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Wstęp

Z prawdziwą przyjemnością oddajemy w Państwa ręce naszą niedużych rozmiarów publika-
cję, która w małym formacie próbuje opowiedzieć o wielkich rzeczach zarówno słowem, jak 
i obrazem. 
 
Obrzędy przejścia towarzyszyły człowiekowi chyba od zawsze i nierozerwalnie były związane 
z jego codziennym życiem, stanowiły element spajający i wzmacniający więzi społeczne w gru-
pie, kształtując przy tym jej kulturę obyczajowo – obrzędową. Tak też funkcjonowały obrzędy 
przejścia w rzeczywistości dawnej polskiej wsi, która obecnie pod wpływem kultury masowej 
przechodzi silne przeobrażenia, odchodząc od dawnych obrzędów i tradycji w życiu codzien-
nym, zarówno na poziomie rodziny, jak i całej wspólnoty. Paradoksalnie jednak towarzyszy 
temu prawdziwy rozkwit zainteresowania folklorem, jego twórcami, dawną obyczajowością 
oraz lokalną historią. W gminnych ośrodkach kultury funkcjonują liczne zespoły folklorystycz-
ne, rozwija się wytwórczość ludowa oparta na tradycyjnych technikach, organizowane są wyda-
rzenia kulturalne prezentujące dawną obyczajowość, której rozproszone fragmenty można na-
dal odnaleźć w rzeczywistości współczesnej wsi.

Właśnie tych rozproszonych fragmentów, kawałków i odprysków dawnej obrzędowości i oby-
czajowości szukaliśmy wspólnie w opowieściach, muzykowaniu i odgrywanych inscenizacjach 
ludowych ceremonii, które zaprezentowali nam mieszkańcy trzech podradomskich gmin – 
Wieniawa, Przytyk i Przysucha. Starając się utrwalić wielowymiarowy charakter naszego spo-
tkania z folklorem mazowieckiej wsi posłużyliśmy się kilkoma rodzajami medium – słowem 
pisanym, fotografią, nagraniem audio, nagraniem audiowizualnym oraz nagraniem Virtual Re-
ality 360°. W naszej pracy staramy się połączyć tradycyjne i nowoczesne metody rejestrowania, 
analizowania, interpretowania, a ostatecznie przedstawiania śladów dawnej kultury czy frag-
mentów przeszłości. Doskonale prezentuje to wspólne fascynacje nowinkami technologicznymi 
oraz najnowszymi teoriami badań przeszłości i kultury.

Wszystko to można odnaleźć w naszym projekcie zatytułowanym „Powitać, poświętować, poże-
gnać. Ślady dawnych obrzędów przejścia w folklorze wsi ziemi radomskiej”, którego realizacja 
możliwa była dzięki środkom przyznanym przez Narodowe Centrum Kultury w ramach progra-
mu „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska” i przy współpracy Stowarzyszenia LGD Razem 
dla Radomki. W ramach projektu dokonaliśmy serii nagrań audiowizualnych, w tym także fil-
mów VR oraz wydaliśmy publikację. Całość pojawi się ostatecznie na płycie DVD. 

Magdalena Chrapek-Wawrzyniak
Piotr Piasta
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Karolina Dziubata

Zakład Studiów Polskich i Regionalnych
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Wprowadzenie
Życie jednostki niezależnie od typu społeczności, zasadza się na sukcesywnym przechodzeniu 
z jednej grupy do drugiej, które związane jest z określonymi praktykami - pisze Joanna Tokar-
ska – Bakir we wstępie do „Obrzędów przejścia” Arnolda van Gennepa. Obrzędy przejścia to 
działania mające w symboliczny sposób wyrażać oraz podkreślać fakt zmiany statusu społecz-
nego jednostek lub grup, odnoszą się do przełomowych momentów ludzkiego życia, związanych 
przede wszystkim właśnie ze zmianą grupy wiekowej, stopnia wtajemniczenia lub stanu cywil-
nego; obrzęd przejścia stanowi symboliczną manifestację zmiany społecznej w myśl wspólnoto-
wo podzielanych przekonań (Michał Buchowski).
Autorem pierwszej teoretycznej koncepcji obrzędów przejścia był francuski etnograf i folklory-
sta Arnold Van Gennep. Van Gennep w książce „Les rites de passage” („Obrzędy przejścia”) 
z 1909 roku zebrał szereg obrzędów przejścia praktykowanych przez zróżnicowane społeczno-
ści. Dokonał kompleksowej analizy rytuałów przejścia na przykładzie zwyczajów związanych 
z ciążą i porodem, zaręczynami i małżeństwem, śmiercią i pogrzebem. Według niego rytuał 
przejścia jest szczególną kategorią obrzędową, którą można podzielić na trzy główne kategorie, 
którym towarzyszą odpowiednie obrzędy: rytuały wyłączenia (separacja, faza preliminalna), 
rytuały okresu przejściowego (faza liminalna, marginalna) i rytuały włączenia (integracja, faza 
postliminalna). Niektórzy badacze uwzględniają w tym procesie także przynależność do stanu 
pierwotnego i końcowego. Faza preliminalna stanowi odebranie statusu jednostki i wyłączenie 
z dotychczasowej grupy. Jednostka wyłączana jest w specyficzny sposób np. poprzez zmianę 
stroju czy oddalenie się od społeczności. W fazie liminalnej jednostka znajduje się w pewnym 
rodzaju zawieszeniu między jednym etapem a drugim – straciła poprzednią rolę społeczną, ale 
nie nabyła jeszcze nowej. Faza włączenia odnosi się do nadania jednostce nowego statusu. Ry-
tuały wyłączenia dominują w ceremoniach pogrzebowych, włączenia – w zaślubinach, a przej-
ściowe mogą stanowić element na przykład ciąży, zaręczyn lub inicjacji. 
W wyniku separacji podmioty obrzędu znajdują się poza ustalonym dotychczas porządkiem 
społecznym. Faza liminalna pozbawia jednostkę statusu i czasowo izoluje ją od społeczeństwa. 
Badaczem, który zajmował się zjawiskiem liminalności w obrzędach przejścia był brytyjski an-
tropolog Victor Turner. Opracował on koncepcję communitas, którą to nazwą określił liminal-
ną fazę obrzędów przejścia. Według niego warunki fazy liminalnej wymykają się klasyfikacjom 
i ustalonym normom. „Byty liminalne”, czyli podmioty podlegające obrzędowi przejścia nie 
przebywają „ani tam, ani tu”, lecz właśnie w communitas, pomiędzy pozycjami wyznaczonymi 
i podporządkowanymi przez prawo, zwyczaj, konwencję i ceremoniał. Przejściowy, liminalny 
charakter mają na przykład wielkopolskie zapusty (najczęściej czas od święta Trzech Króli do 
wtorku przed środą popielcową), stanowiące element roku obrzędowego. Zapusty stanowią 
graniczny okres obrzędowy oddzielający cykl zimowy od wiosennego. 
Rumuński historyk religii Mircea Eliade zwrócił uwagę na rytuały inicjacyjne. Przez inicjację 
rozumie on „zespół obrzędów i pouczeń ustnych zmierzających do radykalnej modyfikacji sta-
tusu religijnego i społecznego inicjowanego podmiotu”. Po zakończeniu obrzędu natomiast ini-
cjowany „cieszy się egzystencją zupełnie inną niż przed inicjacją: stał się innym”. Eliade wyróż-
nia trzy typy inicjacji – przejście z okresu dzieciństwa lub młodości do wieku dojrzałego, wejście 
do zamkniętej organizacji czy stowarzyszenia oraz powołanie mistyczne, np. święcenia kapłań-
skie. Jednocześnie zwraca uwagę na społeczny i integracyjny charakter obrzędów przejścia. 
Z reguły bowiem ceremonie inicjacyjne angażują nie tylko samego inicjowanego, lecz większą 

grupę a nawet całą społeczność lokalną. 
W polskiej literaturze etnograficznej obrzędy przejścia występują przede wszystkim w mono-
grafiach regionalnych, gdzie analizowane są w kontekście obrzędowości rodzinnej. W szczegól-
ności zaś widoczne są w rozważaniach nad zwyczajami związanych z cyklem życia człowieka – 
narodzinami, weselem oraz śmiercią. 
Obrzędy przejścia rozumiane jako zwyczaje związane z fazami biograficznymi są esencją opra-
cowań regionalnych, takich jak m. in. monumentalne Dzieła Oskara Kolbera, Polski Atlas Et-
nograficzny, „Folklor Ziemi Lubuskiej”, „Folklor Kujaw”, czy „Atlas niematerialnego dziedzic-
twa kulturowego wsi wielkopolskiej.
Wojciechowska twierdzi, że tradycyjne formy wielkopolskich obrzędów weselnych zaniknęły 
niemal całkowicie wraz z końcem okresu międzywojennego. Postępujący proces niwelacji kul-
tury tradycyjnej na rzecz tworzenia się bardziej ujednoliconej pod względem treści i formy kul-
tury współczesnej strawił zróżnicowaną obrzędowość rodzinną, w tym zróżnicowane regional-
nie obrzędy przejścia, pozostawiając jedynie jej relikty. Odrzucanie przeżytków i przyswajanie 
nowych elementów dały efekt znacznie uboższych ceremonii. Jako elementy wesel, które prze-
trwały falę zmian współczesności Wojciechowska wskazuje drużynę weselną – w okrojonym 
składzie i z innymi obowiązkami, muzykę – inicjowaną jedynie przez osoby starsze, które pa-
miętają dawny anturaż oraz oczepiny – również w uboższej formie. Badaczka już pięćdziesiąt 
lat temu zawyrokowała pogłębianie się procesu niwelacji kultury tradycyjnej na rzecz utylitar-
nej kultury współczesnej, a wraz z nim zanikania dawnych obrzędów weselnych. Jednocześnie 
wskazała istotność i potrzebę wszystkich działań mających na celu ochronę tej formy niemate-
rialnego dziedzictwa kulturowego. Niemniej jednak składowe elementy cyklu weselnego są 
praktykowane do dzisiaj, czego świadectwem jest między innymi organizowanie wieczorów 
panieńskich oraz kawalerskich. Współcześnie wydarzenia te posiadają taką samą symbolikę 
jak dawniej, to znaczy stanowią uroczyste pożegnanie poprzedniego stanu cywilnego, celebra-
cję ostatnich chwil panieństwa i kawalerstwa.
Podsumowując, człowiek jako istota społeczna od początku do końca swojego życia poddawana 
jest licznym obrzędom, które w swojej formie zróżnicowane, odnoszą się do tego samego me-
chanizmu symbolicznego. Autor koncepcji obrzędów przejścia konstatuje, że „cała armia etno-
grafów i badaczy folkloru wykazała, iż u różnych ludów i w różnych rodzajach ceremonii znaj-
dujemy podobne rytuały odprawiane w tym samym celu.” Pomimo znacznego zaniku wielu 
charakterystycznych niegdyś w Polsce zwyczajów lub ich daleko idących modyfikacji materia ta 
jest wciąż aktualna i atrakcyjna badawczo.
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I.
Obrzędy przejścia
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Wraz z silnymi przemianami, jakie 
zachodzą na polskiej wsi od kilku 
ostatnich dekad, stopniowo odchodzą 
w zapomnienie dawne obrzędy i zwy-
czaje, które niegdyś budowały we-
wnętrzną tożsamość i spajały wiejskie 
społeczności.

Wśród nich szczególną rolę odgrywały przede 
wszystkim tzw. obrzędy przejścia - przyjęcie 
nowonarodzonych dzieci do wspólnoty, rytu-
ały związane z zawarciem małżeństwa czy też 
pożegnanie bliskich osób poprzez złożone za-
biegi towarzyszące pogrzebom. We wszyst-
kich tych ceremoniach akcentowano silną 
obecność sacrum, któremu towarzyszyły dzia-
łania o magiczno-religijnym charakterze, po-
zwalające danej jednostce czy grupie, podda-
wanej obrzędom, na zmianę jej statusu 
w obrębie społeczności. 

Rytuały przejścia, to przede wszystkim 
wspólne dopełnianie obrzędów, które 
sprawiało, że wszyscy się znali, a co 
więcej, podlegali tym samym regułom 
określanym przez przyjęte prawo zwy-
czajowe oraz kultywowaną tradycję.

Życie jednostek we wspólnocie było w ten 
sposób poddane stałej kontroli społeczności, 
która regulowała je na każdym poziomie. Za-
pewniało to wewnętrzny ład w danej społecz-
ności, dostarczało wzajemnej pomocy i wspar-
cia wśród jej członków, pozwalając przetrwać 
momenty niepewne i kryzysowe.

1. Tradycja

Narodziny i chrzest 

Narodziny dziecka były znaczącym wydarze-
niem w rodzinie bez względu na jej zasobność 
i pozycję we wsi. Przynosiły zawsze szereg 
zmian w życiu i jego organizacji nie tylko 
w okresie okołoporodowym, chociaż właśnie 

w tym szczególnym czasie przejścia działo się 
chyba najwięcej.
Przede wszystkim należało się przygotować 
do porodu, który niósł ze sobą zarówno życie, 
jak i wielką obawę przed śmiercią i dziecka 
i matki. Porody oczywiście odbywały się 
w domu w obecności babki czy akuszerki oraz 
żeńskiej części rodziny. Panujące w chału-
pach warunki bardzo często doprowadzały do 
różnego rodzaju zakażeń, takich np.: jak go-
rączka połogowa, która położnicę najczęściej 
pozbawiała życia. Akuszerki odpowiedzialne 
były jednak nie tylko za sferę cielesną rodzą-
cej, ale także za sferę duchową, nie zapomina-
ły o wszelkich zabiegach, nazywanych dziś 
magicznymi, które miały wspomóc cały pro-
ces. 
Oznaką, że poród przebiegł pomyślnie, 
a dziecko jest zdrowe, był jego płacz. Odciętą 

pępowinę zawiązywano zwykłą, najczęściej 
lnianą nicią, a łożysko zakopywano w ziemi, 
najlepiej w miejscu, gdzie nikt nie chodzi czy 
zagląda, co miało uchronić przed chorobami. 
Prewencją przed nimi miała być też pierwsza 
kąpiel w rumianku, który działa antyseptycz-
nie, albo w mleku, które łagodziło podrażnie-
nia. Sam akt kąpieli miał też znaczenie sym-
bolicznego przejścia z jednej rzeczywistości 
w drugą, a w przypadku zagrożenia życia 
dziecka łączony był z dawanym przez akuszer-
kę przyspieszonym chrztem, który miał ocalić 
duszę dziecka.

Czystego noworodka zawijano w lniane 
płachty i podawano matce, a następnie 
wprowadzano ojca. Oczekiwano od 
niego wzięcia na ręce dziecka i uczynie-

nia znaku krzyża, 
bądź ucałowania. 
Było to bowiem zna-
kiem, że ten go błogo-
sławi i przyjmuje do 
rodziny.

Przez 40 dni po porodzie 
lub pełne sześć tygodni 
kobieta znajdowała się 
w połogu, który nadawał 
jej specjalny status w ro-
dzinie i w społeczności. 
Trwało to aż do momen-
tu tzw. wywodu, kiedy 
b ł o g o s ł a w i e ń s t w e m 
i święconą wodą kapłan 
oczyszczał położnicę, aby 
mogła ona powrócić do 
normalnego funkcjono-
wania. 
Kobieta w połogu więc, 
wraz ze swoim zazwyczaj 
nieochrzczonym dziec-
kiem, była izolowana, 
nie mogła opuszczać 
domu, odwiedzać in-
nych, ani nawet brać 
udział we mszach, jako 
osoba nieczysta, która 
jeszcze nie w pełni prze-
szła z jednego stanu 

w drugi. W tym czasie odwiedzała ją akuszer-
ka, która doglądała rozwoju dziecka, a także 
krewni i sąsiedzi, witający niemowlę drobny-
mi prezentami, najczęściej w postaci jedzenia, 
ale też ubrania. Odwiedziny przynosiły tyle 
samo radości, co obawy przed rzuceniem na 
dziecko złego uroku czy przed tzw. złym spoj-
rzeniem gości. Przed urokiem miały dziecko 
chronić trzymane w jego otoczeniu dewocjo-
nalia, takie, jak różaniec czy szkaplerz. Święte 
przedmioty nie chroniły jednak w zupełności 
i zabezpieczano się także na wiele innych spo-
sobów. Najczęściej zawiązywano na rączce 
dziecka czerwony sznureczek czy kokardkę, 
która miała nie tylko strzec przed urokiem, 
ale swoim węzłem izolować dziecko od złego. 
Nie można też było zostawiać noworodka sa-
mego nawet na moment w obawie przed po-
rwaniem lub podmianą, której miały dokonać 
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różnego rodzaju demony – południce, rusałki, 
strzygi czy też mamuny, będące duszami ko-
biet przedwcześnie zmarłych w trakcie ciąży, 
porodu lub w połogu. Wiele z tych zabobon-
nych nakazów i zakazów miało jednak swoje 
racjonalne wytłumaczenie, które za woalem 
przesądów strzegło zarówno położnicę, jak 
i dziecko w tym bardzo szczególnym dla nich 
czasie. 
Akt chrztu był w wiejskiej społeczności trak-
towany, jako symboliczne przyjęcie nowona-
rodzonego dziecka do szeroko pojętej wspól-
noty, zarówno chrześcijańskiej, katolickiej, 
jak i własnej sąsiedzkiej. Aby ceremonia była 
pełnoprawna rodzice musieli wybrać patro-
nów swojego dziecka, czyli rodziców chrzest-
nych. Po chrzcinach wraz z bliskimi zaprasza-
no ich do domu na skromny poczęstunek 
i napitek. W tym czasie dziecko poddawano 
różnym zabiegom, które miały przynieść mu 
pomyślność, bądź wywróżyć, jakie będzie 
w przyszłości.

Wesele i oczepiny 

Wesele i oczepiny były kulminacyjnym 
momentem wieńczącym szereg innych 
zabiegów, które miały zakończyć okres 
dzieciństwa i rozpocząć czas dojrzało-
ści, dorosłości związanej z założeniem 
własnej rodziny i pracowaniem na jej 
utrzymanie.

Pierwszym etapem, tego najbardziej złożone-
go i skomplikowanego wśród obrzędów przej-
ścia, były zaloty. Kolejnym etapem były oczy-
wiście swaty, które przeważnie miały na celu 
doprowadzenie do, jak najkorzystniejszego 
ekonomicznie dla obydwu stron, mariażu, 
który zawierany był zazwyczaj przez osoby 
mające podobny status materialny. Po przyję-
ciu propozycji swata lub swatki następowało 
spotkanie zainteresowanych stron, tzw. zmó-
winy, które miały miejsce w domu przyszłej 
panny młodej. Po pomyślnych zmówinach 
młodzi wraz z rodzicami dawali w kościele na 
zapowiedzi, podczas których ksiądz oficjalnie 
ogłaszał datę przyszłego ślubu.
Od momentu zapowiedzi ruszała machina 

rozlicznych zabiegów mających przygotować 
obydwie rodziny na wyprawienie młodym we-
sela. Przede wszystkim można już było oficjal-
nie zapraszać gości – bliższą i dalszą rodzinę, 
chrzestnych, sąsiadów, znaczące osoby we wsi 
– księdza, nauczyciela, zamożnych gospoda-
rzy; a niejednokrotnie na weselu bawiła się 
cała wioska. 
Dzień przed ślubem przeznaczony był przede 
wszystkim na przygotowanie panny młodej 
do ceremonii. W tym czasie rozplątywano jej 
i rozczesywano warkocz, pleciono dla niej 
wianek z ruty i mirtu (wiązanych znaczeniowo 
z czystością i nieśmiertelnością) oraz komple-
towano strój złożony z białej sukni i kolorowej 
zapaski. Wiadomo, że i przyszły małżonek po-
święcał ten dzień na przygotowanie galowego 
stroju, złożonego z białej koszuli, ciemnych 
spodni oraz kamizelki.
Dzień ślubu rozpoczynał się od przybycia 
pana młodego, jego rodziny i drużbów do 
domu panny młodej, gdzie młodzi klęcząc 
przed rodzicami otrzymywali od nich błogo-
sławieństwo na nową drogę życia. Zaraz po 
nim młoda para wychodziła z domu i w towa-
rzystwie orkiestry, drużbów i młodzieży je-
chała wozem do kościoła. W samej ceremonii 
nie uczestniczyło wielu gości, którzy pojawiali 
się dopiero na weselu. Droga powrotna do 
domu weselnego również odbywała się przy 
dźwiękach grającej kapeli, która w ten sposób 
informowała wieś, że czas rozpoczęcia impre-
zy jest bliski.
Młodą parę w na progu domu weselnego wita-
ła symbolicznie chlebem i solą matka panny 
młodej wraz z mężem, rodzicami pana młode-
go i resztą gości. Miało to zapewnić im sytość, 
pomyślność i chronić przed złem. Charaktery-
stycznym elementem wesela były tańce, chęt-
niej tańczone przez młodych, niż starszych, 
którzy woleli przyśpiewki, podawane do sie-
bie nawzajem, zarówno te znane powszech-
nie, jak i takie wymyślane na miejscu w zależ-
ności od okoliczności. 

Kluczowym momentem wesela, wokół 
którego organizowano cały jego prze-
bieg, były oczepiny.

Była to ponadto najbardziej muzyczna jego 
część, kiedy wszystkie druhny panny młodej 
musiały odśpiewać znaną i wykonywana 

w różnych regionach Polski pieśń o chmielu, 
którego proces obróbki porównywano z przy-
gotowywaniem i oddawaniem panny młodej 
mężowi. Pannę młodą sadzano wówczas na 
krześle po środku weselnej izby i przy dźwię-
kach pieśni ściągano jej panieński welon, by 
zastąpić go czepcem mężatki. Po nałożeniu go 
na głowę goście weselni rzucali do trzymanej 
przez pannę młoda misy datki na czepiec 
i w zamian za to tańczyli z nią wokoło jej krzesła. 

Wesele trwało zazwyczaj do świtu, kiedy to 
ostatni goście zmęczeni tańcami i śpiewami, 
w których nie było przerwy, udawali się na 
spoczynek. Następnego dnia jeszcze przed po-
łudniem, gdy wstali muzykanci, zaczynała się 
dalsza część świętowania, czyli poprawiny.
Uroczystości weselne zamykały przenosiny 
panny młodej do domu swojego męża, które 
jednocześnie stanowiły domknięcie obrzędów 
przejścia związanych ze zmianą stanu panny 

Wspólny powrót wozem 
drabiniastym żukowskich 
weselników z wesela 
w Koryciskach. Na 
przodzie wozu, po lewej 
stronie, siedzi Stanisław 
Cieślikowski z Żukowa. 
Lata 50-te XX wieku.
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młodej, wkraczającej z dzieciństwa w doro-
słość. Na drogę błogosławiła ją matka, a resz-
ta rodziny odprowadzała do granicy wsi. 
W domu męża czekała na nią i ewentualnych 
gości powitalna uczta, a na progu domu przyj-
mowała ją do swojej rodziny, trzymająca 
chleb i sól, teściowa. Ten akt symbolicznie 
kończył władzę rodzicielską, a pieczę nad 
żoną sprawować miał od tego momentu mąż.

Śmierć i pogrzeb 

W wiejskiej społeczności śmierć czło-
wieka, jednego z jej członków, była na-
turalną koleją rzeczy, nieuchronną dla 
każdego. Silne powiązanie całego życia 

prowincji z przyrodą i cyklem zmiany 
pór roku wpływało na to, że wpisywano 
w niego i ludzką egzystencję.

Śmierć człowieka była zatem końcem drogi 
w świecie żywych, z którego należało zmarłe-
go wyłączyć i pomyślnie skierować w zaświa-
ty, by nie pozwolić mu błąkać się tu, gdzie już 
nie należy. Służyły temu złożone obrzędy 
przejścia, które podobnie jak chrzest, wpro-
wadzający nowy byt do społeczności, pozwa-
lały tym razem wyprowadzić go poza jej ob-
ręb.
Wszelkie rytuały miały jednak ścisły związek 
z tym jaka śmierć spotkała członka wspólnoty, 
czy była lekka, czy ciężka, czy spodziewana, 
czy nagła. Lekka śmierć, będąca boskim do-
pustem, zabierała zawsze ludzi, którzy się jej 
spodziewali, będących w wieku starczym lub 

chorujących poważnie od dłuższego czasu, 
a także uczciwych i prawych. Śmierć ciężka, 
burzyła wszelki porządek rzeczy, przychodziła 
nieoczekiwanie i przynosiła cierpienie nie tyl-
ko konającemu, ale też jego bliskim; mogła 
być przejawem sprawiedliwości bożej za 
wszelkie zło, jakie dany człowiek wyrządził 
otoczeniu. 

Ważną częścią zabiegów poprzedzają-
cych sam akt śmierci było na pewno 
pojednanie z rodziną, pojednanie 
z Bogiem i otrzymanie ostatniego na-
maszczenia.

Rodzina konającego starała się więc, aby przy 
łożu śmierci nie zabrakło księdza z ostatnią 
posługą. Jednak zbyt wczesne proszenie o nią 
księdza mogło świadczyć o pośpiechu z jakim 

bliscy chcieli już zdjąć z siebie ciężar śmierci 
w domu. W dostrzeżeniu właściwego momen-
tu miały pomagać różne znaki: przewlekłe wy-
cie psa, wrona czy kruk odzywające się w obej-
ściu, także pohukiwania sowy lub puszczyka. 
Oprócz zwierząt o rychłym zgonie mogły in-
formować: spadające i tłukące się lustra, spa-
dające obrazy z przedstawieniami świętych, 
nagłe zgaśnięcia świecy, głośne skrzypienie 
desek w podłodze czy zawiasów drzwi lub za-
trzymane wskazówki zegara.
Akt śmierci, jako symboliczne wydarzenie 
związane z przejściem z jednego świata w dru-
gi, zapoczątkowywało wykonywanie szeregu 
złożonych czynności mających na celu wyklu-
czenie nieboszczyka ze społeczności żyjących. 
Pierwszą z nich było, nacechowane głęboką 
symboliką, zamknięcie oczu i ust zmarłego, 
a następnie obmycie i uczesanie, które miało 

Powszechny był zwyczaj 
chowania zmarłych 
młodych i niezamężnych 
kobiet w sukniach 
ślubnych, aby wynagrodzić 
im to, czego nie zdążyły 
zaznać. Biel sukni 
była także symbolem 
niewinności i czystości 
dziewczyny. Pogrzeb 
27-letniej Genowefy 
Piasty na cmentarzu 
w Białogardzie
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pozbawić go wszystkich ziemskich nieczysto-
ści. Następnie ubierano go w specjalnie przy-
gotowany strój lub w odświętne ubranie, jakie 
zakładał na niedzielę. Odzianego nieboszczy-
ka wkładano do prostej trumny z krzyżem na 
wieku. Stawiano ją w jednej z izb domu, z któ-
rej wynoszono wszystkie sprzęty i dekorowa-
no kwiatami oraz świecami. Tam też odbywa-
ło się przez trzy dni i trzy noce czuwanie. 
Proszono wtedy jedną lub dwie osoby ze wsi, 
które znały pieśni żałobne, aby przewodziły 
śpiewom i modlitwom przy nieboszczyku, tak 
aby ciało nie zostawało samo. 
W domu w żałobie zachowywano się cicho 
i skromnie, zasłaniano okna i lustra w po-
mieszczeniu, gdzie leżał zmarły, nie palono 
w piecu i nie przyrządzano posiłków, oporzą-
dzano jedynie żywy inwentarz. Wszystko wy-
siłki skupione były na właściwym i skutecz-
nym przeprowadzeniu duszy zmarłego na 
tamten świat i zapobiegnięciu jej powrotowi 
w celu nękania żywych.
Po trzech dniach czuwania, śpiewania i mo-
dlitw należało pogrzebać zwłoki. W dniu wy-
prowadzenia ciała z domu rodzina żegnała się 
z nim ostatnim pocałunkiem, a następnie wy-
nosiła trumnę kierując nogi nieboszczyka ku 
przodowi. Otwierano wówczas wszystkie okna 
i drzwi w budynkach w obejściu, aby mógł on 
pożegnać się też ze swoim dobytkiem. Na-
stępnie kondukt pogrzebowy z trumną zmie-
rzał w stronę cmentarza. Przystawano przy 
mijanych przydrożnych kapliczkach oraz na 
rozstajach dróg i modlono się. W ten sposób 
następowało pożegnanie zmarłego z całą oko-
licą, która była mu bliska za życia. Na cmenta-
rzu następowało ostatnie pożegnanie, a pieśni 
i modlitwy kończyły się w raz z zasypaniem 
trumny. Na grobie kładziono zazwyczaj wień-
ce, rzadziej same kwiaty. Po pogrzebie organi-
zowano stypę, która miała być formą podzię-
kowania dla wszystkich, którzy aktywnie 
uczestniczyli w ostatniej posłudze. Zazwyczaj 
była dość skromna, podawano chleb, kiełbasę 
i alkohol, ale w umiarkowanych ilościach, aby 
gościom nie było zbyt wesoło.

Ostatnim już zabiegiem, który zamykał 
obrzędy przejścia związane z wyklucze-
niem zmarłego ze wspólnoty żywych, 
było powrócenie do normalnego funk-

cjonowania domu, w którym skonał.

Bielono wówczas ściany, posypywano pia-
skiem klepiska, bądź szorowano deski podło-
gi, myto szyby w oknach, ustawiano sprzęty 
w zmienionym porządku, wieszano nowe fi-
ranki i zasłony, a na koniec palono w piecu 
jałowcem, z którego dym miał okadzić wszyst-
kie pomieszczenia w celu zdezynfekowania. 
Życie mogło w końcu wrócić do normalności.
Wiele z zabiegów, które towarzyszyły śmierci 
w domu za swoją magiczną fasadą kryło nie-
zwykle racjonalne działania, mające zapobie-
gać chociażby roznoszeniu zarazków i szerze-
niu choroby: wylewanie wody po obmyciu 
zmarłego w miejsce, gdzie nikt nie uczęszcza, 
palenie odzieży po nieboszczyku, palenie 
w pomieszczeniu z trumną dużych świec czy 
czyszczenie, wietrzenie i okadzanie domu po 
wyprowadzeniu zwłok. 
 

2. Współczesność

Przemiany wiejskiej obyczajowości

Współcześnie wraz z postępem i dyna-
micznymi zmianami w obrębie wspól-
not wiejskich, czy liczną migracją do 
miast, dawne obrzędy powoli odchodzą 
w zapomnienie razem z pogrzebami 
najstarszych mieszkańców wsi.

Wraz z nimi zanika budowana przez te wszyst-
kie lata tożsamość i unikatowość małych, lo-
kalnych społeczności. Wszelkie ceremonie 
związane z chrztami czy ślubami, mimo reli-
gijnej oprawy, zyskały charakter świeckich 
uroczystości o rodzinnym charakterze, świę-
towanych w dość wąskiej grupie uczestników. 
Śmierć bliskiej osoby, która niegdyś była tak-
że śmiercią członka opłakiwanego przez całą 
wspólnotę, obecnie została sprowadzona do 
uroczystości o zunifikowanym przebiegu, któ-
rej charakter nadają standardy obowiązujące 
w danej firmie pogrzebowej. 
Obecnie obrzędy na wsi są bowiem inaczej ro-
zumiane, a przez to też w odmienny sposób 
wykorzystywane i przeżywane. Można je opi-

sywać bardziej w kategoriach psychologicz-
nych procesów zabezpieczających rzeczywi-
stość, przeprowadzanych niezwykle 
powierzchownie i bez zbytniego angażowania, 
traktowanych jak formalność, którą trzeba 
spełnić. Zostały również w znacznym stopniu 
połączone z szeroko rozumianą kulturą, a na 
bazie tego powstał między innymi folklor, 
który pretenduje do najobszerniejszego rezer-
wuaru dawnych tradycji. Wiele obrzędów 
ewoluowało pod wpływem zmieniającej się 
rzeczywistości, inne praktycznie się w niej 
rozmyły, ale wiele z nich nadal stanowi po-
most pomiędzy przeszłością a przyszłością.

Narodziny i chrzest

Zbiór niegdysiejszych zwyczajów i ob-
rzędów, które towarzyszyły narodzinom 
dziecka na wsi, uległ silnym przekształ-
ceniom wraz z przeniesieniem porodów 
do placówek medycznych - izb porodo-
wych, a następnie szpitali.

Od lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX 
w. obserwowany jest powolny zanik większo-

ści zabiegów okołoporodowych, a do dzisiej-
szych czasów przetrwało ich naprawdę nie-
wiele. Są to głównie przesądy związane 
z samym okresem ciąży, przynoszące pewne 
nakazy i zakazy, czasami mogące też przepo-
wiadać coś na temat przyszłej kondycji matki 
i dziecka. 
Mieszkanki gm. Wieniawa i gm. Przytyk, 
z którymi przeprowadziłam wywiady na te-
mat zwyczajów i przesądów związanych z na-
rodzinami dziecka, jakie nadal funkcjonują 
w ich społeczności, wymieniały zaledwie kilka 
z całego wachlarza dawnych obrzędów. Pierw-
szym z nich jest zwyczaj zawiązywania czer-
wonego sznureczka, kawałka wełny lub wstą-
żeczki w tym kolorze, na nadgarstku dziecka. 
Ma to chronić niemowlę przed złym urokiem, 
który mogą rzucić na nie chociażby odwiedza-
jący dom goście. Nadmierne chwalenie dziec-
ka, zachwycanie się jego urodą czy ubiorem 
ma być najprostszą drogą do jego „zaurocze-
nia”. Czasami czerwonej wstążeczce towarzy-
szy także medalik z Matką Boską, który ma 
niejako dodatkowo zabezpieczać. W ten spo-
sób synkretycznie zostają połączone dawne 
wierzenia, osadzone jeszcze w pogańskiej Sło-
wiańszczyźnie, oraz elementy późniejszego 
chrześcijaństwa. 
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Według moich rozmówczyń dziecko, które zo-
stało dotknięte urokiem nadmiernie się wier-
ci, wypręża ciało, jego twarz czerwienieje, nie-
ustannie płacze, robiąc to bardzo głośno 
i przeraźliwie. Sytuacji takiej należy jak naj-
szybciej zaradzić i pozbyć czaru, który zadrę-
cza niemowlę. W skrajnych przypadkach rzu-
cony urok może bowiem doprowadzić do 
śmierci. Skutecznym sposobem ma być rytuał 
„zlizania”, „wyssania” i „wyplucia” złego. Na-
leży urok zdjąć językiem poprzez zlizanie lub 
też wyssać z czoła dziecka, a następnie splu-
nąć na bok raz lub kilkukrotnie w celu wyda-
lenia z siebie wyciągniętego czaru. Po doko-
naniu rytuału powinna nastąpić 
natychmiastowa poprawa w zachowaniu 
dziecka, która potwierdzi zasadność i sku-
teczność zastosowanego zabiegu. 

W czasach, gdy postęp medycyny gwa-
rantuje zarówno matce, jak i nowona-
rodzonemu dziecku, szeroki wachlarz 
ochronny, a zdobycze cywilizacji spo-
kojny i stabilny czas okołoporodowy, 
także w realiach wsi, wszelkie zabiegi 
noszące znamiona magicznych stają się 
jedynie dodatkowym zabezpieczeniem.

Zmalała także rola chrztu udzielanego zarów-
no w szczególnych sytuacjach – zagrożeniu 
chorobą czy zgonem, jak i w normalnych wa-
runkach. Wraz z ograniczeniem roli wspólno-
ty i jej kontroli nad przestrzeganiem we-
wnętrznych regulacji oraz tradycji, nastąpiło 
rozluźnienie więzi w jej obrębie i swoboda 
wyboru innych możliwych dróg poza jej krę-
giem. Dziś wspólnotę tworzy głównie rodzina, 
a w dalszej kolejności lokalna społeczność, 
dlatego decyzja o ochrzczeniu dziecka pozo-
staje osobistą, dobrowolną i właściwie pozba-
wioną nacisków z zewnątrz. 

Wesele i oczepiny

Obrzędy weselne, które miały przeprowadzić 
młodych z okresu dzieciństwa w dorosłość 
były najbardziej złożonymi, rozbudowanymi 
i nacechowanymi symboliką, rytuałami daw-
nej wsi polskiej. Obecnie scenariusz ich prze-

biegu został radykalnie przebudowany i prze-
szedł szereg przemian podyktowanych 
głównie zaadoptowaniem zwyczajów kultury 
miejskiej.
Zaloty, swaty i zmówiny zastąpiono obecnie 
zaręczynami, których forma oraz przebieg 
mogą być naprawdę dowolne i zależne wy-
łącznie od inwencji samych zainteresowa-
nych. Ceremonia ślubu może mieć zarówno 
charakter sakralny, jak i świecki, gdzie młoda 
para podpisuje akt ślubu w Urzędzie Stanu 
Cywilnego. W uroczystości biorą udział naj-
częściej bliscy krewni oraz znajomi, nadając 
jej bardziej kameralny wymiar, niż dawniej, 
kiedy na wesele zapraszano całą wioskę. Po-
woli zanika również zwyczaj dokonywania 
oczepin, a zastępują je weselne zabawy, mię-
dzy innymi rzucanie bukietem oraz muszką 
przez młodą parę. Oprawy muzycznej dostar-
cza wynajęty zespół, który gra muzykę na 
żywo, chociaż ostatnio zyskuje na popular-
ność także DJ. Coraz rzadziej są również orga-
nizowane poprawiny, które postrzegane są 
jako dodatkowy wydatek dla nowożeńców 
i całość ślubu kończy się zazwyczaj na wesel-
nym przyjęciu. 

Do dziś na wsi, ale także w miastach, 
jest kultywowany jednak zwyczaj udzie-

lania błogosławieństwa młodej parze, 
w domu panny młodej, a kluczową rolę 
w tym rytuale odgrywa, tak jak niegdyś, 
jej matka. 

Podobnie ma się sprawa z witaniem nowożeń-
ców chlebem i solą przez rodziców i teściów, 
które następuje obecnie w domu weselnym. 
Sam przebieg tego obrzędu pozostał praktycz-
nie niezmieniony i mocno nawiązuje do swo-
jej pierwotnej formy.
Rozmowy jakie przeprowadziłam ze starszy-
mi wiekiem mieszkańcami gm. Wieniawa, 
Przytyk i Przysycha na temat przemian w ob-
rzędowości weselnej w ich regionie, wskazują 
lata osiemdziesiąte XX w., jako kluczowy czas 
dla przeobrażeń w sposobie organizacji wyda-
rzeń związanych z rytuałem zaślubin. Zaczęto 
wówczas odchodzić od organizowania dużych 
wiejskich wesel, przygotowywanych i następ-
nie świętowanych przez całą społeczność. 
Dość skromne weselne poczęstunki, kapele 
miejscowych muzykantów, spontaniczne 

śpiewanie i tańce zostały zastąpione zorgani-
zowaną i zaplanowaną w detalach imprezą, 
której rosnące koszty mają wpływać również 
na wzrost prestiżu w lokalnej zbiorowości.
Najczęściej mówiono o niemal całkowitym za-
niku tradycji śpiewania w trakcie obrzędów 
ślubnych, począwszy od samego aktu przysię-
gi poprzez wesele, aż do poprawin. Wspomi-
nano natomiast, że jeszcze w latach siedem-
dziesiątych ubiegłego wieku odbywały się 
wesela przypominające, niektórymi elemen-
tami swojej oprawy, tradycyjne obrzędy. Dość 
powszechna była jeszcze wówczas znajomość 
wszelkiego rodzaju tradycyjnych pieśni i przy-
śpiewek okolicznościowych, a wiele z nich 
było także układanych na poczekaniu, w trak-
cie improwizacji na podrzucony temat. Dziś 
funkcjonują one głównie jako element lokal-
nego folkloru wykonywanego przez miejsco-
we zespoły. 
Podkreślano także, że wesela w latach powo-
jennych, czterdziestych i pięćdziesiątych XX-
-go wieku, bardzo przypominały tradycyjne 
wiejskie świętowanie, które znali z opowieści 

Opowieść o obrzędzie oczepin barwnie 
przedstawiana przez p. Teresę Kapturską 
- członkini Zespołu Folklorystycznego 
„Wieniawa” i posiadaczkę rozległej wiedzy 
na temat historii i kultury regionu.
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swoich rodziców i dziadków. Mówili o nich 
jak o wydarzeniach muzycznych, pełnych 
śpiewu i tańców, niezwykle radosnych i prze-
pełnionych żartem płynącym z weselnych 
przyśpiewek. Wielokrotnie wspominano tak-
że wiejskich muzykantów, dużą różnorodność 
muzyki, którą wykonywali, charakterystyczny 
dla poszczególnych wykonawców sposób im-
prowizowania powszechnie znanych melodii 
oraz ogromny potencjał tworzenia własnych.
Poruszony został także temat oczepin, które 
niegdyś był bardzo ważnym elementem trady-
cyjnego wesela, wprowadzającym w doro-
słość, odrywającym kobietę od jej rodzinnego 
domu i sankcjonującym nowy porządek pod 
opieką męża. Moje rozmówczynie przede 
wszystkim zwracały uwagę na konsekwencje 
dawnego obrzędu oczepin dla młodej dziew-
czyny, wychodzącej z czasu dzieciństwa i ro-
dzicielskiej opieki ku obowiązkom żony i mat-
ki. Nałożenie czepka w trakcie obrzędu 
oczepin nazywały „pójściem w niewolę”, „na-
kładaniem jarzma” czy zakładaniem chomą-
ta”; określenia te kryły cały wachlarz nakazów 
i zakazów, których musiały odtąd przestrze-
gać kobiety zamężne. Zarówno same te opi-
nie, jak i sposób ich wyrażenia, są istotnym 
wskaźnikiem wielkich przemian zachodzą-
cych w obrębie wiejskiej obyczajowości 
w ostatnich dekadach. 

Dziś, pomimo tego, że można odnaleźć 
we współczesnych ślubach elementy 
dawnych obrzędów, stanowią one jedy-
nie swoistą ramę w obrębie, której or-
ganizuje się uroczystość, wypełniając 
ją jednak zupełnie nowymi treściami.

Można powiedzieć, że nie oczepiny, a cała ce-
remonia ślubna jest symbolicznym przej-
ściem, rodzajem obrzędu, który ma zakomu-
nikować społeczności o planach i decyzjach 
młodej pary. 
 

Śmierć i pogrzeb

Podobnie, jak miało to miejsce w przy-
padku złożonych zabiegów i obrzędów 
towarzyszących narodzinom dziecka, 
także i rytuały związane ze śmiercią 
i pogrzebem ciała uległy znaczącym 
przemianom.

Nastąpiło to głównie na skutek rozwoju me-
dycyny, poprawy warunków sanitarno -epide-
miologicznym oraz przemian w obyczajowo-
ści. 
Obecnie tylko niewielki odsetek zgonów ma 
miejsce w domu, a śmierć ludzi chorujących 
lub w wieku starczym ma miejsce głównie 
w szpitalach. W ten sposób nastąpiło całkowi-
te oderwanie jej od dawnego kontekstu, które 
przyniosło rewolucję w sposobie postrzegania 
procesu odchodzenia jednostki. Zbiór naka-
zów i zakazów, który składał się na skompli-
kowane obrzędy przejścia towarzyszące 
śmierci jednego z członków dziś praktycznie 
przestał funkcjonować. Zarówno szpitale, jak 

i firmy pogrzebowe, gwarantują izolację pro-
cesu umierania, wyręczając rodzinę w organi-
zacji opieki nad konającym oraz w przygoto-
waniu ostatniej posługi. Zmarła osoba jest 
dziś bardzo szybko, sprawnie i zgodnie z pro-
cedurami wyłączana ze społeczności, w której 
funkcjonowała, bez nadmiernego zaangażo-
wania w to działanie jej członków
Tradycyjne obrzędy towarzyszące śmierci wy-
magały udziału nie tylko rodziny zmarłego, 
ale i reszty społeczności, aby mogły zostać 
spełnione wszystkie warunki jego wyklucze-
nia ze świata żywych. Dziś trudno jest znaleźć 
oczywiste nawiązania do dawnych rytuałów, 

a jedynie wybrane ich elementy luźno wyko-
rzystywane w ceremoniale pogrzebowym. 
Według informacji uzyskanych od starszych 
mieszkańców gm. Wieniawa, Przytyk i Przy-
sucha, z którymi przeprowadziłam wywiady 
na powyższy temat, obecnie funkcjonuje tylko 
kilka elementów dawnych obrzędów. Najczę-
ściej wskazywano na zwyczaj śpiewania pie-
śni o tematyce żałobnej w trakcie samego już 
grzebania zwłok na cmentarzu. Wśród wyko-
nywanych pieśni znajdowały się te o bardzo 
starym rodowodzie, tradycyjnie wykonywane 
w tym regionie od pokoleń. Śpiewano m.in. 
„Jedną garstkę ziemi” czy „Pielgrzymkę”, Że-
gnam Cię mój świecie wesoły”. Moi rozmówcy 
podkreślali jednak, że i ten rodzaj uczestni-
czenia w ostatnim pożegnaniu, powoli odcho-
dzi z ich społeczności wraz z najstarszymi 
mieszkańcami, ich wiedzą na ten temat i zna-
jomością utworów. Sentymentalnie przyzna-
ją, że pogrzeby ze śpiewem są ich zdaniem 
dużo bardziej uroczyste i pełne refleksji.
Wymieniano również zwyczaj odmawiania 
modlitwy/różańca w trakcie tzw. pustej nocy, 
przy trumnie ze zwłokami, która nie stoi już 

Słowa pieśni żałobnej „Pielgrzymka 
ziemska”, spisane w zeszycie przez p. 
Mariannę Kiljanek z Brudnowa, jedną 
z niewielu osób w okolicy znającą 
i nadal wykonującą je w trakcie 
pogrzebów
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jak dawniej w domu zmarłego, a w kostnicy 
lub kaplicy cmentarnej. Zdarza się jednak co-
raz częściej, że rodzinie nie zależy na tej po-
słudze wobec ich krewnego, a proszenie star-
szych osób ze wsi, które znają pogrzebowe 
zwyczaje, pieśni czy modlitwy, postrzegają 
jako niepotrzebną fatygę. W te sposób ze 
zmarłym żegna się praktycznie tylko jego naj-
bliżej otoczenie, brakuje natomiast elementu 
pożegnania ze całą wspólnotą oraz miejscem, 
w którym zmarły niejednokrotnie spędził całe 
życie.

W niektórych miejscowościach nadal 
funkcjonuje zwyczaj odprowadzania 
zmarłego na cmentarz, nie mniej nie 
jest już kultywowane wyprowadzanie 
trumny z domu i podążanie z nią w pie-
szym kondukcie do świątyni czy kaplicy.

Obecnie żałobnicy odprowadzają trumnę 
z kościoła na cmentarz parafialny i jest to zu-
bożona forma dawnego pożegnania i uhono-
rowania zmarłego członka społeczności. 
W kondukcie uczestniczą zazwyczaj ludzie 
zgromadzeni wcześniej na mszy pogrzebowej. 

Po drodze mogą być również, tak jak niegdyś, 
śpiewane pieśni żałobne, jeśli wśród zgroma-
dzonych znajduje się osoba je znająca, nie 
mniej i ten zwyczaj powoli zanika. 
Dzisiaj obrzędy związane ze śmiercią i po-
grzebem, które niegdyś stanowiły bardzo zło-
żony proces uhonorowania, pożegnania i wy-
kluczenia jednego z członków lokalnej 
wspólnoty, skupiają się na godnym, ale po-
zbawionym dawnego kontekstu, odprowadze-
niem zmarłego w jego ostatnią podróż. Dziś 
praktycznie proces ten odbywa się poza do-
mem zmarłego i nie uczestniczą w nim inne 
osoby, niż wąskie grono rodziny, bliscy znajo-
mi i firma pogrzebowa. Do niedawna na sta-
rych fotografiach z pożegnania ze zwłokami, 
czy samego pogrzebu, zawsze można było 
znaleźć uczestniczące w tych obrzędach dzie-
ci, których obecność jest współcześnie wielką 
rzadkością. Temat śmierci, niegdyś bardzo 
bliski i stanowiący nieodzowny element ludz-
kiej egzystencji, jest więc stopniowo usuwany 
na jej margines, zyskując rangę wydarzenia 
niecodziennego, a przez to szczególnie tra-
gicznego.

II.
Kultywowanie
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 1. Spuścizna

 

Obrzędy przejścia, znane w różnych 
wariantach z wielu regionów Polski, 
stają się obecnie przedmiotem docie-
kań badań etnograficznych i historycz-
nych, które starają się odtworzyć ich 
złożoność i specyfikę.

Niezwykle rzadko zdarza się, aby informacje 
o nich przetrwały jako swoiste repozytorium 
zwyczajów i tradycji rodzinnych, pielęgnowa-
ne przez młodszych członków. Wiedza na ich 
temat ginie bezpowrotnie wraz z tymi, którzy 
je znali, praktykowali, lecz nie mieli komu 
przekazać swojej spuścizny, bo funkcjonowa-

ły głównie w formie przekazu ustnego. Te, 
które przetrwały, podawane z pokolenia na 
pokolenie, także w postaci zapisu sporządza-
nego przez badaczy folkloru, dziś stanowią 
podstawę scenariuszy dla grup folklorystycz-
nych starających się odtworzyć i zaprezento-
wać życie dawnej wsi. 

Rekonstrukcje folklorystyczne, podob-
nie historyczne, stanowią swoisty kolaż 
przeszłości i współczesności, będący 
zupełnie nową jakością.

Ich kształt i przebieg zależy głównie od tego, 
kto je tworzy. Na jednym biegunie znajduje 
się więc niewielka liczba fachowców, którzy 
eksperymentalnie próbują nakreślić obraz 
fragmentu przeszłości, posługując się przy 

tym rozległą wiedzą specjalistyczną. Na dru-
gim biegunie natomiast funkcjonuje znako-
mita większość amatorskich działań, które 
mają na celu popularyzację folkloru i stano-
wią rodzaj rozrywki dostarczanej w zależności 
od zapotrzebowania. Swoje działanie opierają 
na połączeniu lokalnych tradycji, pamięci naj-
starszych mieszkańców oraz na dostępnych 
wynikach badań naukowych z zakresu historii 
i etnografii. 
Warto zwrócić uwagę na charakterystyczne 
nazewnictwo - „rekonstrukcja” czy „rekon-
struowanie”, powszechnie stosowane jako 
określenie definiujące rodzaj aktywności wy-
konywanej przez zespoły i grupy folklory-
styczne. Ich udziałem są przedstawiane, mniej 
lub bardziej drobiazgowo, realia dawnego, 
wiejskiego życia, w tym także obrzędy. Swoją 
formą przypominają one spektakle, w trakcie 
których aktorzy/członkowie zespołu posługu-
ją się rekwizytami o walorach historycznych, 
ich kopiami, przedmiotami luźno nawiązują-
cymi do swoich pierwowzorów i wreszcie rze-
czami bez których współczesność już nie po-
trafi się obejść.
Inscenizacje niejednokrotnie odgrywane są 
w skansenach i parkach etnograficznych, któ-
re mają stanowić scenografię, najbardziej 
zbliżoną do ówczesnej. Miejsca te są jednak 
dość sztucznym tworem, wizją wycinka prze-
szłości pozbawioną niestety kompleksowego 
osadzenia czaso-przestrzennego. Pełnią nato-
miast ważną rolę odsyłacza do historii, cze-
goś, co pozwala jej doświadczać poprzez żywy 
i aktywny kontakt, ale niekoniecznie wiernie 
ją odzwierciedla.
Prezentowany w ten sposób obraz przeszłości 
jest obarczony interpretacją tworzoną przez 

pryzmat współczesnych doświadczeń, od-
miennych niestety od świata dawnej wsi, 
funkcjonującego na pograniczu materialności 
i myślenia magicznego.
W tym kontekście, jako bardziej autentyczni 
i wierni historycznym realiom, mogą okazać 
się artyści soliści, wykonujący ludowe przy-
śpiewki i pieśni, grający na ówczesnych in-
strumentach lub ich replikach czy prezentują-
cy dawne tańce. Są oni bowiem 
ukierunkowani głównie na osobisty przekaz, 
wykonują repertuar z którym są najbardziej 
emocjonalnie związani i który jest im szcze-
gólnie bliski. Podobnie było kiedyś, gdy okre-
ślone predyspozycje i personalne wybory 
sprawiały, że ktoś zostawał muzykantem 
w wiejskiej kapeli, przewodził wiejskim wese-
lom lub śpiewał pieśni żałobne.

Na terenie trzech opisywanych gmin – Wie-
niawa, Przytyk i Przysucha istnieją bogate 
tradycje folklorystyczne, które stały się pod-
waliną dla obecnie funkcjonujących zespołów 
wykonujących muzykę ludową. Na obszarze 
tym działa także wielu indywidualnych muzy-
kantów i śpiewaków, którzy najczęściej konty-
nuują zwyczaj rodzinnego muzykowania, nie-
jednokrotnie sięgający kilku pokoleń wstecz. 
Nie mniej istnieją również artyści, którzy 
podtrzymują tradycję grania czy śpiewania 
pochodzące nie z rodziny, a z wioski, w której 
się wychowywali. Ostatnia dekada to praw-
dziwy rozkwit zainteresowania folklorem 
w całym kraju, w tym też i na radomszczyźnie. 
Daje to nadzieję na ocalenie i przetrwanie 
spuścizny kultury ludowej o przynajmniej kil-
kuwiekowym rodowodzie, a może nawet star-
szym.

 

Para młoda – Genowefa Witusińska 
i Jan Sodel z rodziną i weselnymi 

muzykantami, którzy za chwilę, zgodnie 
ze zwyczajem, będą im towarzyszyć 

w drodze do kościoła.

Pani Wiesława Gromadzka - artystka 
ludowa grająca na harmonii pedałowej, 
na zdjęciu ze swoją wnuczką 
kontynuującą rodzinną tradycję 
folklorystyczną. 
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2. Wykonawcy

Teresa Bieńkowska z Kochanowa 
Wieniawskiego, gm. Wieniawa

„Śpiewać lubię od zawsze, od dziecka. 
A to dlatego, że mój tato zawsze 
w domu śpiewał, gwizdał. Były to 
głównie piosenki wojskowe, bo będąc 
w wojsku śpiewał w kapeli wojsko-
wej, ale z racji tam rodzinnych spraw 
nie mógł zostać w tej kapeli, chociaż 
go tam chcieli zostawić. A potem jako 
dziecko wsłuchiwałam się w jego 
głos, w jego śpiew i od małej dziew-
czynki gromadziłam sobie takie te 
piosenki już potem ludowe w gło-
wie.”

Ewa Białek z Jabłonicy,
gm. Wieniawa

„To było takie rodzinne, mama pięk-
nie śpiewała, nie umiała tańczyć, 
a tata odwrotnie. Tata tańczył, nie 
było tu takiego tancerza… nie umiał 
śpiewać. I to takie dwa w jednym, tak 
mi się to wydaje… no i chyba ja to 
odziedziczyłam. Ja od małego dziec-
ka chodziłam do szkoły, siedem klas 
było, to w czwartej lub piątej klasie, 
nie było telewizji, tylko szkoła mnie 
zarekwirowała do radia, do Warsza-
wy pojechaliśmy i po prostu przecho-
dziłam takie badania śpiewu. Ja je-
stem samouk, nie znam się na nutach 
absolutnie i przeszłam. Przeszłam, 
a było nas ze 130, 140, to tylko 30 
przeszło.”  

Wiesława Gromadzka z Kamienia 
Dużego, gm. Wieniawa

„Ja już miałam może i osiem lat to 
tylko myślałam o tym graniu, bo mój 
tatusio tak wszystkim grał, zabawy 
były co niedziela. Bo dawniej to tak 
lubiały tańcować ludzie, nie jak teraz. 
Letko nie mieli na tej wsi, ale tak lu-
bieli te grania. No lubiał tatusio grać 
i ja też lubiałam. Zabawy były za ścia-
ną, drewniane mieszkania i tak było 
słychać te grania… Dziadek grał na 
skrzypcach i tatusio też na skrzyp-
cach, ale tatusio mówił, że teraz mod-
na jest harmonia, to chce kupić har-
monie. Ale nie lubił grać na harmonii 
i tak leżała ta harmonia i kupce przy-
jeżdżali kupić te harmonie, ale ma-
musia mówi, że teraz to już nie sprze-
da tej harmonii, bo dzieci dorosłe, to 
może się któreś nauczy. I ja tak po 
głosie, po głosie i tatuś miał cierpli-
wość do mnie i tak po mału, po ka-
wałku, po kawałku… i się uczyłam.”

Teresa Kapturska z Jabłonicy,
 gm. Wieniawa

„Myślę, że ja jako dziecko to ja byłam 
jakaś taka… że może inne dzieci sza-
lały, a ja z zadziwieniem wszystko wi-
działam. Od dziecka miałam taką po-
trzebę, żeby sobie gdzieś zapisać, coś 
zanotować i stąd mam bardzo wiele 
różnych rzeczy, które ciężko gdzieś 
indziej znaleźć, tylko tak no… od tych 
ludzi, co żyli można się dowiedzieć. 
Lubię i mam takie stare rzeczy różne, 
zbieram, co mnie tam tylko zaintere-
suje na tej wsi. To gdzieś tam zapiszę, 
to gdzieś zanotuję. Ja wiem, że tak 
mam od dziecka, że tak widzę… to co 
inni nie zauważają, taka wrażliwość 
we mnie jest…Ten powrót tego folk-
loru teraz tak, jakby dla mnie był, to 
tak jakbym żyła po raz drugi, po raz 
drugi to wszystko widziała i przeży-
wała. 

Jan Wochniak z Kłudna,
gm. Wieniawa

„A gram można powiedzieć już od 
młodych lat, od gdzieś tak, jak już 
miałem 15, 16 lat. Mieszkałem i za są-
siadów muzykantów miałem, to się 
tak udzieliło dla mnie, że patrzyłem, 
jak one grali i to polubiałem i jak po-
lubiałem, to chciałem tam na czymś 
grać. To były lata, bo ja wiem… na 
początku sześćdziesiątych lat, gdzieś 
tak było, jak już zacząłem tam na 
czymś grać. Ale u nas to była tak bida 
na wsi kiedyś, żeby na czymś zagrać, 
to sobie zrobiłem taki baraban z dyk-
ty no i stukałem z tymi sąsiadami 
swoimi. Bo tam u nas w Kłudnie wte-
dy były cztery kapele, także można 
było. No i ja tam podglądałem, pod-
glądałem, podglądałem, także wypa-
trzyłem, jak to tam te rytmy wycho-
dzą i ja se zrobiłem z dykty ten 
baraban i tak zacząłem. I pierwszą 
zabawę z tym właśnie synem sąsia-
dów, tych Wlazłów, zagrałem w So-
kolnikach. Poszliśmy na te zabawe 
we dwóch. Tośmy odegrali tę zabawę! 
No i bardzo się to podobało.”

Andrzej Malik ze Skrzyńska,
gm. Przysucha

„Ja bardzo późno zacząłem grać, bo 
dopiero w czternastym roku życia. Bo 
to było tak, jak to dawniej na wsi, ro-
dzice mówili, a to nie będzie się uczył, 
tylko będzie grał, jak kupią instru-
ment. Muzyka mnie zawsze intereso-
wała, na organkach ładnie grywałem, 
jak gdzie tańce były, to z moją siostrą 
starszą chodziliśmy. W końcu namó-
wiłem tatę, no i kupił mi harmonię 
trzyrzędową od pana Lipińskiego 
z Radomia, no i cała noc była niespa-
na i już po jednej nocy zagrałem sobie 
parę utworów. To był gdzieś wrze-
sień, bo pamiętam, że wykopki były, 
a w grudniu poszedłem już grać na 
zabawę. Taki krótki był to okres na-

uki. A w Wielkanoc zagrałem pierw-
sze wesele, ręka mi spuchła. To na wsi, 
bez wzmacniaczy, bez niczego, a ja 
nieduży chłopaczek, ale jakoś tam so-
bie radziłem. Tak się to zaczęło…”

Marianna Kiljanek z Brudnowa,
gm. Wieniawa

„A ja to może, jak byłam dzieckiem, to 
bardzo się tym nie interesowałam, bo 
u nas na przykład w Krajowie, jak cia-
ło prowadzali do Kościoła, a potem na 
cmentarz, to był taki pan, nazywał się 
Furmański, który w tej chwili już nie 
żyje, i on właśnie śpiewał za ciałem. 
Właściwie te pieśni pogrzebowe, to 
dopiero gdzieś tutaj w Brudnowie, 
może już nawet, jak odeszłam na eme-
ryturę to tak więcej się tym zajęłam. 
Bo tak to do pracy, gospodarstwo, nie 
było kiedy po prostu nie nabijał sobie 
człowiek głowy. A dopiero będąc na 
emeryturze, jakoś tak polubiłam te 
pieśni i dlatego spisałam sobie kilka. 
Gdzie tam tylko co usłyszałam, podo-
bało mi się to spisałam i mam.”

Kazimiera Kiljanej z Jadwiniowa, 
gm. Przytyk

„Ja od dziecka. Mój dziadek śpiewał, 
mieszkaliśmy z rodzicami, z dziad-
kiem i z babcią na wsi w Plecu. No 
i mój dziadek i jeszcze taka jedna pani 
z Pleca, Strzałkowska się nazywała, 
no i oni właśnie kontynuowali to 
śpiewanie zawsze, gdy ktoś zmarł we 
wsi, czy poza wsią tutaj czy z Brudno-
wa czy z Woli. Zawsze ich tam zapra-
szano i oni oboje prowadzili to śpie-
wanie, a ja się od nich nauczyłam, od 
dziadka mojego. Od dziecka, gdy już 
chodziłam do szkoły, bardzo lubiłam 
te pieśni śpiewać. Jak tylko byłam 
w domu i ten zeszyt taki trzymał dzia-
dek na stole, to zawsze leciałam tam 
i śpiewałam i śpiewałam. A w razie 
pogrzebu też, jak był pogrzeb, tośmy 
chodziliśmy 7 km do Wieniawy, od-
prowadzaliśmy ciało, to ciągle ten 
śpiew trwał. Więc ja jak miałam czas 
i byłam w domu, to zawsze z tym 
moim dziadkiem chodziłam i śpiewa-
łam. Bardzo lubiłam te pieśni. Do 
dziś lubię śpiewać te pieśni pogrzebo-
we.”

Zespół Folklorystyczny „Wienia-
wa” i wykonawcy fragmentu ob-
rzędu oczepin

Zespół Folklorystyczny „Wieniawa”: 
Ewa Białek z Jabłonicy, Teresa Kap-
turska z Jabłonicy,Teresa Bieńkow-
ska z Kochanowa Wieniawskiego, 
Wanda Dębska z Wieniawy,Elżbieta 
Niewadzisz z Wieniawy, Halina 
Druszcz z Sokolnik Suchych, Małgo-
rzata Kornacka z Korycisk, Danuta 
Gil z Korycisk, Maria Piasta z Kory-
cisk, Grażyna Ślifirczyk z Jabłonicy, 
Małgorzata Wołonkiewicz z Krajowa
oraz
Pan Młody Artur Wiatrowski z Kłud-
na, Starszy drużba Bogdan Piasta 
z Korycisk
przygrywali
Andrzej Malik ze Skrzyńska, Jan 
Wochniak z Kłudna
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 1. Głos przeszłości

Wykonane przez nas nagrania fonograficzne 
wywiadów z mieszkańcami gminy Wieniawa, 
Przysucha i Przytyk na temat chrztów, wesel 
i pogrzebów oraz dawnych i współczesnych 
obyczajów z nimi związanych, stały się intere-
sującym tłem, które pomogło umieścić nagra-
nia audiowizualne w określonym kontekście. 
Zapisy rozmów, prowadzonych w formie od-
powiedzi na zadawane przez autora pytania, 
dostarczyły także zróżnicowany materiał do 
opisania pozostałości dawnych tradycji w tym 
regionie. Większość wypowiedzi była budo-
wana w oparciu o własne wspomnienia 
i przedstawiana przez ich pryzmat, co znaczą-
co ożywiało całą relację. Brak kamery również 
ośmielał rozmówców i prowokował do gesty-
kulowania, pokazywania i odgrywania sce-
nek, których nie można znaleźć w nagraniach 
wideo. Zapis audio stał się w ten sposób mate-
riałem bazowym do poznania bohaterów na-
szych nagrań filmowych oraz dużym repozy-
torium wiedzy o dawnej obyczajowości 
i obrzędowości. Znaleźć można w nich także 
elementy mikrohistorii lokalnej społeczności 
powiązanej wspólną historią, więzami rodzin-
nymi, wspólnym muzykowaniem, ale także 
momentami kryzysowymi i miejscowymi tra-
gediami.

Fonografia 

Tradycja nagrywania dźwiękowego polskiego 
folkloru jest dość długa i sięga początków XX 
wieku, jednak z uwagi na burzliwą historię kra-
ju nagrania te są bardzo wybiórcze i ograniczo-
ne, ale przez to również unikatowe i dziś wła-
ściwie bezcenne. Prawdziwy rozkwit badań 
nad folklorem, które zaczęto robić systema-
tycznie i w uporządkowany sposób, nastąpił 
dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym 
wraz z podjętą szeroko zakrojoną odbudową 
państwa polskiego, także i w sferze kultury. 
Powołano wówczas do życia pierwsze instytu-
cje, które miały się zająć dziedzictwem regio-
nalnym i planowo gromadzić nagrania fono-
graficzne z różnych części kraju. 
Czasy okupacji przeżyło jednak niewielu daw-
nych muzyków i twórców folkloru, również 
nowa sytuacja polityczna zmieniała sposób 
funkcjonowania kultury ludowej zarówno lo-
kalnie, jak i w ramach całego państwa. Postęp 
i rozwój technologii dostarczył nowych narzę-
dzi dokumentowania dawnej rzeczywistości 
i obrzędowości prowincji, ona sama jednak, 
wraz z upływem czasu, zaczęła się rozmywać 
w kulturze masowej i powoli zanikać. Praw-
dziwym problemem badawczym stało się więc 
samo dotarcie do wykonawców, którzy jeszcze 
pamiętali dawne pieśni, tańce, zwyczaje i po-
trafili je przekazać badaczowi.

III.
Kreowanie
przeszłości

Opowieści o obrzędzie 
oczepin w trakcie 
wiejskiego wesela 
niezwykle żywo 
i barwnie przedstawiane 
przez członkinie Zespołu 
Folklorystycznego 
„Wieniawa”
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Wraz ze wzrostem możliwości doku-
mentowania polskiego folkloru pojawi-
ły się także nowe komplikacje. Znaczny 
przyrost nagrań fonograficznych, które 
były niezarchiwizowane, bez ogólnej 
koncepcji, nieopisane i nieopracowa-
ne, wprowadzał prawdziwy chaos.

Dziś bardzo trudno jest zidentyfikować i zin-
terpretować dawne nagrania, które pozba-
wione kontekstu lub tylko częściowo wyko-
rzystane, zalegają obszerne archiwa wielu 
instytucji czy prywatne zbiory zarówno bada-
czy, jak i kolekcjonerów – amatorów.
Obecnie każdy, kto interesuje się tematem 
folkloru, kultury ludowej, ma sposobność 
dostania się do jej twórców i spotkania z ich 
dorobkiem, może stać się posiadaczem pry-
watnej, bądź udostępnianej publicznie w In-
ternecie, kolekcji. Choć tworzona w sposób 
oderwany od akademickich wymogów, za-
wierająca własny pomysł na to w jakiś spo-
sób i w jakiej formie będzie rejestrowana, 
może stanowić ciekawą i użyteczna bazę da-
nych dla naukowców. 
 

Historia mówiona

Gromadząc zapisy dźwiękowe z obszaru pol-
skiej wsi, szczególnie rozmów i wywiadów, 
jakie instytucje, pojedynczy badacze lub też 
amatorzy kultury ludowej przeprowadzali 
z jej mieszkańcami, bardzo często zamykano 
pozyskany materiał w ramach badań etno-
graficznych, antropologicznych, a rzadziej 
traktowano jako wyjściowy dla dociekań hi-
storyków. Tymczasem historia oralna, wyko-
rzystująca przekaz zwykłych ludzi, osadzona 
w lokalnych realiach i mikroświatach, oddaje 
głos właśnie tym zwykłym bohaterom, którzy 
swoje doświadczanie rzeczywistości i zmie-
niającego się świata nakreślają za pomocą 
własnych słów, a nie narracji stworzonej 
przez naukowca. Osoby gromadzące takie re-
lacje same mogą ustalać, jaki temat ich naj-
bardziej interesuje, jakiego rodzaju opowie-
ści im potrzeba, a następnie określić 
lokalizację i starać się zdobyć to, na czym im 
zależy. To wszystko otwiera zupełnie nowe 
perspektywy badawcze, a głos uzyskują nie 
tylko grupy, ale i jednostki do tej pory pomi-
jane lub bagatelizowane.
Rejestrowanie historii mówionej, umożliwia-
jące późniejsze badanie poszczególnych rela-
cji, zestawianie ich ze sobą i porównywanie, 
może być niezwykle cenne w trakcie prac ga-
binetowych. Jednak dopiero samo przepro-
wadzanie wywiadu w czasie rzeczywistym 
i sposobność obserwowania rozmówcy, do-

starcza zupełnie nowego, osobnego materiału 
badawczego. W spotkaniach takich czają się 
także pewne ograniczenia - narzucanie wła-
snego sposobu widzenia relacjom krótkim 
i niekompletnym czy zbyt mocne selekcjono-
wanie i dobieranie grupy rozmówców w da-
nym temacie. Swoistym remedium na to może 
być zestawianie ze sobą relacji skrajnych, 
przedstawiających wydarzenia przez świad-
ków będących na dwóch biegunach. Zabieg 
ten pozwala bowiem zaprezentować różne 
punkty widzenia i nakreślić szeroką perspek-
tywę zgłębianego tematu.
Historia oralna przede wszystkim pozwoliła, 
i nadal pozwala, zyskać poczucie udziału 
w tworzeniu swojej własnej wizji przeszłości 
grupom do tej pory pomijanym oraz wyklu-
czanym, a także małym, lokalnym społeczno-
ściom. 

W tym wydaniu historia jest historią 
budowaną wokół ludzi i ich losów, dzię-
ki czemu zyskuje ona obraz pełen życia, 
pełen różnorodności; kreślony zarów-
no przez grupy uprzywilejowane, jak 
i zwykłych ludzi.

To wszystko pozwala na tworzenie szerokiej 
płaszczyzny zrozumienia i porozumienia mię-
dzy ludźmi z różnych warstw i w różnym wie-
ku. Ponadto osadza samą historię w konkret-
nym czasie i określonym miejscu, widzianą 
oczami realnie żyjącego człowieka.

Postęp technologiczny zapoczątkował 
więc proces demokratyzacji zarówno 
w sposobach rejestrowania i badania 
przeszłości, jak i w wyborze dziedzin 
i tematów tych dociekań.

Rewolucja cyfrowa, będąca jedną z jego zdo-
byczy, przyniosła natomiast ogromny postęp 
w kwestii dostępu do zapisanych relacji, spo-
sobu ich wykorzystania oraz celu. Format cy-
frowy umożliwił natychmiastowy dostępu do 
każdego wybranego fragmentu nagrania, za-
burzając tym samym jego linearny odbiór, tak 
charakterystyczny dla nośników analogo-
wych. 
 

 2. Zobaczyć przeszłość

Na potrzeby projektu wykonaliśmy nagrania 
audiowizulane oraz nagrania filmów Virtual 
Reality kamerą rejestrującą obrazy 360°. 
Znalazły się na nich: „Kołysanka”, fragment 
obrzędu oczepin, nagrania muzykantów we-
selnych, pieśni pogrzebowe sfilmowane ka-
merą cyfrową oraz dwa filmy w technice VR. 
Wszystkie te obrazy balansują na granicy na-
grania o walorach dokumentalnych i filmu ar-
tystycznego, korzystając z cech obydwu ga-
tunków. Scenografia nagrań osadzona we 
wnętrzu autentycznej chałupy wiejskiej, która 
zachowała swój tradycyjny charakter, stała się 
pretekstem do utrwalenia niedużego wycinka 
dawnej obrzędowości, zaprezentowanego jed-
nak współcześnie i nagranego za pomocą no-
woczesnej technologii. W przypadku filmów 
VR ta nowoczesność pozwala zagłębiać się 
w przeszłości w sposób, jaki do tej pory był 
niemożliwy, otwierając zupełnie nowe możli-
wości interpretacji dobrze znanych utworów 
czy nawet fragmentów obrzędów. Samo wy-
chodzenie poza ramy dokumentu i zmierza-
nie w kierunku filmu etnograficznego otwiera 
szeroki spectrum sposobów rejestrowania 
folkloru, jak i jego odbioru, zarówno przez 
tych, którym jest on znany i bliski po tych, 
którzy do tej pory nie mieli styczności z kultu-
rą ludową. Natomiast forma i sposób prezen-
tacji może stać się bardzo atrakcyjny dla mło-
dych widzów, którzy zazwyczaj postrzegają 
kulturę wsi, jako coś anachronicznego i nie-
godnego uwagi.

Nowa metodologia   

O ile tradycja wykorzystywania w pracy ba-
dawczej etnografa, antropologa kulturowego 
czy historyka nagrań fonograficznych sięga 
nawet końca XIX wieku, to praktyka tworze-
nia na ich potrzeby nagrań wideo jest stosun-
kowo młoda. Jej szybki rozwój odnotować 
można dopiero od lat 80-tych XX wieku wraz 
z pojawieniem się wielu innowacji w obszarze 
technologii wizualnej. Na temat użyteczności 
fotografii i filmu w etnograficznych badaniach 
obserwacyjnych dyskutowano przynajmniej 
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od lat 60-tych ubiegłego wieku, wielu badaczy 
jednak sprzeciwiało się metodzie wizualnej 
jako nowemu narzędziu zbierania danych, 
uznając ją za bardzo subiektywną, nierepre-
zentacyjną i wybiórczą. Wywarło to znaczący 
wpływ na kształt tworzonej przez lata meto-
dologii etnografii. 

Współczesna praktyka badawcza for-
mowana przez dużo bardziej złożone 
i przenikające się konteksty – politycz-
ny, materialny czy technologiczny, 
sprawia, że powstaje narracja wielo-
wymiarowa, daleka od tradycyjnej 
i ustalonej struktury, bardzo osobista, 
ale nie pozbawiona etycznej odpowie-
dzialności.

Stworzony film czy seria zdjęć nie posiadają 
bowiem jednej, pojedynczej tożsamości, 
a mogą ich mieć nieskończenie wiele; obra-
zom tym przypisać można określenie „etno-
graficzne”, ale dopiero za sprawą dyskursu, 
który pozwala go opisać, umiejscowić i nadać 
określone znaczenie. 

Subiektywność badaczy, autorów fil-
mów etnograficznych czy materiałów 
z pogranicza etnografii i sztuki jest nie-
unikniona i nie powinna być w żaden 
sposób deprecjonowana.

Sposoby traktowania, używania i wykorzysty-
wania wizualności są kształtowane na wielu 
poziomach: począwszy od własnej tożsamości 
kulturowej i płciowej, przynależności społecz-
nej, przez jednostkowe doświadczenia, aż po 

założenia teoretyczne i badawcze oraz ogra-
niczenia samego przedmiotu analizy. Pełna 
świadomość powiązania i przenikania się 
tych wszystkich ograniczeń, kreuje znaczenie 
wizualne i podstawy pod jego pełne zrozu-
mienie w trakcie pracy nad źródłami etnogra-
ficznymi.

Nowa metodologia w naukach huma-
nistycznych przyniosła także zakwe-
stionowanie przekonania, że tekst pi-
sany może być bardziej obiektywny, 
niż obraz, co dało impuls do poszuki-
wania związków etnografii i sztuk  
wizualnych.

Same obrazy niekoniecznie powinny stać się 
główną metodą badawczą, obiektem badania 
czy sposobem przedstawienia ich wyników, 
powinny natomiast uzupełniać się i przenikać 
z tekstem, jako dwa różne rodzaje wiedzy et-
nograficznej, które można poznawać i do-
świadczać na różne sposoby. Etnografia wizu-
alna nie może powielać założeń etnografii 
posługującej się słowem pisanym, ani jej za-
stąpić, musi natomiast wypracować swoje 

własne, alternatywne cele i to w jaki sposób je 
zrealizuje.

Nowe media  

Ostatnia dekada XX wieku to przede 
wszystkim odkrycie przewagi filmów 
wideo nad filmami dokumentalnymi 
i ich nowy sposób zastosowania, nie tyl-
ko do zapisu danych, ale również jako 
medium, za pomocą którego tworzona 
jest wiedza w obszarze etnografii. 

Prawdziwa rewolucja dokonała się jednak 
pod wpływem nowej technologii, jaką jest za-
pis cyfrowy, dający nieznane do tej pory moż-
liwości rejestrowania i prezentowania mate-
riału wizualnego.
Zastosowanie w kamerach cyfrowych ekranu 
wizjera, zamiast tradycyjnego obiektywu, 
wprowadziło dystans pomiędzy operatora 
a urządzenie. Jego oko nie musiało już podą-
żać za filmowanym kadrem wraz z aparatem, 
a on sam zyskał szerszą perspektywę obser-

wując nagrywany materiał w podglądzie oraz 
poza nim. Taki układ pozwalał ponadto na 
dużo szybszą reakcję na zmieniające się wa-
runki filmowania oraz na nawiązanie kontak-
tu wzrokowego z bohaterami swojego filmu.
Technologia cyfrowa, to także nowość w po-
staci zapisu audio, który, towarzyszy zapisowi 
wideo. Inaczej, niż miało to miejsce w techni-
kach analogowych, jest on dostępny właściwie 
natychmiast po nagraniu i możliwy do odtwo-
rzenia razem z obrazem. Dzięki czemu nagra-
ny materiał daje się skonfrontować na miej-
scu z osobami, które były nagrywane; 
niejednokrotnie może mieć to znaczący wpływ 
na dalszy przebieg nagrań. 

Fotografowanie bohaterek nagrania 
i przygotowywanie do nagrywania 

filmów w pracowni Piotra Piasty 
w Brudnowie
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Nowa definicja

Kompleksowa krytyka wszelkich podziałów 
mających na celu stworzenie najbardziej ade-
kwatnej definicji filmu etnograficznego oraz 
jego założeń, doprowadziła do wypracowania 
podejścia kontekstualnego. Zakłada ono, że 
etnograficzność danego materiału wideo zale-
ży przede wszystkim od kontekstu jego odbio-
ru, a nie od intencji autora czy samej tematyki 
filmu. Ta bardzo szeroka definicja wnosi zu-
pełnie nową jakość do sposobu selekcji i wy-
korzystania nagrań. Nie zawężając ich jedynie 
do tych, wykonanych przez badacza etnografa 
lub historyka w konfrontacji ze swoimi infor-
matorami lub też do materiału zmontowane-
go w naukowy film dokumentalny. 

Zgodnie z nową definicją filmem etno-
graficznym może stać się każdy materiał 
filmowy w momencie, gdy jego tematy-
ka, sposób przedstawiania oraz sposób 
zarejestrowania stanie się na tyle intere-
sujący czy niezbędny, że zostanie on włą-
czony w proces badania naukowego 
w postaci materiału źródłowego.

 3. Folklor 360°

Wirtualna rzeczywistość od czasu swojego po-
jawienia na rynku cieszy się niesłabnącym za-
interesowaniem zarówno dużych światowych 
koncernów, instytucji naukowych, jak i zwy-
kłych odbiorców zafascynowanych nowinka-
mi technologicznymi. Obecnie znalazła wiele 
nowych zastosowań m.in. w dziedzinie edu-
kacji i szkoleń, w projektowaniu, w rekon-
strukcji dziedzictwa kulturowego, prezento-
waniu kolekcji sztuki czy w zagospodarowaniu 
przestrzennym.
Virtual Reality, to wizualno - dźwiękowa tech-
nologia komputerowa używana do tworzenia 
efektu trójwymiarowego świata, który daje 
złudzenie fizycznej obecności i pozwala na in-
terakcję z symulowanym komputerowo śro-
dowiskiem. Stworzenie takiego przestrzenne-
go obrazu możliwe jest obecnie także za 
pomocą kamery VR, która stanowi system 
kilku połączonych ze sobą kamer, nagrywają-
cych obraz ze wszystkich stron, następnie łą-
czony w taki sposób, że w trakcie wyświetla-
nia odbiorca będzie odczuwał złudzenie 
znajdowania się w samym centrum nagrane-
go wcześniej obrazu.

Nagranie dokonane kamerą tego typu 
można oglądać w specjalnych okula-
rach VR z wbudowanymi własnymi 
ekranami, które dostarczają w wyso-
kim stopniu złudzenia wirtualnego 
świata i przebywania w samym jego 
centrum.

Nie mniej można korzystać także z wersji, 
które potrzebują jedynie smartfonu i odpo-
wiedniej aplikacji, aby umożliwić w nich od-
twarzanie nagranych filmów.
Wykorzystanie kamery VR do nagrywania 
scenerii skansenów oraz parków etnograficz-
nych, inscenizacji prezentowanych przez ze-
społy folklorystyczne czy też poszczególnych 
śpiewaków i muzyków ludowych stwarza zu-
pełnie nowe możliwości prezentacji tego ro-
dzaju twórczości. Połączenie nowoczesnej 
technologii z obszarem, który wciąż postrze-
gany jest jako anachroniczny, a przez to mniej 
pociągający, może istotnie przyczynić się do 
wzbudzenia zainteresowania przedstawianą 
tematyką. Filmy VR prezentujące folklor mają 
ogromny potencjał jako narzędzie edukacyj-
ne, gotowe do wykorzystania w nowoczesnym 
szkolnictwie.

Nagrania Virtual Reality, zawierające pieśni, 
tańce, muzykowanie, inscenizacje folklory-
styczne czy opowieści najstarszych mieszkań-
ców wsi, prezentowane w skansenach mogły-
by w interesujący sposób ożywić przestrzenie 
wypełnione wytworami rąk ludzkich, ale po-
zbawione obecności człowieka. Ich zadaniem 
było by także dostarczenie złudzenia wielowy-
miarowego kontaktu z proponowaną wizją 
przeszłości i swoistej podróży w czasie. 
Ciekawa wydaje się także koncepcja tworze-
nia wirtualnych archiwów nagrań VR prezen-
tujących najstarszych twórców ludowych czy 
mieszkańców wsi. Sposób przedstawienia za-
rejestrowanego obrazu i dźwięku w dużo 
większym stopniu angażuje oglądającego 
w odbiór. Dostarcza także większej ilości de-
tali, daje możliwość kompleksowej obserwa-
cji, której nie dostarczyły dotąd ani filmy ob-
serwacyjne, ani dokumentalne. 
Tworzeni filmów VR to przede wszystkim jed-
nak wielka dbałość o detale związane z mo-
mentem rejestrowania obrazu, wyborem 
przestrzeni i miejsca w niej, gdzie zostanie 
zamontowana kamera. Dużo bardziej, niż 
w przypadku innych gatunków filmów, reży-
ser i operator muszą skupić się na odbiorcy 
i tym, żeby uzyskał on możliwie najlepszą ilu-
zję zanurzenia w nowej, wirtualnej rzeczywi-
stości i to podanej w jak najbardziej atrakcyj-
nej formie.

Z całą pewnością wykorzystanie filmów 
VR do rejestrowaniu folkloru czy sze-
rzej ujmując śladów przeszłości we 
współczesnej wsi, które są nadal żywe 
i funkcjonują w codzienności jej miesz-
kańców, niesie ze sobą ogromny poten-
cjał, zarówno dokumentacyjny, jak 
i o charakterze edukacyjnym.

Kadr z filmu VR 360°, realizowanego na 
potrzeby projektu w pracowni Piotra 
Piasty w Brudnowie. Na zdjęciu
p. Teresa Bieńkowska w trakcie śpiewania 
„Kołysanki”
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Spis materiałów graficznych

Fotografia 1, strona 6: Drzwi wejściowe domu 
dziadka Piotra Piasty, gdzie obecnie znajduje się 
pracownia artysty, wieś Brudnów, gm. Wieniawa, 
woj. mazowieckie, autor Piotr Piasta.
Fotografia 2, strona 10: Widok fragmentu Mu-
zeum Wsi Radomskiej w Radomiu, autor Piotr Pia-
sta.
Fotografia 3, strona 12: Drewniana kołyska nie-
mowlęca, fragment zbiorów Muzeum Wsi Radom-
skiej w Radomiu, autor Piotr Piasta.
Fotografia 4, strona 15: Zdjęcie ze zbiorów pry-
watnych p. Stanisławy Orzechowskiej z Wieniawy, 
gm. Wieniawa, woj. mazowieckie. Wesele w Kłudnie 
gm. Wieniawa., pani młoda - Stanisława Kalita 
z Kłudna, pan młody - Wacław Orzechowski z Wie-
niawy. Na harmonii gra Jan Wlazło z Kłudna. Listo-
pad 1962 rok.
Fotografia 5, strona 15: Zdjęcie ze zbiorów pry-
watnych p. Elżbiety Skalskiej z Krajowa, gm. Przy-
sucha, woj. mazowieckie. Powrót gości weselnych 
z Żukowa gm. Wieniawa, z wesela odbywającego się 
w Koryciskach, gm. Wieniawa, woj. Mazowieckie. 
Na przodzie wozu z lewej strony siedzi Stanisław 
Cieślikowski z Żukowa. Lata 50-te  XX wieku.
Fotografia 6, strona 16: Widok na cmentarz 
i kościół parafialny pod wezwaniem św. Katarzyny 
w Wieniawie, gm. Wieniawa, woj. Mazowieckie, au-
tor Piotr Piasta.
Fotografia 7, strona 17: Zdjęcie ze zbiorów pry-
watnych p. Stanisławy Wiaderek z Brudnowa w gm. 
Wieniawa, woj. mazowieckie. Zdjęcie przedstawia 
pogrzeb ks. Grzegorza Stadnickiego w Wieniawie. 
Lata 40-te XX wieku.
Fotografia 8, strona 17: Zdjęcie ze zbiorów pry-
watnych Józefa Piasty z Posady, gm. Przytyk, woj. 
Mazowieckie. Zdjęcie przedstawia pogrzeb Geno-
wefy Piasty (04.04.1928 – 20.03.1955) na cmenta-
rzu w Białogardzie. Przy trumnie rodzice – Józef 
i Stanisława Piasta oraz bracia Tadeusz, Władysław 

i Marian. 
Fotografia 9, strona 19: Zdjęcie Leonarda Wi-
niarskiego z czerwonym sznureczkiem na nadgarst-
ku, autor Marta Stysiak.
Fotografia 10, strona 20: Zdjęcie przedstawia 
wywiad przeprowadzany przez Magdalenę Chra-
pek-Wawrzyniak z p. Jadwigą Kapturską, członki-
nię zespołu folklorystycznego Wieniawa, posiadają-
cą rozległą wiedzę o historii i kulturze regionu. 
Zdjęcie zrobione przed pracownią Piotra Piasty 
w Brudnowie, gm. Wieniawa, woj. Mazowieckie, 
autor fotografii Piotr Piasta.
Fotografia 11, strona 21: Zdjęcie zrobione 
w trakcie nagrywania inscenizacji przedstawiającej 
obrzęd oczepin w pracowni Piotra Piasty w Brudno-
wie, gm. Wieniawa, woj. Mazowieckie. Autor zdję-
cia Piotr Piasta.
Fotografia 12, strona 22: Zdjęcie przedstawiają-
ce przygotowywanie się p. Marianny i Kazimiery 
Kiljanek do wykonania pieśni żałobnych w pracow-
ni Piotra Piasty w Brudnowie, gm. Wieniawa, woj. 
mazowieckie.
Fotografia 13, strona 23: Zdjęcie zeszytu ze spi-
sanymi pieśniami żałobnymi należącego do p. Ma-
rianny Kiljanek mieszkanki wsi Brudnów, gm. Wie-
niawa, woj. mazowieckie. Na fotografii słowa pieśni 
„Pielgrzymka ziemska”, autor zdjęcia Piotr Piasta.
Fotografia 14, strona 23: Zdjęcie przedstawiają-
ce pogrzeb Zofii Jędrzejczak, zrobione zimą 
1971/1972. Przy trumnie zmarłej zgromadzeni 
członkowie rodziny Jędrzejczaków, Woźniców 
i Skałbanów. Zdjęcie ze zbiorów prywatnych rodzi-
ny Woźniców z Rusinowa, gm. Rusinów, woj. ma-
zowieckie.
Fotografia 15, strona 24: Widok na cmentarz 
parafialny w Wieniawie. Autor zdjęcia Piotr Piasta.
Fotografia 16, strona 26: Zdjęcie przedstawia 
próbę inscenizacji fragmentu obrzędu oczepin 
przygotowywanych przez Zespół Folklorystyczny 
„Wieniawa”. Zdjęcie zrobione w pracowni Piotr 
Piasty. Autor zdjęcia Piotr Piasta.
Fotografia 17, strona 26: Zdjęcie z prywatnych 
zbiorów rodziny Sodel, przedstawia wyjście młodej 
pary z domu w celu udania się na ślub kościelny. 
Para młoda to Genowefa Witusińska i Jan Sodel 
z Sokolnik Suchych, gm. Wieniawa, woj. mazowiec-
kie. Zdjęcie zrobione w kwietniu 1959 r.
Fotografia 18, strona 27: Zdjęcie przedstawia p. 
Wiesławę Gromadzką grającą na harmonii pedało-
wej wraz z wnuczką, która kontynuuje rodzinną tra-
dycję grania muzyki ludowej. Zdjęcie zrobione 
w domu artystki w Kamieniu Dużym, gm. Wienia-
wa, woj. mazowieckie. Autor zdjęcia Piotr Piasta.
Fotografia 19, strona 28: Zdjęcie przedstawia-
jące p. Teresę Bieńkowską w regionalnym stroju 
ludowym, śpiewaczkę ludową i członkini Zespołu 
Folklorystycznego „Wieniawa”. Autor zdjęcia Piotr 
Piasta.

Fotografia 20, strona 28: Zdjęcie przedstawia-
jące p. Wiesławę Gromadzką artystkę ludową grają-
ca na harmonii pedałowej. Autor zdjęcia Piotr Pia-
sta.
Fotografia 21, strona 28: Zdjęcie przedstawiają-
ce p. Teresę Kapturską w regionalnym stroju ludo-
wym, regionalistkę, śpiewaczkę ludową i członkini 
Zespołu Folklorystycznego „Wieniawa”. Autor zdję-
cia Piotr Piasta.
Fotografia 22, strona 28: Zdjęcie przedstawia-
jące p. Jana Wochniaka w regionalnym stroju ludo-
wym, muzyka grającego na barabanie i uczącego 
muzyki ludowej. Autor zdjęcia Piotr Piasta.
Fotografia 23, strona 28: Zdjęcie przedstawia-
jące p. Andrzeja Malika w regionalnym stroju ludo-
wym, muzyk ludowy grający na harmonii guziko-
wej. Autor zdjęcia Piotr Piasta.
Fotografia 24, strona 29: Zdjęcie przedstawia-
jące p. Mariannę Kiljanek we współczesnym stroju 
żałobnym, śpiewaczka lokalna wykonująca pieśni 
żałobne. Autor zdjęcia Piotr Piasta.
Fotografia 25, strona 29: Zdjęcie przedstawia-
jące p. Kazimierę Kiljanek we współczesnym stroju 
żałobnym, śpiewaczka lokalna wykonująca pieśni 
żałobne. Autor zdjęcia Piotr Piasta.
Fotografia 26, strona 29: Zdjęcie przedstawia 
członków Zespołu Folklorystycznego „Wieniawa” 
w regionalnych strojach ludowych, uchwyconych 
w trakcie próby inscenizacji fragmentu weselnego 
obrzędu oczepin. Autor zdjęcia Piotr Piasta.
Fotografia 27, strona 31: Zdjęcie przedstawia 
wywiad przeprowadzony z członkiniami zespołu 
folklorystycznego „Wieniawa” w trakcie przerwy w  
przygotowaniach próby inscenizacji fragmentu 
oczepin w pracowni Piotra Piasty w Brudnowie, 
gm. Wieniawa, woj. mazowieckie. Autor zdjęcia 
Piotr Piasta.
Fotografia 28, strona 32: Zdjęcie przedstawia 
wywiad z p. Marianną Kiljanek, p. Kazimierą Kilja-
nek i p. Teresą Bieńkowską przeprowadzony 
w Gminnym Centrum kultury i Sportu w Wienia-
wie, gm. Wieniawa, woj. mazowieckie. Autor zdję-
cia Piotr Piasta. 
Fotografia 29, strona 34: Wnętrze pracowni 
Piotra Piasty w Brudnowie, gm. Wieniawa, która 
posłużyła za scenografię filmów kręconych na po-
trzeby projektu. Autor zdjęcia Piotr Piasta.
Fotografia 30, strona 34: Zdjęcie przedstawia 
Piotra Piastę w trakcie pracy nad pieśniami żałob-
nymi, śpiewanymi przez p. Mariannę i Kazimierę 
Kiljanek. Zdjęcie zrobione we wewnętrzu pracowni 
artysty w Brudnowie, gm. Wieniawa. Autor zdjęcia 
Magdalena Chrapek-Wawrzyniak.
Fotografia 31, strona 36: Kadr z filmu VR, reali-
zowanego na potrzeby projektu w pracowni Piotra 
Piasty w Brudnowie, gm. Wieniawa. Na zdjęciu p. 
Teresa Bieńkowska w trakcie śpiewania „Kołysan-
ki”. Autor zdjęcia Piotr Piasta.
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„Człowiek jako istota społeczna od początku do końca swojego życia poddawana jest 
licznym obrzędom, które w  swojej formie zróżnicowane, odnoszą się do tego samego 
mechanizmu symbolicznego. Autor koncepcji obrzędów przejścia, Arnold van Gennep, 
konstatuje, że cała armia etnografów i  badaczy folkloru wykazała, iż u  różnych ludów 
i w różnych rodzajach ceremonii znajdujemy podobne rytuały odprawiane w tym samym 
celu. Pomimo znacznego zaniku wielu charakterystycznych niegdyś w Polsce zwyczajów 
lub ich daleko idących modyfikacji materia ta jest wciąż aktualna i atrakcyjna badawczo.”

z Wprowadzenia

Karolina Dziubata
Zakład Studiów Polskich i Regionalnych

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dofinansowano ze środków 
Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu 
„Kultura – Interwencje 2018.
EtnoPolska”

Piotr Piasta

Urodzony w 1981r. we wsi Brudnów, 
gm. Wieniawa, gdzie obecnie miesz-
ka i pracuje. Jest artystą wizualnym, 
niezależnym twórcą filmów doku-
mentalnych i fotografem. W swoich 
realizacjach porusza tematykę histo-
rii, czasu i pamięci, które często roz-
patruje w kontekście życia wsi. Jego 
filmy balansują na granicy filmu et-
nograficznego, dokumentalnego i wi-
deo-artu. 
Jest współautorem filmu dokumen-
talnego o wspomnieniach z II wojny 
światowej „Tak Było”, zrealizowane-
go wraz z Martą Stysiak w 2009r. W 
2012r. wyreżyserował film o zanika-
jącej kulturze gminy Wieniawa pt.: 
„Pieśni Wiersze Rytuały”. Od 2014r. 
nagrywa serię filmów z osobami star-
szymi pt. „Przedmiot Ostatni”. W 
2015r. podczas półrocznego pobytu 
na rezydencji artystycznej w Wielkiej 
Brytanii, prowadzonej przez Berwick 
Visual Arts we współpracy z Centrum 
Ekonomii Wiejskiej, na Uniwersyte-
cie w Newcastle, zrealizował serię fil-
mów wideo pt.: „The Realm of For-
gotten Existence”, która traktuje o 
roli osób starszych we współczesnym 
świecie. W 2016r. powstała praca wi-
deo „Nabożeństwa Majowe do Naj-
świętszej Maryi Dziewicy”. 
Filmy artysty były wielokrotnie poka-
zywane nie tylko w Polsce, ale także 
w Wielkiej Brytanii, Niemczech, 
Francji, Szwecji, Stanach Zjednoczo-
nych, Kanadzie, Argentynie, czy 
Meksyku.  


