. W muzyce wolof mamy halam i sabar. Sabar to senegalski bęben, na
którym grasz przy użyciu dłoni i pałeczki jednocześnie. Inne są rytmy, melodie, język.
Jeśli usłyszę kogoś grającego na ngoni, to wiem, czy gra griot pochodzący z Wolof czy
Mandinka. Sposób gry na ngoni przez Mandinka jest bardziej hardrockowy. Wolofowie
grają dużo spokojnie, bardziej melodyjnie. Muzyka Mandinka jest bardzo rytmiczna.
Dlatego jest tak popularna w Europie.
Ludzie w Europie mają bardzo stereotypowy obraz muzyki afrykańskiej, głównie
jako tej granej na bębnach. Czy zatem muzyka senegalska różni się od muzyki
Mandinka, bo jest bardziej melodyjna?
Nie tylko. Chodzi również o tempo. W Senegalu bardzo często gramy na sześć ósmych.
Czasem bardzo wolno, czasem bardzo szybko. Po stronie Mandinka, a musimy pamiętać,
że stolica Imperium Mandinka była w dzisiejszym Mali, bardzo często gra się na cztery.
Dlatego jest znacznie popularniejsza w Europie, bo łatwiej ją zrozumieć. W Senegalu
mamy dużo rytmów na sześć ósmych, więc nasza muzyka nie jest tak bardzo popularna
w Europie. Dodatkowo w każdy rytm, każdy utwór wtykamy strasznie dużo przerywników. To są różnice – muzyka Mandinka jest bardziej rytmiczna, taneczna, a senegalska
nastawia się bardziej na relaks i rytmy na sześć ósmych. Konkretne rytmy gra się w konkretnych sytuacjach. Są rytmy grane podczas pracy dla rolników, poświęcone jedzeniu
albo takie, które gra się przed walkami zapaśników. Na korze gramy przy każdej możliwej okazji, kiedy przychodzą goście, z okazji chrzcin, ślubów, każdego radosnego
momentu. Zabawiamy znajomych, kiedy przychodzą napić się herbaty.
Można powiedzieć, że griot to zawód?
Wcześniej grioci w ogóle nie dostawali wypłaty (salary – słowo, którego używa
rozmówca). Mogli jednak wynieść króla na szczyt motywując go. Wtedy król im się
odwdzięczał. Mówił – daję ci ten hektar ziemi, te sto krów albo to złoto. Czasami dawali im niebotyczne majątki. W Afryce, kiedy griot śpiewa o tobie, wychwala cię, to daje
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ci motywację. Kiedy moja mama o mnie śpiewa, czasami płaczę. Tu chodzi bardziej
o emocje. Mówi – uwierz w siebie, nikt nie może cię zniechęcić do tego, co chcesz osiągnąć. W Afryce to wiele znaczy. Mówimy, że grot może wziąć kartkę papieru i zamienić
ją w tonę. Rozumiesz? Może na przykład sprawić, że bezdomny będzie najbogatszy, bo
griot wzbogaci jego umysł. Da mu siłę i motywację. Może podejść do niego i powiedzieć
– to nie jest miejsce dla ciebie, bo twoi rodzice robili to, twoi dziadkowie tamto i tak
dalej. Niektórzy królowie dawali złoto, krowy, ziemię. W tamtych czasach tego właśnie
potrzebowaliśmy. Nie były nam potrzebne pieniądze. Niektórzy królowie dawali, dawali, dawali, aż w końcu nie mieli czego podarować griotowi, więc brali nóż, żeby go zabić.
To był sygnał – zamknij się w końcu! Król chciał obciąć griotowi głowę, a ten musiał
uciekać. A później, kiedy król się uspokajał, ten wracał i wszystko było jak dawniej.
Śpiew griotów naprawdę zagrzewał królów do walki.
Tak było kiedyś. A teraz, we współczesnym Senegalu?
Teraz grioci zarabiają pieniądze chodząc na wesela, żeby śpiewać lub opowiadać
historie tych, którzy biorą ślub. Zarabiają podczas różnych ceremonii, takich jak chrzest
i tak dalej. Jest w Senegalu kilku bardzo znanych griotów, których ludzie szanują. Bo
grioci nie tylko śpiewają i grają. Oni też jednoczą ludzi, godzą ich. Jeśli kłócisz się ze
swoją rodziną albo z przyjacielem, przychodzi griot i mówi – nie interesuje mnie kto ma
rację. To co robicie nie jest normalne. Najlepiej będzie, jak się pogodzicie. Zdarzało się,
że godzili prezydentów! Na przykład byłego i obecnego. Mamy takiego dziadka, griota
bardzo znanego w Senegalu. On zna wszystkie historie i prezydent mianował go na
rzecznika griotów. Jeśli grioci chcą rozmawiać z prezydentem, on wszystko załatwia.
Jestem pewien, że dostaje stałą pensję. Oczywiście nieoficjalnie, ale dostaje. Tak samo
jak Doudoundiaye Rose. To był jego poprzednik.
Wróćmy do twojego dzieciństwa. Zacząłeś opowiadać o nauce gry na korze. Jak
to było?
To jest trochę dziwne. Wcześniej nie lubiłem grać na korze. Ale kiedy zaczynałem
grać, moja rodzina mówiła – „Masz bardzo dobre ręce”. Tak się u nas mówi, jak ktoś jest
utalentowany. Dla mnie kora była instrumentem dla starych ludzi. Za to bębny! Energia,
tańczysz. To jest coś dla mnie!
Dziewczyny na mnie patrzą.
Tak, dziewczyny patrzą. To jest dla młodych, to jest dla mnie! (śmieje się) Mój dziadek natomiast zawsze mi powtarzał – „Ćwicz grę na korze. Zobaczysz, skończysz grając
na korze”. Ja na to – „Dziadku, ja mam grać na korze? Nigdy!”. Mówił – „W końcu będziesz grał na korze, więc zacznij już teraz, zanim zorientujesz się, że jest za późno”.
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Grałem tylko od czasu do czasu i przy każdej możliwej okazji wymykałem się, żeby grać
na bębnach.
Moja mama mieszkała w Gambii. Grała ze swoim zespołem w tamtejszych hotelach.
Był w nim też korzysta. Razem było ich siedem osób. Wtedy znalezienie korzysty, który
będzie grał w danym zespole cały czas, graniczyło z cudem. Trzeba mu było zapłacić
dużo pieniędzy. Za koncert dostawali, powiedzmy, sto złotych, coś koło tego, a korzyście
musieli zapłacić pięćdziesiąt. Pozostałymi pieniędzmi dzieliło się sześć osób. Korzysta
mówił – „Musicie zapłacić za mój transport plus tyle. Inaczej nie przyjadę”. Korzysta
w zespole jest bardzo ważny, bo gra tradycyjne rytmy, a reszta gra na bębnach i śpiewa.
Widziałem moją mamę martwiącą się przed każdym koncertem. Zapytałem – „Mamo,
ile płacisz korzyście?”. Raz zadzwoniła do mojego kuzyna, który powiedział, że przyjedzie zagrać z jej zespołem, ale nie przyjechał. Zagrał na innym, bardziej intratnym
koncercie. Moja mama musiała odwołać koncert ze względu na brak kory. A ja byłem
w tym czasie na miejscu, w Gambii. W ogóle nie skupiałem się na korze, bo byłem zajęty bębnami i w dodatku nie miałem nawet instrumentu. Siedziałem wtedy sam w pokoju i pomyślałem – jestem tutaj, umiem trochę grać na korze, moja mama śpiewa i nie
może znaleźć korzysty. Ja jestem obok niej. To wstyd. Moja mama musi płacić połowę
pieniędzy jakiemuś facetowi. Jeśli grałbym na korze, to przykładowe sto złotych byłoby
dzielone pomiędzy nas wszystkich, bo nie poprosiłbym mamy o pięćdziesiąt. Wynajmowaliśmy wtedy mieszkanie. Co miesiąc musieliśmy zapłacić za czynsz, jedzenie i wszystko inne. Naprawdę liczyliśmy na pieniądze z hoteli. Na te pięćdziesiąt złotych za koncert.
A koncerty były może trzy razy w miesiącu. Jeśli były trzy w miesiącu, to było dobrze.
Powiedziałem sobie – dobra, mój kuzyn ma u siebie drugą korę, po ojcu, który zmarł,
więc nikt jej nie używa. Pojechałem do Ziguinchor, do Senegalu. To jest jakieś dwie
godziny jazdy z Gambii. No może trzy. Pojechałem i wziąłem korę. O niczym nie powiedziałem mamie. Tego samego dnia zobaczyła mnie z korą. Zapytała – „Po co przywiozłeś tu tę korę?”. Powiedziałem – „Cóż, chcę spróbować ci pomóc. Nie mogę patrzeć
jak się stresujesz albo złościsz, bo nie ma kto dla ciebie grać. Ja będę grał”. Nie uwierzyła mi. Ona zna wszystkie tradycyjne rytmy i melodie, ale ja uczyłem się też od dziadka.
Kilka z nich znałem, ale moja mama znała ich o wiele więcej. Żeby mnie nauczyć, ona
śpiewała tak jak powinno być to zagrane na korze, a ja próbowałem grać. To było cholernie trudne. Ona śpiewała melodię, a ja musiałem zagrać ją na korze. Jak coś mi nie
wychodziło, to mówiłem, że to wcale nie jest tak! Kłóciliśmy się, ale w końcu zaczęliśmy
grać. Zaczęło się układać. Jeśli mieliśmy pięćdziesiąt złotych, było to dla nas wszystkich.
Jeśli sto, tak samo. Nie musiała płacić transportu innemu muzykowi. Nie musiała
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oddawać mu połowy wypłaty. Teraz więc gram na korze dzięki dziadkowi, który uczył
mnie grać od podstaw, ale także dzięki mamie, która kończyła moją edukację.
Od mojej mamy nauczyłem się też śpiewać. Jest bardzo dużo griotek, które mają
wspaniałe głosy i koncertują w Afryce, a nawet Europie. Niektóre śpiewają na ślubach.
Jeśli usłyszą o jakimś, to udają się tam, śpiewają i ludzie płacą im pieniądze. Wcześniej
widok grającej na korze, balafonie, czy djembe kobiety nie był popularny. Zwykły śpiewać
albo tańczyć. Obecnie są kobiety, które grają na korze, są kobiety, które grają na djembe.
Różny jest stosunek Polaków i Senegalczyków do muzyki?
Powiedziałbym, że w Polsce ludzie czytają muzykę, a w Senegalu ją czują. Ja nie
potrafię czytać nut, ja gram. Jeśli poprosisz mnie, żebym coś zagrał, podasz mi jakiś
dźwięk, to go zagram. Ale jeśli mi go napiszesz, to będę się patrzył, ale nie będę w stanie go zagrać. My czujemy muzykę. Jak dla mnie Europejczycy najpierw czytają nuty,
dopiero później próbują je poczuć. Musisz im wytłumaczyć muzykę. Wcześniej, kiedy
grałem ze swoim zespołem, zupełnie innym składem niż teraz, oni pytali się mnie
– „Dobra, co chcesz, żebyśmy zagrali?”. Na pierwszym spotkaniu! Powiedziałem im
wtedy – „Grajcie to, co czujecie. Posłuchajcie tego, co ja gram i spróbujcie zagrać coś,
co czujecie, że będzie tam pasowało”. My czujemy muzykę. Słuchamy jej i mówimy
– „Wow, brzmi nieźle, więc jeśli zagram tak, to będzie dobrze”.
Mówisz o muzykach, a ja chcę zapytać o zwykłego odbiorcę, kogoś kto muzykiem
nie jest. Czy w twoim odczuciu Europejczycy są bardziej słuchaczami niż
współodczuwającymi muzykę?
Tak, są bardziej słuchaczami. Nawet doprecyzuję, głównie Polacy. Byłem w kilku
krajach w Europie: w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech, Francji, Słowacji, Czechach,
na Węgrzech i Litwie. Niektóre z tych państw są, powiedzmy, bardziej zaawansowane
w odbiorze muzyki afrykańskiej. W Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii mieszka wielu Afrykańczyków. Organizuje się tam festiwale afrykańskie, imprezy związane z Afryką. W Polsce jeszcze nie ma tak wielu okazji do grania na festiwalach afrykańskich. Ja
zawsze dociskam, nakłaniam publiczność do tańca albo śpiewu. Ale bardzo, bardzo
trudno jest przekonać do tego Polaków. Bo oni się tym nie bawią. Jak masz z czegoś ubaw,
to nie obchodzi cię, co ludzie powiedzą, po prostu śpiewasz. Bywa trudno, ale wydaje mi
się, że chodzi tylko o początek. Jak już zaczną, to dobrze się bawią i zdają sobie sprawę,
jak jest przyjemnie. Na każdym z moich koncertów nie tylko gram, ale staram się nawiązać więź z ludźmi. Żartuję z nimi. Mówię nawet po polsku – „zupa pomidorowa!”. Żeby
ludzie zaczęli śpiewać. Jak słyszą to na początku, to mówią – „Co do cholery?!”. Ale jak
tylko zaczną, to krzyczą – „Zupa pomidorowa, zupa pomidorowa!”. I widać, że im się
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podoba. Czasami też mówię – „pierogi”. Jak już spróbują, to nie mogą przestać. Kiedy
zaczynam grać mówię im – „Słuchajcie mam dla was coś specjalnego. Jesteście gotowi,
żeby zaśpiewać?”. A oni odpowiadają – „Tak”. (przyciszonym głosem) Mówię – „Nie
słyszę! Dawaj, dawaj!”. Wszyscy krzyczą – „Tak!”. No to śpiewamy – „zupa pomidorowa”.
I wszyscy umierają ze śmiechu. Kilka osób zaczyna po cichutku. Wtedy mówię – „Dobra,
teraz tańczymy”. Wszyscy zaczynają i zapominają o wstydzie. Po prostu dobrze się bawią.
Dla mnie to jest fajniejsze niż tylko siedzenie i słuchanie. Nie gram muzyki klasycznej.
Gram coś bardziej rytmicznego. Albo mówię – „Słuchajcie, w Afryce, jak słyszymy
muzykę, my tańczymy. Nie obchodzi nas, kto patrzy”. Mówię – „W Afryce, jak my gramy,
to wy tańczycie! Nie ma dyskusji”. Nie myślisz gdzie jest rytm, tylko tańczysz i jest dobrze.
Małe dzieciaki tańczą na ulicach jak szalone! Mamy tak od maleńkości.
Uważasz, że kiedy dany kraj zamieszkuje wielu Afrykańczyków, to sama ich
obecność ułatwia ludziom z tego kraju odbiór ich muzyki?
Oczywiście! Częściej się z nią stykają. Mają możliwość uczestniczenia w różnych
festiwalach. Osłuchania się z tymi melodiami. Nawet jeśli afrykańskiej muzyki nie lubią,
to łatwiej jest im ją zrozumieć. W tych krajach czasami w radio lecą afrykańskie kawałki. W Polsce to jest jeszcze niemożliwe. Ci, którzy nie są Polakami znacznie częściej na
koncertach tańczą. Nie muszę ich do tego zachęcać. Widać, że znacznie lepiej niż Polacy czują ten klimat. O to chodzi.
Moim zdaniem te trudności w polskim społeczeństwie związane są z kilkoma
kwestiami. Po pierwsze w szkole nie mamy praktycznie żadnej edukacji muzycznej.
Kilkoro z moich znajomych, tak jak ja, uczyło się gry na flecie. Bardziej chodziło
o czytanie nut i pewien rygor. Czy uważasz, że bycie otoczonym przez muzykę
praktycznie bez przerwy, ma taki wpływ na Senegalczyków?
Tak mi się wydaje. Wiesz, gdzie mieszkałem w Senegalu. Dom i z każdej strony
sąsiedzi. A my graliśmy czasami dwadzieścia cztery godziny na dobę i to im nie przeszkadzało. Nie przychodzili do nas z pretensjami – „Hej, czy możecie przestać w końcu
grać?!”. Gramy i widzisz, że sąsiedzi gadają o jakichś sprawach, a w międzyczasie tańczą.
Mogą w ogóle nie rozmawiać o nas, ale jednocześnie tańczą! W Senegalu, a dokładniej
w Cassamance, gdzie się urodziłem i wychowałem, mamy bardzo dużo grup etnicznych,
a każda z nich posiada własne tradycje i kulturę. Możemy grać u siebie muzykę Mandinka. Dwa domy dalej ktoś gra muzykę Wolof, jeszcze dalej Fula. Wszyscy to lubimy.
Jeśli przechodzę obok moich znajomych, którzy grają muzykę Fula, żeby ich rozśmieszyć,
zacznę tańczyć. Oni się uśmieją, a ja pójdę dalej. To jest normalne. Myślę, że to przez
otaczające nas wiecznie dźwięki różnych kultur muzycznych. To pomaga nam również
wyrażać siebie. Dzisiaj, jak idę ulicą albo jadę tramwajem i słucham muzyki, to ruszam
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się w jej rytm. Afrykańczycy nie potrafią kontrolować się, jeśli chodzi o muzykę. Jeśli
ją czują, to tańczą. Naprawdę bardzo rzadko zdarza się zobaczyć Afrykańczyka, który
jest w stanie się kontrolować. Gramy, kiedy mamy na to ochotę, dwadzieścia cztery
godziny na dobę. Przerywamy tylko czasami, na przykład gdy obok nas jest meczet, żeby
nie przeszkadzać modlącym się. Poza tym cały czas gramy. Żaden z naszych sąsiadów
nie przyszedł powiedzieć, że przeszkadzamy. Może dlatego w Afryce, kiedy ktoś słyszy
muzykę, to zaczyna tańczyć, bo robił tak od zawsze. Możesz wyrazić, co czujesz bez
użycia słów. Ktoś kto tańczy, powinien być szczęśliwy. Nie możesz tańczyć będąc obrażonym. Tańczysz, kiedy jesteś szczęśliwy. To, że muzyka jest uniwersalnym językiem
zrozumiałem najbardziej grając z Polakami. Usiadłem z moim obecnym zespołem i przez
dwie godziny sprzeczaliśmy się o to, co, jak i w którym momencie utworu zagrać. Wszyscy mieli swoje zdanie. Mój perkusista, Kamil, powiedział – „Chłopaki, zamknijmy się
i zagrajmy”. Był wściekły, bo gadaliśmy i nie było widać końca tej sprzeczki. Zaczęliśmy
i zagraliśmy wszystko od początku do końca perfekcyjnie! Byłem w szoku! Jak to się
stało, że kłóciliśmy się przez dwie godziny nie dochodząc do porozumienia, a zagraliśmy
bez żadnego problemu? Wtedy zrozumiałem, że nie muszę mówić po polsku, żeby grać
z Polakami. Muszę tylko zagrać, a oni zrozumieją o co mi chodzi. Teraz, kiedy mam
nowy pomysł, przychodzę na próbę i mówię – „Zamknijmy się i grajmy!”. Wszystko
wychodzi świetnie.
Powiedziałeś, że muzyka jest międzynarodowym językiem w środowisku muzycznym.
Czy muzyka pomogła ci w znalezieniu swojego miejsca w polskim społeczeństwie?
Czy dzięki byciu muzykiem masz jakieś umiejętności rozumienia i komunikacji
z ludźmi wywodzącymi się z kompletnie innego kręgu kulturowego?
Wszędzie, gdzie gram wydaje mi się, że moja muzyka sprawia ludziom przyjemność.
Po koncercie podchodzą do mnie, chcą pogadać, pokazują, że doceniają moją pracę.
Zdarzało mi się grać w Polsce w malutkich wioskach. Czułem, że ludziom podoba się
to, co robię, że nie mają ze mną żadnego problemu. Muzyka pomogła mi zrozumieć
sytuację albo raczej zaakceptować sytuację. Kiedy uczyliśmy się muzyki, nie uczono nas
jedynie grać. W Afryce, kiedy uczą cię gry, dodatkowo dostajesz spory zastrzyk wiedzy
życiowej. Na koniec albo podczas nauki otrzymujesz błogosławieństwo, które sprawia,
że możesz grać. Ta edukacja pomogła mi dopasować się do innego społeczeństwa. Staram
się być jak oni, zachowując jednocześnie własne zasady. Mamy takie powiedzenie – jeśli chcesz mieszkać w kraju, w którym ludzie chodzą na głowach, zacznij chodzić na
głowie albo stamtąd wyjedź. Wiesz, mam pewne granice, których nie przekroczę. Nikogo też nie będę prosił, żeby przekraczał własne. Niech robią, co chcą. Ja robię swoje.
Kiedy się wkurzam, to gram i wszystko zaczyna się układać.
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W Polsce ludzie słuchają dużo muzyki pop. Jakiej muzyki słucha się w Senegalu?
W Senegalu bardzo rzadko można usłyszeć pop. Nie znamy muzyków popowych
czy jazzowych. Możemy znać melodię, ale nie koniecznie będziemy znali imię wykonawcy. Ludzie, którzy słuchają muzyki pop, to ludzie bogaci. Tacy, których stać na
kupno płyt. W Senegalu zwykliśmy słuchać radia. A tam możesz usłyszeć tylko muzykę senegalską albo senegalski rap. Przebijają się wielkie hity. Jeśli coś jest bardzo popularne w Europie albo w Stanach, u nas też będzie można zatańczyć do tego w klubach.
W radio będzie się pojawiać, ale raczej rzadko. Ludzie lubią mbalah. To jest nasza tradycyjna, senegalska muzyka. Ludzie słuchają mbalah znacznie częściej niż popu.
Jaka jest muzyka, którą grasz dzisiaj i czy dorastanie w rodzinie griotów wpłynęło
na sposób, w jaki odbierasz i tworzysz muzykę?
Pewnie. Już sam sposób, w jaki uczysz się muzyki, jest inny niż ten w Europie. Moim
zdaniem oczywiście, powinieneś iść do szkoły i nauczyć się muzyki, w przeciwnym razie
będziesz miał pewne ograniczenia, ale jeśli posłuchasz mnie grającego na korze, będziesz
wiedziała, czy ja tę muzykę czuję, czy nie. Wszystko możesz wyczytać z mojej twarzy.
Muszę się tego oduczyć, bo kiedy słucham muzyki na żywo albo gram koncert i usłyszę
chociaż jedną fałszywą nutę, możesz zobaczyć to na mojej twarzy. Robię taką idiotyczną
minę, której nie potrafię teraz powtórzyć, ale nie mogę się powstrzymać. Tak jest. Jeśli
czuję muzykę, to widać. Ale jeśli coś jest nie tak, to również widać u mnie jak na dłoni.
Teraz muzyka, którą gram wygląda trochę inaczej, niż ta grana przeze mnie w Senegalu. Nie mieszkam już w Senegalu. Nie gram dla Senegalczyków. Teraz gram dla
wszystkich, dlatego chcę być pewny, że każdy będzie mógł dostrzec miejsce dla siebie
w tym, co robię. Teraz moja muzyka jest bardziej międzynarodowa. Chcę, żeby przekraczała granice.
Jak wyglądają koncerty, na których grają grioci?
Gramy koncerty na świeżym powietrzu. Najczęściej ludzie przynoszą lub wypożyczają krzesła i tworzą z nich krąg. Wewnątrz tego kręgu tańczą. Gramy dla ludzi po to,
żeby tańczyli, a nie tylko słuchali. Niezależnie od tego, czy gramy na weselu, chrzcinach,
czy po prostu, bez żadnej specjalnej okazji, wszystkie te imprezy wyglądają podobnie.
Zdarza się, że krzeseł nie ma w ogóle i wszyscy stoją, a raczej tańczą.
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Co, oprócz grania na instrumentach i opowiadania historii, odróżnia griotów od
reszty społeczeństwa?
Tak jak już powiedziałem – griot zawsze będzie dumny z bycia griotem. Zawsze też
będzie starał się przekazać swoją wiedzę dzieciom, czy generalnie młodszym. Może
to nas odróżnia. Tak jak mówiłem, ludzie, którzy obecnie krytykują griotów, kiedy muszą urządzić chrzciny albo ślub, i tak w pierwszej kolejności dzwonią po nich. Wszyscy
potrzebują griotów.
Zapytam inaczej. Czy istnieje jakaś wiedza zarezerwowana wyłącznie dla griotów?
Jakie są sposoby, których używają grioci, żeby ludziom przytrafiło się coś
konkretnego?
Różne. Duchowe, mistyczne. Griot najpierw sam musi się na pewne sytuacje przygotować. Mówiąc to mam na myśli, że musi się upewnić, czy wszyscy zaakceptują to,
co będzie mówił. Musisz mówić prawdę, nauczyć się wszystkiego, no i są pewne kwestie,
które załatwiasz potajemnie. O tym nie można mówić.
To wszystko, o czym mówiłeś znaczy, że bycie griotem, to nie tylko znajomość
historii i umiejętność ich opowiadania. Będąc griotem uzyskuje się dostęp do
świata magicznego. Świata, którego nawet najdoskonalsze narzędzia i metody
badawcze nie są w stanie poznać i opisać. Szkoda, że te praktyki magiczne owiane
są taką tajemnicą. Z drugiej strony, czy będąc jawne mogłyby pozostać magiczne?
Ten niezwykły wymiar egzystencji griotów może nigdy nie ujrzeć światła dziennego.
Warto jednak zdawać sobie sprawę z jego istnienia.
Tłumaczenie z języka angielskiego: Justyna Badji
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Fot. 3 Koncert na hotelowej scenie, fot. J. Badji, Cap Skiring, 2016 r.
Fot. 4 Transmisja wiedzy, fot. J. Badji, Gambia, 2011 r.
Fot. 5–6 Kobiety tańczące do dźwięków sabarów, fot. J. Badji, Gambia, 2012 r.
Fot. 7–8 Griot, fot. J. Badji, Gambia, 2012 r.
Fot. 9 Koncert, fot. J. Badji, Gambia, 2011 r.
Fot. 10 Koncert podczas pory deszczowej, fot. J. Badji, Gambia, 2011 r.
Fot. 11 Wspólne muzykowanie, fot. J. Badji, Ziguinchor, 2012 r.
Fot. 12 Justyna Badji w domu rzemieślnika wytwarzającego kory, fot. A. Badji, Ziguinchor, 2012 r.
Fot. 13 Grioci grający na weselu, fot. J. Badji, Ziguinchor, 2012 r.
Fot. 14 Griot śpiewający pannie młodej, fot. J. Badji, Ziguinchor, 2012 r.
Fot. 15 Justyna Badji próbuje swoich sił na korze, fot. A. Badji, Gambia, 2012 r.
Fot. 16 Grioci chodzący od domu do domu podczas święta Tabaski, fot. J. Badji, Gambia,
2012 r.
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Fot. 1 Koncert (Ziguinchor)

Fot. 2 Griot strojący korę
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Fot. 3 Koncert na hotelowej scenie

Fot. 4 Transmisja wiedzy (Gambia)
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Fot. 5–6 Kobiety tańczące do dźwięków sabarów (Gambia)
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Fot. 7–8 Griot (Gambia)
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Fot. 9 Koncert (Gambia)

Fot. 10 Koncert podczas pory deszczowej (Gambia)
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Fot. 11 Wspólne muzykowanie (Ziguinchor)

Fot. 12 Justyna Badji w domu rzemieślnika wytwarzającego kory (Ziguinchor)

200

Łódzkie Studia Etnograficzne

tom 57, 2018

Fot. 13 Grioci grający na weselu (Ziguinchor)

Fot. 14 Griot śpiewający pannie młodej (Ziguinchor)
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Fot. 15 Justyna Badji próbuje swoich sił na korze (Gambia)

Fot. 16 Grioci chodzący od domu do domu podczas święta Tabaski (Gambia)
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