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Foreword

The texts presented herein are the result of a conference summarizing the project “Folk Dance now and then, cultural exchange
and cooperation of experts in the field of dance and folk music of
Poland and Norway”. The most important elements of the program
included joint conferences and research of experts, conducted in
2010, both in Poland and Norway. The final conference was held on
9‑10 March 2011 in the Provincial House of Culture in Kielce.
Thematic issues presented during the conference can be divided
into several groups. The first comprises historical and theoretical
papers, talking about shaping interests of traditional dance popular in Poland, Norway and other countries (dr Tomasz Nowak,
prof. Egil Bakka, dr Gediminas Karoblis, Jørgen Torp). The second
group includes papers presenting the state of archives of traditional dance in Poland (Jacek Jackowski, Piotr Zgorzelski, Małgorzata
Jędruch‑Włodarczyk).
Presentations of the third group (Krystyna Stańczak‑Pałyga,
Katarzyna Staniszewska, Małgorzata Borowiec, Aleksandra Kmini
kowska, Tone Honningsvåg Erlien) contained contemporary initiatives of continuation of traditional dance presence in the life of societies in both countries. The final part consisted of presentations
summarizing field work carried out during the project (Janusz
Prusinowski, Maj Vester Larsen, dr Tomasz Nowak).
We would like to thank dr Grażyna Dąbrowska for inspiration
and valuable suggestions.
We would like to thank all the people with whom we worked
during the project. We direct our acknowledgements to: prof. Lud
wik Bielawski, dr Bożena Lewandowska, Mirosław Nalaskowski,
Aleksandra Szurmiak‑Bogucka, Jarosław Wojciechowski, Dorota
Ząbkowska, Benedykt Kafel. We would also like to thank directors
and instructors of community centers and artistic directors of folk
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groups. We would cordially like to thank our Norwegian friends from
Norwegian Council for Traditional Music and Dance in Trondheim,
led by professor Egil Bakka
Małgorzata Michałowska‑Wójcik
Karolina Opałko

Przedmowa

Przedstawiane teksty są wynikiem konferencji podsumowującej projekt „Taniec ludowy dawniej i dziś, wymiana kulturalna i współpraca ekspertów w dziedzinie tańca i muzyki ludowej
Polski i Norwegii”. Do najważniejszych elementów programu należały wspólne konferencje i badania ekspertów przeprowadzone
w 2010 r. zarówno w Polsce, jak i w Norwegii. Konferencja podsumowująca odbyła się w dniach 9‑10 marca 2011 roku w Wojewódzkim
Domu Kultury w Kielcach. Zaprezentowane podczas konferencji
zagadnienia tematycznie można podzielić na kilka grup. Na pierwszą składają się referaty o charakterze historycznym i teoretycznym, mówiące o kształtowaniu się zainteresowań problematyką
tańca tradycyjnego i popularnego w Polsce, Norwegii, a także innych krajach (dr Tomasz Nowak, prof. Egil Bakka, dr Gediminas
Karoblis, Jørgen Torp). Do grupy drugiej zaliczyć należy referaty
prezentujące stan archiwaliów tradycyjnego tańca w Polsce (Jacek
Jackowski, Piotr Zgorzelski, Małgorzata Jędruch‑Włodarczyk).
Wystąpienia trzeciej grupy (Krystyna Stańczak‑Pałyga, Katarzyna
Staniszewska, Małgorzata Borowiec, Aleksandra Kminikowska,
Tone Honningsvåg Erlien) referują współczesne inicjatywy kontynuacji obecności tańców tradycyjnych w życiu społeczeństw obydwu krajów. Całość zamykają wystąpienia podsumowujące prace
terenowe realizowane w trakcie projektu (Janusz Prusinowski, Maj
Vester Larsen, dr Tomasz Nowak).
Dziękujemy pani dr Grażynie Dąbrowskiej za inspirację i cenne
sugestie.
Pragniemy gorąco podziękować wszystkim osobom, z którymi
współpracowaliśmy w trakcie realizacji projektu. Podziękowania składamy: prof. Ludwikowi Bielawskiemu, dr Bożenie Lewandowskiej,
Mirosławowi Nalaskowskiemu, Aleksandrze Szurmiak‑Boguckiej,
Jarosławowi Wojciechowskiemu, Dorocie Ząbkowskiej, Benedyktowi
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Kaflowi. Dziękujemy również dyrektorom i instruktorom ośrodków
kultury oraz kierownikom zespołów folklorystycznych.
Szczególne gorąco dziękujemy naszym norweskim przyjaciołom
z Norweskiej Rady ds. Tradycyjnej Muzyki i Tańca w Trondheim
z prof. Egilem Bakka na czele.
Małgorzata Michałowska‑Wójcik
Karolina Opałko

Tomasz Nowak

Polish ethnochoreology: achievements and perspectives

Contrary to popular opinion, Polish ethnochoreology enjoys a rich
pool of research and documentation, spanning the period since the
beginning of 19th century. What should be stressed, this pool was collected despite immense losses in historical materials, resulting from
quite frequent wars rolling across our country between the beginning
of the 17th century and the mid‑20th century, as well as an almost permanently unstable social and political situation, save for the periods
of Congress Poland, the two decades between the World Wars, and
the contemporary times. All this effectuated a phased development
of research, and an uneven pace of appearance of new publications. It
is still worth to review and assess it1, with a view to define the perception of folk dance both in the past and in the contemporary.
Due to a dominant cultural convention, as well as due to the
aforementioned war losses, only fractional references to dance in
historical Poland survived to our times. The oldest of them are those
included in the Mikołaj of Koźle’s Codex, written in the 1st quarter
of the 15th century, and Annals, or Chronicles of the Famous Kingdom
of Poland (Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae) by Jan Długosz,
written between 1455 and 1480. The first author, working among
others in Silesia, included in his homily on dance a number of popuThe first review of Polish dance research history was done by Roderyk Lange
(Lange 1968, 1978). An attempt at updating this review was a bibliography included in a lexicon prepared by Grażyna Dąbrowska (Dąbrowska 2005/2006). This review is not aimed at presenting all published works, nor does it concentrate on the
achievements of any single scholar – my goal in this case is rather to present main
veins and trends in research, historically and contemporarily. For this reason, the
list of references was narrowed to the most significant works – in case of items of
less significance please refer to the works mentioned above.
1
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lar opinions about dance, presenting them against the background
of local cultural situation (Majchrzak 1983:259). This vein of writing
about dance was always present in Poland since the second half of
the 16th century (Brzezińska 1981; Gliczner 1914/15). The latter of
the two authors condemns midsummer night’s dancing as a highly
improper behaviour (Długosz 1961:166). Danced in circles, accompanied by hymns to a pagan deity Lado, the midsummer night’s
dances were also described in the 16th century by such authors as Jan
Kochanowski (Kochanowski 1960: 318) or Mikołaj Rej (Bobrowska
2005: 82‑83). Thanks to numerous fiction writers from the 16th and
17th century (Marcin of Urzędów, Marcin Bielski, Mikołaj Rej,
Łukasz Górnicki, Jan Kochanowski, Hieronim Morsztyn, Wespazjan
Kochowski, Kasper Miaskowski, Jan Chryzostom Pasek, Józef
Wereszczyński, Szymon Szymonowic, Szymon Zimorowic, Jan of
Wychylówka, Henryk Chełchowski, Wacław Potocki) we know
the names of many dances entertaining Poles of the era: goniony,
cenar, gęsi, skoczny, świeczkowy, mieniony, śpiewany, polski, hajduk, lipka, fortunny, Maciej, Konrad, młyński, wielki, mały, wyrwany (Badecki
1925; Bobrowska 2005: 84; Stęszewska 1958: 241), although to refer
them to concrete movement or musical patterns is usually impossible. Starting from 1540, musical notations of dances referred to as
Polish (balletto polacco, chorea polonica, polonoise, Tantz nach polnischer
Art) begin to appear, sometimes quite profusely. The collection in
Institute of Art Polish Academy of Sciences counts over 1500 examples of such notation from before the mid‑18th century, hailing from
almost all places in Europe (Stęszewska 1977:80, 83, 93). Since 1608,
also direct presentation of folk dances in iconography starts to appear, surging in the 19th century (Lange 1978:20‑22).
First theoretical reflections on the musical or movement stylistics
of Polish dances originated at our westernly neighbour’s. Valentin
Haussmann’s collection from 1602, titled Venusgarten, contains
remarks on the rhythmic patterns of Polish dances (Hławiczka
1963). In 1717 the first written descriptions of a Polish dance by
Gottfried Taubert, supplemented with notation elements in
Beauchamp‑Feuillet system (1717; Drabecka 1966: 734). In mid‑18th
century, polish dance mazur is referred to by German theoreticians Joseph Riepel (1752) and Friedrich Wilhelm Marpurg (1759)
(Stęszewska 1960:34). Probably around this time a theoretical reflec-
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tion about Polish dances took shape also in Poland, as half a century
later, recalling the last years of August the Third’s reign (1750‑1764),
Hugon Kołłątaj wrote: “The youth there [in academic centers – T.N.]
took dance lessons. (…) Special teachers were employed there for
dancing and fencing. (…) The youth began to dance minuet as
nicely as they do in Paris, and Polish mazurkas and kozaks came
to be so fancy that they surpassed English dances in their beauty”
(Kołłątaj 1905: 54). In the 1780, folk choreotechnique started to appeal also to the authors of the national theatre (Kolberg 1886: 293).
Undoubtedly, the fashion for local dances, conquering convents,
parlours, courts and theatres, was the base fabric for commencing
the research on the local dance culture in the 19th century. Another
significant impact came from the works of Johann Gottfried Herder,
and romantic attitudes, which – in the conditions of freshly lost independence – were especially significat. Also the postulates made
during the 19th century (Hugo Kołłątaj, Oskar Kolberg, Roman
Zawiliński) encouraged to undertake research in this area.
The centre of interest in Polish dance culture was Warsaw, and
most significantly the Royal University of Warsaw – a then new, dynamically developing hub of scientific and national thought. In 1818
Józef Elsner, a professor of this University, included in his treatise
the first observations on the rhythmics of national dances in Poland
(Elsner 1818). Over ten years later, in 1829, Kazimierz Brodziński
(also a university professor) published his treatise on dances regarded as national at that time – polonez, mazur, krakowiak and kozak
(Brodziński 1829). In this work, as well as in his epic poem “Wiesław”,
written nine years earlier (Brodziński 1820), Brodziński included
a description of basic steps, figures and gestures, as well as dance
situations. Łukasz Gołębiowski in turn published in 1830 the first
descriptions of dances related to Polish folk tradition (Gołębiowski
1830), and in 1831 – also descriptions of games and passtimes of individual social groups (1831). These works will be further developed,
starting from the 1840s, by Oskar Kolberg in his musical and ethnographical works. However, while in the 1857 publication the description of folk dances is still laconic and vague, and the author does not
go beyond documenting dance melodies (Kolberg 1857), in a monumental series published from 1865 he goes to great pains to describe
in detail dance sequences and dance situation (Drabecka 1960). This
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applies especially to dances observed by him directly in the field, as
exemplified by the volumes on Cracow and Kuyavia regions. At the
same time, the dance melodies documentation is much richer. It still
has to be borne in mind that Kolberg collected and employed minor information, ubiquitous in contemporary works of other authors
(incl. Zygmunt Gloger, Łukasz Gołębiowski, Józef Konopka, Izydor
Kopernicki, Henryk Kozłowski), and information received from his
collaborators. Kolberg’s achievements were accompanied by the ever
more numerous presentation of folk dances in drawings, sketches,
pictures and other works by painters of Warsaw school continuing the works of Jean‑Pierre Norblin de la Gourdaine and his first
students (Aleksander Orłowski, Michał Płoński), and further developed by Franciszek Kostrzewski, Wojciech Gerson, Władysław
Bakałowicz i Henryk Pillati. Another important work – especially
at the end of the 19th century – was carried out by the representatives of Cracow school (Michał Stachowicz, Włodzimierz Tetmajer,
Wincenty Wodzinowski), Munich school (Józef Chełmoński, Teodor
Axentowicz), as well as painters who worked independently from
main centers (Wincenty Smokowski).
Relatively on the side from the ethnographic vein, but at the same
time closely following the direction set out by Brodziński, was the
work of Karol Czerniawski from 1847 (2nd edition from 1860). He
was mainly concerned with national dances, unambiguously set in
the parlour culture, the description of which is a development of the
references from 1829. Still, Czerniawski achieves a feat quite extraordinary for his times – he describes Polish national dances in the context of international dance situation, of course with a special account
of European dances. He observes the variety of dance functions, as
well as the plethora of meanings, expressed by spatial formations
and individual movement sequences. From contemporary perspective, Czerniawski could be criticised for his superficiality and focus
primarily on parlour dances and characteristic dances, used in the
ballet practice of the time. Still, his broad awareness of voyage accounts (e.g. of James Cook’s voyage) is admirable. This vein would
be further developed by Marian Gorzkowski, more focused on ancient Greece and Rome (Gorzkowski 1869), or authors more adhering
to their predecessors – Otto Mieczysław Żukowski (1899), Zygmunt
Kłośnik (1907), Wiktor Gomulicki (1914). But it also applies to au-
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thors of parlour dance manuals: Mieczysław Hłaski (1846, 1857), Jan
and Ignacy Staczyński (1846), Jan Popiel (1861), Wojciech Kętrzyński
(1872), Arkadiusz Klęczewski (1879), or Karol Mestenhauser (1878,
1881, 1884‑1888, 1901, 1904). Between 19th and 20th century both veins
– studies of folk and parlour dance culture – go their separate ways
to such an extent that they will referred to together in the works of
the most prominent scholars only. This total separation is easily observed today both in the research (a very defined separation of dance
history from ethnochoreology) and in practice (separation of stage
dance from reintroduced and reconstructed dances).
The dramatic second decade of the 20th century, which brought
about the independece that Poland pined for so long, witnessed
also a number of important developments in studies of the dance.
The harbinger of this notion was the interest of budding musicology community in historical data (papers by Adolf Chybiński,
Zdzisław Jachimecki, Henryk Opieński). The second symptom was
the wave of publications popularising dance and dance guides –
Stanisław Dzikowski (1925), Józef Gluziński (1927), Mateusz Gliński
(1930), A. Karwatówna (1938) – including folk and national dances
(Adam Fischer, Edward Kuryło, Lucjan Lange, Józef Waxman,
Jan Ostrowski‑Naumoff). The third one, related most probably to
the development of dance and musical folklore documentation
in Prussia and Austria on the break of the 20th century – a sudden
explosion of publications devoted to regional dances of the areas
formerly under Prussian and, partly, Austrian domination: Silesia
(Tomasz Cieplik, Stanisław Wallis, Irena Mendelowa, Jerzy Drozd,
Mieczysław Konopka, Gustaw Morcinek, Augustyn Musioł i Feliks
Sachse), Greater Poland (Marian Orlik, Jan Bzdęga of Domachów,
Anna Jakubkówna), Kashubia (Paweł Szefka), Cracow region (Jędrzej
Cierniak), and Hutsul country (Roman Harasymczuk). The main
change consisted, however, in the development of independent ethnochoreological studies, with using ever more effective description,
classification and interpretation tools. The following names need to
be mentioned here: Wilhelmina Bagarówna (Bagarówna 1932), the
author of a study on oberek, Eugeniusz Piasecki (Piasecki 1919, 1932),
who studied children’s games and plays, as well as two scholars focusing on folk dances from various regions and propagators of dance
pedagogy – Zofia Kwaśnicowa and Jadwiga Mierzejewska. Still, the
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most prominent scholarly achievement in this respect are the synthetic works of Cezaria Baudouin de Courtenay‑Jędrzejewiczowa
(Baudouin de Courtenay‑Jędrzejewiczowa 1935 a, b, c), presenting
the high level overview in Poland of her times, as well as a remarkable synthesis of the dance phenomenon in Slavic lands by Kazimierz
Moszyński (Moszyński 1968)2. After the 2nd World War, this vein was
continued by some Polish researchers in exile (among others by Sula
Benetowa).
The 2nd World War put an end to a dynamic development of
ethnochoreological research in Poland, brought about considerable losses in source material collections and libraries, but more
importantly – caused death and exile of many scholars, and prevented others – as a result of socio‑political turmoil and changes
– from continuing their further scholarly and publishing work. All
this led to a situation in which a new cadre of researchers had to
form a new, without support from experienced scholars who would
pass on the basics of methodology and applied methods. In such
circumstances Adam Glapa and Tadeusz Zygler tried to establish
such basics. The vein of regional studies took shape quite easily,
including also central and eastern areas of the country (above all
Jan Piotr Dekowski and Włodzimierz Kotoński, but also Kazimierz
Bogucki, Urszula Brzozowska, Jan Chorosiński, Józef Czerwonka,
Jerzy Drozd, Adam Glapa, Franciszek Kotula, Lidia Nartowska,
Wanda Kaniorowa, Aleksander Oleszczuk, Michał Słowik‑Dzwon,
Józef Szmyd, Jan Tacina, Aleksandra Wojciechowska, Zygmunt
Wróblewski). This direction was continued until recently (publications of Beata Gulbinowicz and Tomasz Nowak, Marian Moskwa,
Małgorzata Dziurowicz‑Kaszuba, Aldona Wojciechowska). In response to the needs of a dynamically growing movement of amateur folk song and dance ensembles, a number of repertoire books
were published (incl. the books by Grażyna Dąbrowska, Jadwiga
Hryniewiecka, Zofia Majewiczowa and Lidia Nartowska). On the
grounds of musicology, also historical studies of Polish dances were
restored (including the works by Jerzy Hadyna, Karol Hławiczka,
and most of all profilic Zofia Stęszewska).
We have also remember about others ethnographers and etnomusicologists: Władysław Abraham, Henryk Biegeleisen, Jan Stanisław Bystroń, Aniela Chmielińska,
Łucjan Kamieński etc.
2
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Qualitative changes took place on the break of 1960s/1970s with
the activities of Roderyk Lange. Building on his knowledge gained
in ethnographic course in Mikołaj Kopernik University in Toruń and
in Wrocław University, as well as choreological studies in Folkwang
Hochschule in Essen and the experience from his own field work
carried out since 1954, in 1960 Roderyk Lange published an instruction on conducting ethnochoreological research (Lange 1960). This
instruction became a guiding torch in field studies for a numerous
group of ethnochoreologists, prepared by Roderyk Lange also to develop documentation in Laban‑Knust system of dance notation (kinetography; Lange 1975; 1995). The most prominent researchers who
have to be mentioned here are: Maria (Sobolewska) Drabecka – archeologist and dance historian, but also an ethnochoreologist, Janina
Marcinkowa – a unrelenting researcher of the rich dance traditions
of Silesia, and Grażyna Dąbrowska, who studies the dance tradition
of Mazovia, and is also the author of synthetic works on Polish folk
dances, essaying and the driving force behind many activities popularising Polish folk culture3. Roderyk Lange used his own methodology of work during the preparation of his monography on Kuyavia
(Lange 1963; 1979; 1989), but he also stressed its importance in his papers on applied methods and methodology (Lange 1960, 1968, 1975,
1978). Unfortunately, he was forced to quit his work in Poland and
to leave the country in 1967 – and continued his efforts in Western
Europe, popularising and developing kinetography, publishing
works on dance anthropology and initiating two publishing series.
After the leaving of Roderyk Lange, Grażyna Dąbrowska, an employee of Institute of Art (Polish Academy of Sciences), took over
the leading position in the Polish ethnochoreological community. In
1989 she became the founder of Polish Ethnochoreological Society,
which – until 2008 – brought together Polish ethnochoreologists and
published their works. This resulted, among others, in a number of
concerts in Warsaw Philharmonic and twelve issues of “Biuletyn
PTECH”, containing materials devoted to traditional dance and the
development of this area in Poland; apart from ethnochoreologists,
articles were published by ethnologists, musicologists and culture
Relation to this field work method can be found also in dance monographies of
other authors, among others Jacek Tomasik, Maria Romowicz, Jan Piotr Dekowski,
Lidia Michalikowa, Emma Cieślińska, Alicja Haszczak.
3
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animators (among others: Ludwik Bielawski, Piotr Dahlig, Grażyna
Dąbrowska, Robert Dul, Beata Gulbinowicz, Teresa Karwicka,
Agnieszka Kowarska, Dariusz Kubinowski, Henryk Kuś, Roderyk
Lange, Janina Marcinkowa, Marian Moskwa, Tomasz Nowak,
Jan Stęszewski, Anna Świątkowska, Beata Wilgosiewicz, Aldona
Wojciechowska, Michalina Wojtas). The last issues of the magazine
included also news on international research results. Unfortunately,
despite certain efforts towards promoting young ethnochoreologists, a considerable generation gap appeared in Poland, and as
a result the activities of PTECH could not be continued. The most
significant factor was the discontinuation of systematic training of
new ethnochoreologists since 1960s, and a narrow group of individuals who acquired necessary experience by themselves usually
did not find any institutional support, nor professional stability.
However, the initiatives undertaken in 1990s and in 2000s started to bear fruit recently. In 1993 Roderyk Lange re‑established his
presence in Polish education, research and publishing, founding the
Choreology Institute in Poznan. The annual choreology workshop
supports to a large extent the development of a young group of dance
researchers, including ethnochoreologists and dance anthropologists,
and Institute’s conferences and publications help to promote them
both in Poland and internationally (“Studia Choreologica” published the papers of, among others, Agnieszka Kowarska, Dariusz
Kubinowski, Roderyk Lange, Renata Lesner‑Szwarc, Teresa Nowak,
Tomasz Nowak, Jacek Pawlik). In 2009 the Polish Choreology Forum
was established in close connection with the Institute – currently
bringing together choreologists from around the country (predominantly young researchers, most of them graduates of Dance Theory
and Ballet Pedagogy course, but also of the courses organised by the
Institute). An ever growing group in the Forum (still very open to
cooperation with other specialists) are the ethnochoreologists. This
stems from the previous experience which showed that Polish community of dance researchers and students is too weak, too small and
too insignificant to allow for operating in dispersed groups of dance
historians, ethnochoreologists, ballet critics etc. Mutual exchange of
knowledge and information is not without meaning either. In the
view of the above, the Polish Choreological Forum acts with building the choreological discipline in mind. At the same time, seeing the
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dangers of combining research with popularisation, educational and
expert activites, the Association concentrates on academic work only.
It also supports young people who do not have a recognisable standing in academic community yet.
The last twenty years mark also the development of educational
activities. The quality of instructor training courses is rising systematically. In 2001 a Postgraduate Course in Dance Theory was
launched – the only place in Poland which trains, within a wide
range of topics, dance theoreticians, providing the foundation for
further development of research toolset. A full‑time graduate course
is also planned, which would greatly improve the development of
the discipline. Especially important in this respect is the methodic
and methodological preparation of students, especially in practical skills in the techniques of documentation, analysis and dance
reconstruction, as well as comprehensive context‑based interpretation. Such course can hardly be imagined without solid practical
introduction to folk and historic dances, allowing for analytic and
comparative study.
The older generation of Polish ethnochoreologists had the luck
to carry out field studies in an environment of widespread knowledge of dance traditions. Currently, as a result gradual dying out of
carrier of old tradition, the young generation can conduct studies
only to a very limited scope, or outside of our borders. This factor
determines the urgency of documenting knowlege and skills of the
last bearers of traditional genres and dance lore, as well as the development of studies in a broader, European or wider, context. On
the other hand, a need arises to change the paradigm and redirect
the methodology of studies towards historical research, comparative studies, sociological approach etc. Polish ethnochoreology still
has the third option open – to finish the analytical study on the matter of dance, forsaken in Poland much too quickly – even before
they were finished, which today prevents the realisation of wide
syntheses, or causes them to be incomplete or even defective.
The immense amount of work to be done, combined with the
potential for the development of this area of knowledge, makes for
an optimistic view on the future for Polish ethnochoreology. Let us
just hope that the surge of interest in traditional dance in Poland is
reflected in the increased interest in building one’s own academic
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skills, improvement in knowledge and spurring the passion for research among people with real talent in this area.
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Tomasz Nowak

Dorobek i perspektywy polskiej etnochoreologii

Wbrew powszechnym opiniom polska etnochoreologia dysponuje bogatym dorobkiem badawczym i dokumentacyjnym, sięgającym początków XIX wieku. Co warto podkreślić, dorobek ten
powstał pomimo olbrzymich strat w zasobach źródłowych materiałów historycznych, będących wynikiem dość częstych w naszym
kraju pomiędzy początkiem XVII a połową XX wieku działań wojennych, jak też niemal permanentnie niestabilnej – za wyjątkiem
okresu Królestwa Kongresowego, dwudziestolecia międzywojennego i czasów współczesnych – sytuacji społeczno‑politycznej. To
wszystko sprawiło, iż rozwój badań miał charakter fazowy, a przyrost publikacji referujących badania nad tańcem ludowym w poszczególnych okresach był nierównomierny. Warto jednak dokonać
jego przeglądu i oceny4, myśląc o określeniu traktowania tematyki
tańca ludowego tak dawniej, jak i współcześnie.
Ze względu na panującą konwencję kulturową, jak też z winy
nadmienianych powyżej strat wojennych, do naszych czasów zachowały się dość ułamkowe przekazy dotyczące tematyki tańca
w Polsce w przeszłości. Do najstarszych należą te przekazane za
pośrednictwem Kodeksu Mikołaja z Koźla z I ćwierci XV wieku i Roczników, czyli kronik słynnego Królestwa Polskiego (Annales
Pierwszego przeglądu polskiego dorobku w dziedzinie badań nad tańcem dokonał Roderyk Lange (Lange 1968, 1978). Próbą aktualizacji tego przeglądu była
bibliografia zamieszczona w leksykonie opracowanym przez Grażynę Dąbrowską
(Dąbrowska 2005/2006). Niniejszy przegląd nie ma ambicji ukazania wszystkich
powstałych prac, ani też nie koncentruje się na jednostkowych dokonaniach – zamierzeniem autora jest raczej wskazania głównych nurtów i tendencji w badaniach
dawniej i dziś. Stąd też bibliografia została ograniczona do najistotniejszych pozycji
– w przypadku mniej istotnych prac autor odsyła do wyżej wymienionych prac.
4
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seu cronicae incliti Regni Poloniae) Jana Długosza, spisanych w latach 1455‑1480. Pierwszy z autorów, działający między innymi na
Śląsku, przekazał w swoim kazaniu o tańcu szereg obiegowych
opinii na temat tańca, odnosząc je do rodzimej sytuacji kulturowej
(Majchrzak 1983: 259). Ten nurt pisania o tańcu był zresztą stale
obecny w Polsce do drugiej połowy XVI wieku (Brzezińska 1981;
Gliczner 1914/1915). Drugi zaś z autorów gromi tańce sobótkowe, jako zachowania wysoce nieprzyzwoite (Długosz 1961: 166).
Odbywające się w kręgach przy akompaniamencie pieśni ku czci
bóstwa Łado tańce sobótkowe opisywane były również w XVI wieku przez autorów takich, jak Jan Kochanowski (Kochanowski 1960:
318) czy Mikołaj Rej (Bobrowska 2005: 82‑83). Z XVI i XVII wieku,
dzięki licznym autorom literatury pięknej (Marcin z Urzędowa,
Marcin Bielski, Mikołaj Rej, Łukasz Górnicki, Jan Kochanowski,
Hieronim Morsztyn, Wespazjan Kochowski, Kasper Miaskowski,
Jan Chryzostom Pasek, Józef Wereszczyński, Szymon Szymonowic,
Szymon Zimorowic, Jan z Wychylówki, Henryk Chełchowski,
Wacław Potocki), dysponujemy także licznymi przekazami nazw
tańców z terenu ówczesnej Polski, takich jak: goniony, cenar, gęsi,
skoczny, świeczkowy, mieniony, śpiewany, polski, hajduk, lipka, fortunny, Maciej, Konrad, młyński, wielki, mały, wyrwany (Badecki 1925;
Bobrowska 2005: 84; Stęszewska 1958: 241), choć bardzo rzadko
potrafimy odnieść je do bardziej konkretnych przebiegów ruchowych, czy też muzycznych. Od 1540 roku zaczynają się pojawiać
– okresami nawet dość licznie – zapisy nutowe tańców, określanych
niejednokrotnie jako polskie (balletto polacco, chorea polonica, polonoise, Tantz nach polnischer Art). W zbiorach Instytutu Sztuki Polskiej
Akademii Nauk zgromadzono ponad 1500 przykładów zapisów
tego typu repertuaru sprzed połowy XVIII wieku, pochodzących
z terenu niemal całej Europy (Stęszewska 1977: 80,83,93). Od roku
1608 pojawiają się również bezpośrednie odzwierciedlenia tańca ludowego w ikonografii, których szczególne nasilenie przypada na
wiek XIX (Lange 1978: 20‑22).
Pierwsze refleksje teoretyczne, dotyczące stylistyki muzycznej,
czy też ruchowej tańców polskich powstały u naszych zachodnich
sąsiadów. W zbiorze Valentina Haussmanna z roku 1602, zatytułowanym „Venusgarten”, spotykamy się ze spostrzeżeniami dotyczącymi rytmiki tańców polskich (Hławiczka 1963). Z 1717 roku pocho-
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dzą pierwsze opisy słowne uzupełnione elementami notacji systemu
Beauchamp‑Feuillet tańca polskiego autorstwa Gottfrieda Tauberta
(1717; Drabecka 1966: 734). W połowie XVIII wieku o mazurze piszą
zaś niemieccy teoretycy – Joseph Riepel (1752) i Friedrich Wilhelm
Marpurg (1759) (Stęszewska 1960: 34). Prawdopodobnie w Polsce
w tym samym czasie również pojawiła się refleksja teoretyczna poświęcona tańcom swojskim, gdyż pół wieku później, wspominając
ostatnie lata panowania Augusta III (lata 1750‑1764), Hugon Kołłątaj
pisał, iż: „Młodzież tam [tzn. w konwentach – przyp. T.N.] uczącą się brała lekcye tańców. (…) Do tańca i fechtowania umyślnych
utrzymywano nauczycielów. (…) Młódź zaczęła tak pięknie tańczyć
menueta, jak wśród Paryża, mazurki i kozaki polskie stały się tak
sztuczne, że przewyższały swą pięknością angielskie tańce” (Kołłątaj
1905: 54). W latach 80. XVIII wieku choreotechnika ludowa zaczęła również interesować twórców teatru narodowego (Kolberg 1886:
293). Niewątpliwie panująca w konwentach, salonach, dworach i teatrach moda na tańce swojskie stanowiła podłoże do podjęcia badań
nad swojską kulturą taneczną w XIX wieku. Istotne znaczenie miało
oddziaływanie myśli Johann’a Gottfried’a Herder’a i prądów romantycznych, które w warunkach świeżo utraconej niepodległości stały
się szczególnie aktualne. Do podjęcia badań zachęcały także wysuwane w ciągu XIX wieku postulaty (Hugo Kołłątaj, Oskar Kolberg,
Roman Zawiliński).
Pierwszym ośrodkiem skupiającym zainteresowanie polską
kulturą taneczną była Warszawa, a w szczególności Królewski
Uniwersytet Warszawski – podówczas nowy, dynamicznie rozwijający się ośrodek myśli naukowej i narodowej. W 1818 roku Józef
Elsner, profesor Uniwersytetu, w swojej rozprawie zawarł pierwsze spostrzeżenia co do rytmiki tańców narodowych w Polsce
(Elsner 1818). Ponad dziesięć lat później, w 1829 roku, Kazimierz
Brodziński (również profesor uniwersytecki) publikuje swoją rozprawę o tańcach postrzeganych podówczas jako tańce narodowe –
polonezie, mazurze, krakowiaku i kozaku (Brodziński 1829). W pracy tej, podobnie jak w starszym o dziewięć lat poemacie „Wiesław”
(Brodziński 1820), Brodziński dał charakterystykę podstawowych
kroków, figur i gestów oraz sytuacji tanecznych. Z kolei Łukasz
Gołębiowski publikuje w 1830 roku pierwsze opisy tańców związanych z polskimi zwyczajami (Gołębiowski 1830), a w 1831 rów-
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nież opisy gier i zabaw poszczególnych grup społecznych (1831).
Te dokonania, począwszy od lat 40‑tych XIX wieku, będzie poszerzał w swych licznych publikacjach muzycznych i etnograficznych
Oskar Kolberg. Jednak, o ile jeszcze w publikacji z 1857 roku opis
tańców ludowych jest lakoniczny i nieprecyzyjny, a sam autor ogranicza się głównie do dokumentacji melodii tanecznych (Kolberg
1857), o tyle w monumentalnej serii wydawanej od 1865 roku
Kolberg stara się możliwie dokładnie opisać przebieg tańca i sytuacji tanecznej (Drabecka 1960). Dotyczy to szczególnie tańców zaobserwowanych przez niego osobiście w terenie, jak mamy tego przykład chociażby w tomach z Krakowskiego i Kujawskiego. Materiał
dokumentacyjny melodii tanecznych i nazw tańców jest natomiast
o wiele bogatszy. Zresztą pamiętać należy o tym, iż Kolberg wykorzystywał również drobne informacje dość obficie rozrzucone
w ówczesnych wydawnictwach różnych autorów (m.in. Zygmunt
Gloger, Łukasz Gołębiowski, Józef Konopka, Izydor Kopernicki,
Henryk Kozłowski), oraz informacje pozyskane od współpracowników. Dokonaniom Kolberga wtórowały coraz liczniejsze przedstawienia tańca ludowego w rysunkach, szkicach, obrazach i sztychach artystów plastyków szkoły warszawskiej, wywodzącej swe
tradycje od Jean‑Pierre Norblin’a de La Gourdaine i jego pierwszych uczniów (Aleksandra Orłowskiego, Michała Płońskiego),
a rozwiniętej przez Franciszka Kostrzewskiego, Wojciecha Gersona,
Władysława Bakałowicza i Henryka Pillati’ego. Ważne były także dokonania – szczególnie w końcu XIX wieku – przedstawicieli szkoły krakowskiej (Michał Stachowicz, Włodzimierz Tetmajer,
Wincenty Wodzinowski), monachijskiej (Józef Chełmoński, Teodor
Axentowicz), a także malarzy działających w oderwaniu od głównych ośrodków (Wincenty Smokowski).
Nieco na uboczu nurtu etnograficznego, za to bezpośrednio
na przedłużeniu kierunku wytyczonego przez Brodzińskiego klasyfikuje się praca Karola Czerniawskiego z roku 1847 (II wydanie z 1860 r.). Jej główne zagadnienie stanowią tańce narodowe,
jednoznacznie osadzone w kulturze salonowej, których opis jest
rozwinięciem opisów z 1829 roku. Niemniej Czerniawski dokonuje rzeczy niezwykłej jak na owe czasy – polskie tańce narodowe
omawia w szerokim kontekście tańca na świecie, choć niewątpliwie postrzeganego z perspektywy europejskiej. Autor dostrzega
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rozmaitość funkcji tanecznych, jak też bogactwo znaczeń wyrażonych przez formacje przestrzenne i poszczególne zestawy ruchowe. Z dzisiejszej perspektywy możemy zarzucać Czerniawskiemu
powierzchowność i ograniczenie się głównie do tańców salonowych i stosowanych w ówczesnej praktyce baletowej tańców
charakterystycznych. Niemniej nie może na nas nie robić wrażenia ogromna świadomość literatury podróżniczej (np. dotyczącej
podróży Jamesa Cooka). Ten nurt w przyszłości rozwijać będzie
odwołujący się w większym stopniu do tradycji tańca w starożytnej Grecji i Rzymie Marian Gorzkowski (Gorzkowski 1869),
czy też bliżsi pierwowzorom: Otto Mieczysław Żukowski (1899),
Zygmunt Kłośnik (1907), Wiktor Gomulicki (1914). Ale wpisują
się w niego także zainteresowani wyłącznie tańcami salonowymi
autorzy podręczników tańca: Mieczysław Hłaski (1846, 1857), Jan
i Ignacy Staczyńscy (1846), Jan Popiel (1861), Wojciech Kętrzyński
(1872), Arkadiusz Klęczewski (1879) czy też Karol Mestenhauser
(1878, 1881, 1884‑1888, 1901, 1904). Na przełomie XIX i XX wieku
obydwa nurty – badań nad ludową kulturą taneczną i salonową –
będą od siebie na tyle daleko, że w przyszłości już tylko w pracach
najwybitniejszych badaczy zagadnienia te będą znajdować punkty
styczne. To całkowite oddzielenie obserwować możemy do dziś
zarówno w badaniach (wyraźne oddzielenie badań z dziedziny
historii tańca od badań etnochoreologicznych), jak i działalności
praktycznej (oddzielenie nurtu tańca scenicznego od tańca reintrodukowanego i rekonstruowanego).
Niespokojna druga dekada XX wieku, która przyniosła Polsce
wymarzoną niepodległość, w zakresie badań nad tańcem przyniosła szereg doniosłych zmian. Pierwszym tego symptomem było
zainteresowanie rozpoczynającej na ziemiach polskich swą działalność muzykologii źródłami historycznymi do badań nad tańcem (artykuły: Adolfa Chybińskiego, Zdzisława Jachimeckiego,
Henryka Opieńskiego). Drugim symptomem była intensyfikacja wydawnictw poświęconych tańcowi o charakterze popularyzatorskim bądź podręcznikowym – Stanisława Dzikowskiego
(1925), Józefa Gluzińskiego (1927), Mateusza Glińskiego (1930),
A. Karwatównej (1938) – w tym o tańcu ludowym i narodowym
(Adam Fischer, Edward Kuryło, Lucjan Lange, Józef Waxman,
Jan Ostrowski‑Naumoff). Trzecim zaś, mającym zapewne zwią-
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zek z rozwojem dokumentacji folkloru tanecznego i muzycznego
w Prusach i Austrii na przełomie XIX i XX wieku – gwałtowny rozwój wydawnictw poświęconych tańcom regionalnym ziem dawnego zaboru pruskiego, a częściowo także austriackiego: Śląska
(Tomasz Cieplik, Stanisław Wallis, Irena Mendelowa, Jerzy Drozd,
Mieczysław Konopka, Gustaw Morcinek, Augustyn Musioł i Feliks
Sachse), Wielkopolski (Marian Orlik, Jan Bzdęga z Domachowa,
Anna Jakubkówna), Kaszub (Paweł Szefka), Krakowskiego (Jędrzej
Cierniak) i Huculszczyzny (Roman Harasymczuk). Główną zmianą
było jednak wyodrębnienie się autonomicznych badań etnochoreologicznych, w których zaczęto stosować coraz bardziej doskonałe
narzędzia opisowe, klasyfikacyjne i interpretacyjne. Wymienić tu należy przede wszystkim autorów takich jak: Wilhelmina Bagarówna
(Bagarówna 1932), autorka studium o oberku, Eugeniusz Piasecki
(Piasecki 1919, 1932), badający zabawy dziecięce, a także dwie badaczki tańców ludowych z różnych regionów i orędowniczki rozwoju pedagogiki tanecznej – Zofia Kwaśnicowa i Jadwiga Mierzejewska.
Apogeum jednak dokonań naukowych stanowią syntetyczne w charakterze prace Cezarii Baudouin de Courtenay‑Jędrzejewiczowej
(Baudouin de Courtenay‑Jędrzejewiczowa 1935a,b.c), ukazujące
panoramę zjawiska tańca na ówczesnych ziemiach polskich, oraz
znakomita synteza zjawiska na ziemiach słowiańskich Kazimierza
Moszyńskiego (Moszyński 1968)5. Nurt ten po drugiej wojnie światowej był kontynuowany przez niektórych polskich badaczy na emigracji (m.in. przez Sulę Benetową).
Druga wojna światowa zastopowała dynamiczny rozwój badań
etnochoreologicznych na ziemiach polskich, spowodowała znaczne straty w bazach źródłowych i bibliotekach, ale także stała się
przyczyną, iż wielu z dotychczasowych badaczy poniosło śmierć,
pozostało na emigracji, bądź też w wyniku zmian społeczno‑politycznych zostało pozbawionych możliwości pracy naukowej i wydawniczej. To wszystko spowodowało, iż przede wszystkim kadra
badawcza musiała formować się na nowo w warunkach braku opieOczywiście taniec ludowy był obecny również w licznych pracach etnografów
i etnomuzykologów okresu międzywojennego, np. Władysława Abrahama, Henryka Biegeleisena, Jana Stanisława Bystronia, Anieli Chmielińskiej, Łucjana Kamieńskiego i in. Podobnie sytuacja wyglądała po II wojnie światowej (np. prace Adama
Chętnika, Danuty Kalinowskiej‑Kłosiewicz).
5
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ki doświadczonych naukowców, świadomych podstaw metodologicznych i metodycznych. W tej sytuacji podstawy takie próbowali
ustalić Adam Glapa i Tadeusz Zygler. Stosunkowo łatwo odrodził
się nurt badań regionalnych obejmując stopniowo także centralne
i wschodnie tereny kraju (przede wszystkim Jan Piotr Dekowski
i Włodzimierz Kotoński, ale również Kazimierz Bogucki, Urszula
Brzozowska, Jan Chorosiński, Józef Czerwonka, Jerzy Drozd, Adam
Glapa, Franciszek Kotula, Lidia Nartowska, Wanda Kaniorowa,
Aleksander Oleszczuk, Michał Słowik‑Dzwon, Józef Szmyd,
Jan Tacina, Aleksandra Wojciechowska, Zygmunt Wróblewski).
Nurt ten kontynuowany był do niedawna (publikacje Beaty
Gulbinowicz i Tomasza Nowaka, Mariana Moskwy, Małgorzaty
Dziurowicz‑Kaszuby, Aldony Wojciechowskiej). Na potrzeby dynamicznie rozwijającego się ruchu amatorskiego zespołów pieśni
i tańca powstało również szereg publikacji repertuarowych (m.in.
autorstwa Grażyny Dąbrowskiej, Jadwigi Hryniewieckiej, Zofii
Majewiczowej i Lidii Nartowskiej). Na gruncie muzykologii powrócono także do badań historycznych nad tańcami polskimi (prace
m.in. Jerzego Hadyny, Karola Hławiczki, a szczególnie niezmiernie
zasłużonej Zofii Stęszewskiej).
Zmiany jakościowe przyniósł przełom lat 60. i 70. XX wieku
za sprawą Roderyka Langego. Badacz ten, wykorzystując wiedzę i umiejętności uzyskane w toku studiów etnograficznych
w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytecie
Wrocławskim oraz choreologicznych w Folkwang Hochschule
w Essen, jak również doświadczenia z własnych badań terenowych prowadzonych od roku 1954, w 1960 roku opublikował instrukcję do prowadzenia badań etnochoreologicznych (Lange
1960). Instrukcja ta stała się przewodnikiem w badaniach terenowych dla licznej grupy etnochoreologów, przygotowanych przez
Roderyka Lange, także do prowadzenia dokumentacji systemem
Labana‑Knusta (kinetografia; Lange 1975; 1995). Wymienić tu należy przede wszystkim najbardziej wybitnych badaczy: Marię
(Sobolewską) Drabecką – archeologa i historyka tańca, ale także etnochoreologa, Janinę Marcinkową – niestrudzoną badaczkę bogatej kultury tanecznej Śląska, oraz Grażynę Dąbrowską – badaczkę
tradycji tanecznych Mazowsza, autorkę syntez poświęconych polskim tańcom ludowym, publicystkę i inicjatorkę licznych działań
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popularyzatorskich6. Sam Roderyk Lange zastosował opracowaną
przez siebie metodykę badań podczas przygotowania monografii
tanecznej Kujaw (Lange 1963; 1979; 1989), ale jej znaczenie podkreślał także w swych pracach metodycznych i metodologicznych
(Lange 1960, 1968, 1975, 1978). Niestety badacz ten był zmuszony do
przerwania swej działalności pedagogicznej i badawczej w Polsce
w 1967 roku – pracując w Europie Zachodniej m.in. przyczynił się
do rozwoju i popularyzacji kinetografii, opublikował szereg prac
z zakresu antropologii tańca oraz zainicjował i redagował dwie serie
wydawnicze.
Po wyjeździe Roderyka Langego liderem krajowego środowiska etnochoreologicznego została Grażyna Dąbrowska, pracownik
Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. W 1989 roku zainicjowała ona Polskie Towarzystwo Etnochoreologiczne, które do 2008
roku skupiało środowisko polskich etnochoreologów i upowszechniało jego osiągnięcia. Zaowocowało to m.in. serią koncertów
w Filharmonii Narodowej w Warszawie i dwunastoma numerami
„Biuletynu PTECH”, w którym materiały poświęcone tańcowi ludowemu i rozwojowi dyscypliny w Polsce oprócz etnochoreologów
publikowali także etnolodzy, muzykolodzy i animatorzy kultury
(m.in. Ludwik Bielawski, Piotr Dahlig, Grażyna Dąbrowska, Robert
Dul, Beata Gulbinowicz, Teresa Karwicka, Agnieszka Kowarska,
Dariusz Kubinowski, Henryk Kuś, Roderyk Lange, Janina
Marcinkowa, Marian Moskwa, Tomasz Nowak, Jan Stęszewski,
Anna Świątkowska, Beata Wilgosiewicz, Aldona Wojciechowska,
Michalina Wojtas). Ostatnie numery czasopisma stwarzały również
możliwość zapoznania się z aktualnie prowadzonymi badaniami
na świecie. Niestety pomimo akcydentalnych działań w zakresie
promocji młodych etnochoreologów w Polsce wytworzyła się dość
duża luka pokoleniowa, przez co działania PTECH nie mogły być
kontynuowane. Zaważył na tym fakt, iż od końca lat sześćdziesiątych przez długi okres czasu nie prowadzono systematycznego
szkolenia kadr etnochoreologicznych, a wąskie grono osób nabywających samodzielnie rozmaite doświadczenie zazwyczaj nie mogło znaleźć oparcia instytucjonalnego i stabilizacji zawodowej.
Związek z tą samą metodyką pracy terenowej wykazują także monografie taneczne innych autorów, m.in.: Jacka Tomasika, Marii Romowicz, Jana Piotra Dekowskiego, Lidii Michalikowej, Emmy Cieślińskiej, Alicji Haszczak.
6
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W ostatnich latach zaczęły jednak owocować inicjatywy z lat dziewięćdziesiątych i początku bieżącego wieku. W 1993 roku wznowił w Polsce stałą działalność pedagogiczną, naukową i wydawniczą Roderyk Lange, fundując w Poznaniu Instytut Choreologii.
Organizowane corocznie warsztaty choreologiczne w znacznej
mierze wspierają rozwój młodych badaczy tańca, w tym etnochoreologów i antropologów tańca, a organizowane przez Instytut
konferencje i wydawane publikacje przyczyniają się do ich promocji w kraju i na świecie (w „Studia Choreologica” opublikowano artykuły m.in. Aleksandry Kleinrok, Agnieszki Kowarskiej,
Dariusza Kubinowskiego, Roderyka Lange, Renaty Lesner‑Szwarc,
Teresy Nowak, Tomasza Nowaka, Jacka Pawlika). W 2009 roku
przy Instytucie powołano także stowarzyszenie – Polskie Forum
Choreologiczne – skupiające obecnie trzydziestu choreologów z całego kraju (przede wszystkim środowisko młodych badaczy, najczęściej absolwentów Teorii Tańca i Pedagogiki Baletowej, ale także prowadzonych przez Instytut kursów). Coraz silniejszą grupę wewnątrz
stowarzyszenia, choć zdecydowanie zorientowaną na współpracę
z innymi specjalnościami, stanowią etnochoreolodzy. Doświadczenia
wcześniejszych inicjatyw stowarzyszeniowych wskazują bowiem, iż
polskie środowisko badaczy zajmujących się tańcem jest zbyt słabe,
mało liczne i niewiele znaczące, by pozwolić sobie na działalność
w odosobnionych grupach – historyków tańca, etnochoreologów,
krytyków baletowych itp. Nie bez znaczenia pozostaje także wzajemne korzystanie wyniesione z wymiany wiedzy i doświadczeń
różnych specjalności. Stąd też Polskie Forum Choreologiczne działa z myślą o integracji środowiska i współdziałania wszystkich grup
w celu wspólnego budowania dyscypliny choreologicznej. Z kolei
dostrzegając zagrożenia wynikające z łączenia działalności badawczej z popularyzatorską, edukacyjną i ekspercką stowarzyszenie koncentruje się na działalności badawczej. Zajmuje się również przede
wszystkim wsparciem osób młodych, które nie posiadają swojego
umocowania w środowisku naukowym.
Okres ostatnich dwudziestu lat to również rozwój działalności
edukacyjnej. Systematycznie podnosi się poziom instruktorskich
kursów kwalifikacyjnych. Od 2001 roku działają Podyplomowe
Studia Teorii Tańca, które są jedyną placówką w Polsce kształcącą w dość szerokim zakresie teoretyków tańca i dającą podstawę
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do dalszego rozwoju warsztatu badawczego. W planie jest również
uruchomienie kierunku dziennych studiów, który ma szanse w znaczący sposób wpłynąć na rozwój dyscypliny. Szczególne znaczenie
ma tu odpowiednie przygotowanie metodyczne i metodologiczne
studentów, na czele z praktycznym wdrożeniem w techniki dokumentacji, analizy i rekonstrukcji tańca oraz holistycznej, kontekstowej interpretacji. Nie można sobie tych studiów wyobrazić bez
należytego praktycznego zapoznania z tańcami ludowymi i historycznymi, umożliwiającymi badania analityczne i porównawcze.
Starsze pokolenie polskich etnochoreologów miało szczęście prowadzić badania terenowe w sytuacji dość powszechnej znajomości
tradycji tanecznych. Obecnie, w związku z wymieraniem w Polsce
nosicieli dawnej tradycji młodsze pokolenie może prowadzić badania terenowe już tylko w bardzo ograniczonym zakresie, lub też poza
granicami kraju. Stąd też wynika potrzeba szybkiego udokumentowania wiedzy i umiejętności ostatnich nosicieli tradycyjnych gatunków i zwyczajów tanecznych, jak też rozwój badań w szerszym kontekście europejskim lub nawet pozaeuropejskim. Z drugiej zaś strony
pojawia się potrzeba zmiany paradygmatu i reorientacji metodologii
badań w kierunku badań historycznych, porównawczych, socjologicznych itp. Przed polską etnochoreologią ciągle otworem stoi także trzecia możliwość – dokończenia badań analitycznych nad samą
materią tańca, zarzuconych w Polsce zbyt szybko – jeszcze przed ich
ukończeniem, co do dziś stoi na przeszkodzie w dokonaniu wielkich
syntez, lub też sprawia, iż są one niepełne, a czasem nawet ułomne.
Ogrom zadań w zestawieniu z rysującymi się możliwościami rozwoju dyscypliny napawają optymizmem co do przyszłości polskiej etnochoreologii. Oby tylko wzrost zainteresowania tradycyjnym tańcem
w Polsce miał swoje odbicie we wzroście zainteresowania budową
własnego warsztatu naukowego, pogłębiania wiedzy, poszerzenia
umiejętności i ożywiania pasji naukowych osób prawdziwie w tym
kierunku uzdolnionych.
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Egil Bakka

Tracing Lines through the History of the Nordic Folk
Dance Movement

This article is built upon a conference lecture for Nordic folk
dancers, later written up as an article and published in Norwegian
in the Journal for Nordic folk dance research (Bakka 2010). This version has been rewritten into English and borrows elements from the
English summary of a large volume on the Nordic work with folk
dance (Bakka & Biskop 2007) for the introduction.
The expert work with folkdance in the Nordic countries has to
a large extent been done within the main stream of the folk dance
movement. We will call the experts working in this movement the folk
dance specialists. They established themselves in the decades around
1900 and were dominating the work right up to the 1960‑70s, when
new agents entered the field (the neo traditionalists). The folk dance
specialists are enthusiasts who developed their own broad movement
with large organisations, and broad activity in the Nordic countries.
They developed an internal educational system for the organisations’
members, collected dances, developed more or less national dance
repertoires for teaching and published the repertoires in instruction
manuals. There was an informal cooperation between the organisations from 1920 on, mainly to arrange Nordlekstemner (reunions). The
cooperation was formalised in 1975 through the Nordlek agreement,
which is signed by 24 partners. The Nordlek festival in Trondheim
1976 gathered 6000 participants. The leading people among the folkdance specialists do in general not have academic education in fields
with direct relevance for their work with folkdance, even if there are
academics among them. The education in the discipline of folkdance
is taken care of within the organisations. On the other hand there is
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reason to believe that the Danish folklorist Hakon Grüner‑Nielsen’s
close contacts to the FFF in Copenhagen, and the Finnish folk music researcher Otto Anderson’s close contact to Brage in Helsingfors
can have influenced towards systematic collecting and publishing.
Academics in relevant fields fully engaged in the folkdance movement came only from the 1960s onwards. It seems that clubs within or
close to the capital cities were arenas where the leading mainstream
folk dance activity was established. The student club Philochoros was
the first one, in Uppsala, which is dose to the capital city in Sweden.
Foreningen til Folkedansens Fremme (FFF) (the Association for
Promoting Folkdance) in Copenhagen, Suomalaisen Kansantanssin
Ystävät (SKY) (Friends of Finnish Folk Dance) and Foreningen
Brage in Helsingfors/Helsinki were quite typical in this respect. In
Finland the folkdance activity had different organisations for the
Finnish speaking and the Swedish speaking population. In Norway
Bondeungdomslaget i Oslo was Hulda Garborg’s arena for launching
the song dance as a start for the Norwegian folk dance movement.
It seems that the publishing of the canonised repertoires of the
folkdance organisations in the various countries gave certain organisations, associations or individuals hegemony over repertoires
and didactics within the field, and they were particularly important for at least the early expert work. The capital city association
FFF took this role in Denmark and similar associations; Brage and
SKY took the role in Finland, although individuals, mainly Yngvar
Heikel, Anni Collan and Asko Pulkkinen stood more clearly out in
the work in Finland. In Sweden a national organisation, Svenska
Folkdansringen, which was established in 1920, assembled a folk
dance manual based on material from earlier publications, from
activity in clubs and from individuals, and took a leading role in
being responsible for manuals and education of instructors up into
the1960s. In Norway Klara Semb took a strong leading position by
collecting dances, choreographing and writing down song dances
and establishing the national repertoire which she taught as a travelling instructor most of her life within Noregs Ungdomslag. She
was the only one in Norway to publish folk dance manuals from the
early 1920s till her death in 1970. In Iceland Ungmennafelag Islands
(Iceland’s youth association) published the first manual in 1929,
and then Sigríður Valgeirsdóttir started anew in 1951, founding
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the capital city folk dance group Þjoðdansafelag Reykjavíkur, and
collecting and publishing dances. Folk dancing was taken up by
a number of national organisations other than the ones mentioned
above. Some of them had folk dancing as a main activity other were
general youth associations, political organisations and/or working
for sports, temperance. Some of those took up some kinds of expert work, particularly education and to some degree publication of
manuals. The structures and the distribution of activities are, however, very complex and difficult to summarise, and the brief summary above does obviously not do justice to the actual expert work.
Norway
The period from 1902 when the Norwegian song dance was
presented by Hulda Garborg and to Klara Semb’s death in 1970
can be seen as the first era of the work During this period the defining, collecting, publishing and transmitting Norwegian folk
dance in an organised context was achieved. There are two relatively separate branches of the Norwegian folk dance movement.
The branch, which had most participants, was started by Hulda
Garborg (1862‑1934) when she invented Norwegian song dance as
a tradition. Klara Semb (1884‑1970) established herself as the leading authority when she in 1922 published the manual within and for
the Youth Association Noregs Ungdomslag founded in 1896. The
other branch was the competitions in traditional music and dance
where dance was introduced for the first time in 1898. The competitions started as local arrangements but slowly grew into being the
main activity of Landslaget for Spelemenn (Norwegian National
Association for Traditional Music and Dance) from the 1950s onwards. This organisation for folk musicians started as a subdivision of Noregs Ungdomslag in 1923, and became an independent
organisation in 1946. The two branches of the Norwegian folk dance
movement have had quite different approaches to the dance material. The large branch within the youth associations had its basis in
the song dance, which combined basis from the dance on the Faroe
Isles with choreographed parts. Klara Semb then picked up suitable, well structured and not too complex dances from rural communities where she travelled, taught them at her courses and pub-
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lished them in her manual. Her collecting was not very systematic,
it was both helped and restricted by her work as travelling instructor which took her all over the country, but gave her a restricted
economy and possibility for concentrated collecting. She was, however, a careful and accomplished dance notator, emphasising detail and style in her descriptions. She constructed a limited national
repertoire of dances which did not contain the old improvised soloist couple dances, bygdedansar (regional dances) even if she knew,
and even wrote down a few of them. They were considered local
responsibility, and cultivated as such. The regional dances were
mainly promoted through competitions within the second branch
of the organised folk dance movement. They lingered on in a large
number of rural communities, and dancers from some such communities found inspiration in the competitions. They took part and
even arranged more or less formally organised courses. The pattern
for what happened is complex and full of variations. In the competition contexts there were discussions among dancers and judicators,
some of it was even put in writing, but only some few articles on/
and or descriptions of regional dances were produced before 1970.
Neotraditionalism
In the 1960‑70s the approach to folk dance and folk dancing
changes. There are perspectives and new initiatives leading also to
new organisational development. There is reason to see the neotraditionalist as representing a new period, since they brought about
so many changes in approach, outlook and relationship to research.
Most of the senior Nordic folk dance researcher of the late 20th and
early 21st centuries had their point of departure in this period in the
1960‑70 and were more or less inspired by or speaking for the new
perspectives and approaches. Those neo traditionalists often with
an academic education relevant for the field of folk dance wanted to
look beyond the canons created by the folk dance specialists. They
were part of the academic tradition of levelling criticism, and the
German criticism of folklorism at least indirectly also touched the
folk dance environments. Henry Sjöberg wrote several articles discussing the Swedish heritage of dances choreographed for the stage,
which were still a core in the Swedish folk dance movement. He
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criticised the lacking interest for traditional, rural material, which
could still be found. The old distinction made by Ernst Klein in the
1920 was taken up as still relevant. There relationship between the
folk dancing of the organisations and traditional or popular dance
was discussed and problematised in Sweden, Norway, Denmark
and Finland. Much of these discussions happened at seminars and
meetings, in teaching contexts and informally between individuals. It is hard to find any wide range of written discourse. It also
was more or less strong, being triggered by different situations and
events and did not come at the same time in all the countries, but it
still had quite clear and important effects. In Denmark new groups
and organisational structures grew outside the existing organisations. Central agents in this were Thorkild and Annelise Knudsen.
In Sweden a number of free groups, not belonging to organisations
came into being. In Norway and Finland there were no new organisational structures, but in all countries there were new approaches
to folk dance material, a new wave of collecting, new material was
brought into the repertoires. There were also to some degree changes in teaching methodologies and in ways of presenting folk dance
in performances. Much of this also depended upon stronger influences from academia. In Norway a central agent was Egil Bakka and
in Finland Pirkko‑Liisa Rausmaa and Gunnel Biskop.
Looking at how traditional dance and folk dance have been treated in Academia it seems there are two main periods in the 20th century, a period before and a period after 1960. In the pre 1960 period
there were relatively few academicians for whom traditional dance
was a part of their field or closely related to it. Among the most central, who also published directly on the subject, can be mentioned
Hakon Grüner‑Nielsen in Denmark, Ernst Klein, Tobias Norlind
and Mats Rehnberg in Sweden. In addition some academic thesis
with a certain relevance for or connection to the field of dance were
delivered, particularly in Finland. We mention authors such as Otto
Andersson, Eisa Enajärvi‑Haavio, Ester‑Margaret von Frenckell and
Erkki Ala‑Könni. We also add the Norwegian researcher of folk music O. M. Sandvik’s doctoral thesis and other work. By far most of
the expert work with traditional dance, however, was made for and
by the folkdance specialists. Dances and music were collected, manuals were written and published and a number of periodicals con-
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taining at least at times collected material, articles and discussions
were edited. Hardly any of central academicians in the field were
engaged in practical work with folk dance in any leading capacity. There was, however, one exception. Sigriður Valgeirsdóttir who
had an academic education from the United States, including dance,
and who started collecting traditional dance at Iceland around 1950.
She followed through her work teaching and publishing for folk
dancers. In the other countries this happened well after 1960.
In Norway Jan‑Petter Blom published his first academic work in
1961, and soon the most senior researchers of new period established
themselves and started to collect and publish. We mention Henning
Urup, Pirkko‑Liisa Rausmaa and Egil Bakka. All those and several
others combine an influential engagement in the folk dance movement with a specialised academic education and in 1975 the first initiatives were taken for Nordic research cooperation, which resulted
in the foundation of Nordisk forening for folkedansforskning in 1977.
From the 1980s on a variety of essays and thesis and dissertations
were delivered at Nordic universities at bachelor, masters and from
the 1990s PhD level. They were written with different disciplines,
and several of those who wrote them also had an important engagement in the folk dance movement. We mention Mats Nilsson, Anders
Christensen, Gunnel Biskop, Petri Hoppu and Kari Margrete Okstad.
In 1989 the first specialised courses in traditional dance at university level started at the Norwegian University of Science and
Technology (NTNU) in Trondheim. In 2007 NTNU had developed
a full program in Dance studies with bachelor, masters and PhD
students. The masters program is cooperation between the NTNU
and the universities of Copenhagen, Stockholm and Tampere.
Danshögskolan (the University College of Dance) started a specialisation in folk dance in 1990 several other universities offer courses
or programs in dance where material on traditional dance/folk
dance are more or less part of the curriculum.
The position of Nordic folk dance in the early 21st century
The task given for the lecture that started the present work was,
as mentioned earlier, to survey the postition of Nordic folk dance
at present, in the early 21st century. It is a difficult task, and the
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approach chosen is to look at how the folk dance movement has
situated itself in various ways through its more than 100 years of
history. This history of position‑taking has been decisive for how
Nordic folk dance is positioned a present.
The structures and the principles for the folk dance activity as we
know them from most of the organisations that are part of Nordlek
were well established in the 1920s – 30s, even if the first modest
attempts are 40‑50 years older. The Nordic cooperation that was
formalised in 1975 through the Nordlek agreement start already in
1920 with the first Nordic folk dance reunion.
The structures have no doubt been improved and developed, but
it seem that the organisations and their cooperation are still based on
the same set of principles. This article is painted with a broad brush.
Many generalisations are those of the author based on a long time
experience first as a participant and later as more distanced observer.
Most factual information is obviously taken from the major history
project of the Nordic association for folk dance research which resulted in the book Norden i dans, folk – fag – forskning, Novus 2007.
Important differences in Norden
There are considerable differences between Nordic organisations, far larger than one might see at the first glace or observing
them interact at meetings and reunions. The organisational, political and ideological points of departure for folk dance activity were
different between organisations and between countries. Still it is
possible to point to traits of similarity between Denmark, Finland,
Norway and Sweden. One does not find these traits at Iceland or
the Faroe Isles at the same time or in the same way. It is for instance
because the histories of the organisations are different. Therefore
the generalisations presented will not fit those two countries of the
west in as much as the others, and it is not possible to point to all
exceptions in a short presentation such as the present.
Differences between countries and organisations can be seen in
the way dances were selected for authentication as folk dance and
then documented and published in folk dance manuals.
The Danish folk dance pioneers benefited from having contact
to folklorists, particularly to Hakon Grüner‑Nielsen, whose wife
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was a participant in collecting activity. A large material was systematically an skilfully collected, carefully sifted and published in
regional booklets with a clear methodology and consistency. Also
the pioneers of the Swedish regions of Finland could benefit from
folkloristic inspiration from among others the folk music researcher
and professor of musicology, Otto Andersson. Yngvar Heikel, who
was a folk dancer, conducted an extensive and proficient field work
in all the Swedish regions without having any relevant academic
education to base his work on. In Sweden the repertoire came into
being in a much less consistent ways. The student group in Uppsala,
Philochoros, who pioneered folk dancing in the 1880s picked up
dances choreographed for the Royal Opera ballet in Stockholm
some decades earlier. These dances, most of which are attributed
to Anders Selinder, had borrowed music and partly steps from
Swedish traditional culture to portray peasants on stage. Through
the practice established by Philochoros, they have remained in the
Swedish folk dance repertoire together with dances collected according to conventional folklorist methodologies and newer choreographies in a folk dance style. Also in the Finnish part of Finland
there is a mixture of traditionally collected material and material
choreographed in folk dance style.
In Norway the part of the folk dance movement that had the
largest adherence in terms of organised participation started when
Hulda Garborg presented her invented tradition, the Norwegian
song dance. Klara Semb added material to Hulda Garborg’s song
dances, partly song dances she choreographed, otherwise mostly
conventionally collected traditional material. On Iceland there were
two phases in the folk dance movement. The first was initiated
by Helgi Valtýsson based on Norwegian models in the early 20th
century. The second was carried by Sigríður Þ. Valgeirsdóttir who
started extensive field work, collecting dances in the middle of the
century. At the Faroe Isles the Faroese sung chain dance is considered to be their folk dance, together with a series of “dansispöl” –
comparable to singing games (Bakka, Opielka).
Another important difference between countries and organisations is to which degree the total knowledge and documentation
on traditional dance has been used in folk dance repertoires and
manuals within the organised movement. Additionally it varies to
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which degree the folkdance repertoire is selected in such a way that
important wealth of folk music of the country can be used. Often
traditional dance forms that were rare and less used were selected
rather than the most widespread ones that had most music. Finally
it varies how early and to which degree the organisations started
to adapt folk dance material to the stage more than just putting the
dances “as they were” on stage.
Development lines in the history of the folk dance movement
In spite of all the differences pointed to above, this article is an attempt to propose general traits in the development of the folk dance
movement. To give it a structure the term lines are used to show how
central points of opinion and central ways of coping has changed
during the more than 100 years of history. Three central periods on
a timeline is chosen: 1) The time around 1920 then the movement was
getting well established, 2) The time around 1970 when the movement had a period of popularity, but also of criticism and strains. 3)
The present around 1910. It is of course not a period of one year that
is in focus, but rather the decades at both sides of the point.

First line: Why folk dance?
The question is not directed to the individual folk dancer. It is
asked to find out how the leading people of the movement argued
for folk dancing among their own people as well as in the general
discourse of the Nordic societies. Arguments which gained support
at the time is particularly focused
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Around 1920
Argument 1. National aspects seem to be particularly important
in the decades before 1920, and the terms national dance and folk
dance were for a long period in the 19th century used more or less
as synonyms. A Danish newspaper writes about the Swedish folk
dance group Philochoros: “Through an excellent and amusing way
of presenting these [old folk dances] one achieves to safeguard the national...” (Bakka & Biskop 2007: 324). The concept national surely gave
different associations in the different countries. Finland and Norway
were earlier “colonies” becoming independent countries, whereas the
earlier small “empires” Denmark and Sweden little by little became
equals to their earlier provinces. Around 1920 new key concepts which
had similar profiles, but which were perhaps better adapted to the different countries were taken up. In Sweden and Swedish Finland we
can find concepts such “hembygd” (homestead) and “inhemsk”, in
Norway “Norwegianness”, and in Denmark “egn” region. All those
concept points to how folk dancing is rooted, the quality which gives
folk dance and folk culture in general a core value.
Argument 2 about educational effects of folk dancing is strong and
clear, particularly where it is used in organisations that aims for
broader and more general work for young people. Then it is important that the dance should be inclusive and open to anyone, which
is not compatible with performance groups that has strict demands
for admission and focus solistic adaptation to the stage. It is also
the basis for the strong and unanimous support to and use of mass
performances. Everyone should be allowed to participate, high individual skills should not be demanded.
Argument 3 about morals is mostly a part in discourse for the other two arguments and focuses on the resistance against new dances
and new music which is considered bad, harmful or immoral and
threatens folk dance. It is typically about afro‑American dance fashions. There is an idealistic wish to make folk dance the dominating
social dance of the countries and to suppress imported material.
Around 1970
Argument 1 about cultural identity seems to have its roots in the
1970s even if the expression itself does not seem to be established in
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the 1980s.7 In the period around 1920 while a lot of collecting and
publishing went on, the contact between the tradition bearers and
the folk dance pioneers was strong, and experienced at least by leaders and collectors. The contact weakened, however, quite soon, and
dances were associated with the manuals rather than with the local
sources, and were gradually rather seen as something belonging to
the nation in general. One of the important changes of the 1970s
was a renewed search for identity. One wanted to look beyond the
standard understanding which reduced folk dance to what was published in folk dance manuals. This was partly achieved when you
dancers went to the places where dances originated to renew the
contact and collect more information, partly it was achieved when
young dancers started to stress the origin of dances more, and made
them identy markers for their regions or communities of origin.8
Argument 2 about local culture was expressed in that newly collected dance material was released in publications representing particular geographic areas, mainly in Sweden (Karlholm 1974, Wallin
1976) and Norway (Bakka, Vårdal & Lunde 1984). There were also
rebellions against the established folk dance canon, particularly in Denmark9 and Sweden10 or it was broadened as in Finland
(Rausmaa 1984).
Argument 3 stating that folk dance has or should have a basis in traditional dance was well know already in the 1920s and was considered
a central point for most leaders, even if many of them allowed for
exceptions or loose interpretations. The Swedish ethnologist Ernst
Klein argued for this point with consistency and authority in two
articles (Klein 1927, 1928) showing that Svenska folkdansringen
A search for the keyword “kulturell identitet” (cultural identity) in the largest
Norwegian library database gave 538 hits. Only 6 of these were published before
1970, and the first one with a relevans for our topic is the volume Folktradition och
regional identitet i Norden (Folk traditions and regional identity) edited by Aili
Nenola‑Kallio og published in series NIF publications. About 500 hits regards publications after 1990.
8 The argument about cultural identity was not always strongly or explicitly expressed, but could be more of a tendency that resulted in different approaches in
different countries.
9 The organisation Folkemusikhusringen was established in 1976 (Bakka & Biskop
2007: 550).
10 In Sweden so‑called free groups were established outside the national organisation and a new organisation RFOD was established in 1981.
7
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had defined dances created for the Opera ballet as folk dances. The
criticism from Klein did not get much attention, and was probably
mostly forgotten through several decades. It was only in the 1970
period that it was revisited by Henry Sjöberg (Sjöberg 1963/1989).
The argument was also stressed by others such as (Bakka 1970 and
Biskop 1990). The criticism was a basis for the rebellion against canons in Sweden and Denmark mentioned under argument 1. This
broad return towards traditional dance has been called new traditionalism and was very central in the period around 1970.
Argument 4 claims that popular social dancing should be seen
as a field of interest connected to folk dancing. Swing or bugg (jitterbug) which was a very popular kind of social dance in the 1950s
and early 1970 far beyond the sphere of dance schools. When they
went out of fashion towards 1970, there was a revival in some ways
comparable to the folk dance revival stressing differences between
regions. The revival came mainly in Sweden and Norway, but even
if related to folk dancing it was not fully integrated. This was in
some ways a break with the strongest scepticism against new dances, which was at its strongest in the 1920s but kept new ways out
of folk dance context all the way up towards 1970. Maybe the work
with staging folk dancing which started in Sweden and Finland11 in
this period can be seen as related phenomenon, a break with established practices.
Around 2010
Argument 1 claiming that folk dance needs to be focussed as artistic expression in order to get public support was probably a point
of departure for a Finnish and a Swedish group for stage productions which were established already in the 1970s. This claim was
taken on in Norway only in the first years of the 21st century. When
the project “Bygda dansar” managed to get funded by Arts Council
Norway in 2001 it was quite clearly because it included aims for

Svensk folkdansensemble (Swedish folk dance ensemble) (1976‑96) and the Finnish ensemble Katrilli were active in more or less the same period.
11
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stage presentations and education of professional dancers.12 The
large report on folk music and folk dance published by Arts Council
Norway same year (Arnestad 2001) also stressed the same prerequisite. The Danish championship in folk dance started in 2002 professional groups such as Nordfolk can probably be interpreted as
based on similar understandings.
Argument 2 pointing to that folk dance is at the core of intangible cultural heritage and consequently is entitled to safeguarding is clearly stated in an UNESCO convention from 2003. By January 2011
Denmark, Iceland, Norway and Sweden had ratified the convention. The convention confirms a core motivation of folk dancers;
that folk dance is a heritage which deserves to be upheld. For folk
dancers it is a deep knowledge, visible in its true form only when
danced. It is not a simplistic and superficial symbol, but an activity
full of meaning, pleasure and emotions for those who makes it come
alive with their own bodies. Even if an standard audiences or occasional onlookers does not experience folk dancing as interesting
or meaningful, it does not become less meaningful or important for
folk dancers themselves. Therefore the convention also states that
that it is the carriers of cultural heritage who are entitled to decide
what of this heritage should be safeguarded. Immaterial cultural
heritage is primarily knowledge or skills put into practice rather
than documentation of knowledge and skill that is not practiced
any more.
The convention argues that processes of globalisation causes local heritage to get lost. The world has many kinds of diversity, and
the value of biological diversity is well accepted. The 2003 convention points to the importance of safeguarding cultural diversity.
This can be achieved only if each country or community invests in
safeguarding its own cultural heritage. In this way the argumentation takes on a perspective of the world. The folk dance movements
The project works 3 years in one of the 19 Norwegian counties at a time to give
young people a specialisation in their local folk dances, and to present them on
stage. It is run by The Norwegian Centre for Traditional Music and Dance in cooperation with local organisations and their members and has 1.1 million Norwegian
kroner in public support per county per year. At present 3 counties have had their 3
years, 2 counties are working and many counties are waiting for their turn. The aim
is to combine the strengthening of folk dance as social dance as intangible cultural
heritage and as an artistic expression.
12
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can now, pointing to the convention, state that folk dance is an important cultural heritage for them. The bottom line will still be if
they can convince the authorities in their country that folk dancing
is sufficiently important for its safeguarding to be funded.
The second line: Safeguarding of folk culture
Folk dance has in general been counted as part of folk culture,
even if it mostly has been ignored by public institutions and academic research. This line is investigating how folk dance has placed
itself within the field of folk culture.
Around 1920
The verbal and easily verbalisable parts of folk culture such as
ballads, fairy tales and accounts about traditional customs got status
and were subject to extensive collection already from the early 19th
century. Large text collections were published, folklore became university discipline with professorial chairs and prestigious archives
and collections were established. Folk music was taken down in notation, but specialised archives came later and the discipline was
mostly a sub discipline of musicology.
The material part of folk culture caught particular attention from
the late 19th century onwards. Collectors travelled through the
countryside and bought local handicraft objects such as furniture,
tools and even whole houses which were used to establish mostly
open air museum with professional staff and large activity.
Folk culture as folk movement At the same time, from the late
19th century groups of voluntaries. partly in the cities but in the
countryside as well wished to safeguard culture which were more
difficult to publish as texts or exhibit as objects. that is dance, handicraft practices and folk music. Not least folk dance brought together large groups for courses, rehearsals, parties and performances.
Museums could engage folk dancers or folk musicians to perform,
and a very few academics did document and research folk dance,
but the broad activity was not seen as a responsibility for museums,
nor archives nor universities, and was not recognised or given economic support. For this reason the term “kulturvern” (safeguard-
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ing of culture) did not include folk music and folkdance, and this
activity was living in a separate world all the time till the concept of
intangible cultural heritage was established.
Around 1970
Folk dancers are recruited into specialised academic education
and research. In this period well established folk dancers find the
possibility to take educations with relevance for their interest and
conduct research on folk dance. This happened in all Nordic countries and started already before 1970. Most of the authors of the monograph “Norden i dans” belong to this group, and the production
of publications on folk dance increased substantially. Additionally
many folk dancers who did not belong to Academia published, and
folk dancing had a boom in terms of knowledge, interest and engagement form you people.
The interest for traditional text studies in folkloristic weakens among
young academics, Titles of dissertations at masters level shift towards
contemporary phenomena and towards new or broader perspectives on the past. This tendency is somehow in opposition to the neotraditionalism of the folkdance movement, where so little of past
forms is researched.
The museums and the ethnology also orient towards contemporary phenomena in similar ways as in folkloristics. Traditional
studies of the objects and practice from rural life of the past is disappearing among dissertations at masters level and the collecting
and exhibition practises of museums are orientating more towards
contemporary themes.
Around 2010
Intangible cultural heritage is established as a new concept in the safeguarding of culture through the UNESCO convention from 2003, but
so far it has not made much difference. The ratifications in the Nordic
countries followed by planning of the national implementation has
taken much time and is not quite in place yet. The convention aims
to give the safeguarding of intangible culture a similar status as the
safeguarding material culture. The classic techniques from material
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culture are to keep old houses in repair, collect and exhibit objects
and demonstrate how they are made or used. The techniques for intangible cultural heritage are to safeguard knowledge and practice
by keeping them in use. Boats is to be built and used, ropes to be
made, dances to be danced and songs to be sung all in traditional
techniques. At the same time focus needs to be moved from the content of the large text archives to singing of songs and telling fairy
tales. The convention is therefore about the knowledge and skills
needed for practice. What is focused in most of higher education
dealing with cultural heritage is rather knowledge about a phenomenon than knowledge to practice, which will be a challenge for the
implementation of the convention.
The large voluntary, popular movements for folk dance, handicraft, use
of traditional costumes and folk music have conducted safeguarding
of intangible cultural heritage in the best meaning of the convention for more than 100 years, without using the term. It is the practice of cultural heritage that has been kept alive by large, motivated
groups. The convention does not request quality or historicity of
practices to be strictly controlled, even if continuity is expected. One
of the conventions central points say:
“The »intangible cultural heritage« means the practices, representations, expressions, knowledge, skills – as well as the instruments,
objects, artefacts and cultural spaces associated therewith – that
communities, groups and, in some cases, individuals recognize
as part of their cultural heritage. This intangible cultural heritage,
transmitted from generation to generation, is constantly recreated
by communities and groups in response to their environment, their
interaction with nature and their history, and provides them with
a sense of identity and continuity, thus promoting respect for cultural diversity and human creativity.”

In other words museums, archives and researchers are not the
central agents; the practitioners are. It is the practitioners who needs
to recognise their practice as cultural heritage. Since the term heritage is used, a certain age of the practices is expected, This has been
criticised by researchers who fear that elements of little age will be
neglected. They stress the need for diversity in each community,
and fear that the safeguarding will be too “folkloristic” (Berkaak
2010). Therefore it is worth noticing that an other UNESCO conven-
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tion for the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural
Expressions is made for securing such perspectives.
Folk dance stands as extraneous element for traditional “kulturvern”
The work with the UNESCO convention at Nordic as well as national level has so far been dominated by agents of the established
material “kulturvern” which is traditionally tied in with culture
disciplines at the universities. Such agents have economy. status
and resources to engage and promote their interests. The voluntary
work with folk dance is in crisis all over Norden and in particular
need of safeguarding. Since folk dance organisations does not have
resources to engage and since experts are few, folk dance and even
folk music has barely been visible in the work. Folk dancing have
for a long period been considered as amateurish and old fashioned
and, even if it is not rightly, media tends to hint that the folk dancers
in general are opposed to multiculturalism. Folk dancing in any case
does not conform with trends and ideologies in museums and university departments of the 1970s and 80s that left studies of forms,
objects and practice orientating towards more theoretical perspectives. Cultural heritage would by definition often be considered old
fashioned, that is part of why it needs safeguarding, and as long as
it is meaningful for its practitioners the criteria of the convention
are satisfied. The author considers it decisive for the future of folk
dancing how its practitioners will be able to situate it in relation to
the UNESCO convention.
Third line: Adaption to the contemporary situation
It is easy to see the phenomenon of folk dance as something given and constant, that is what is published in folk dance manuals
and practiced by the folk dance movement. This way of thinking,
has in my mind given rise to many of the problems of the folk dance
movement.
The basic idea on which the movement is built is that there were
traditional dances in Nordic countryside. They were dances used
as part of social life and picked up spontaneously without being
taught. In the same ways as for other parts of folk culture there were
pioneers who considered that these dances had a value for the future. Therefore they organised in groups to collect dances and use
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them, ideally in the places where they belonged, but more often in
the cities.
Now this picture is simplified, and even if it fits in some cases
it is more to the work with folk dancing than this. The traditional
social dance of Nordic countryside contained very much more than
what was published and put into use by the folk dance movement.
There are many more dances documented in archives and other
sources, there are even living practice some places. This is at least
true for dances of the 20th century that are usually not labelled as
folk dance. Additionally the folk dance movement has invented and
created its own dances and picked up material from for instance
stage productions or dancing masters. In this way there is a large
potential for selecting material to label folk dance for the future.
Folk dance in the sense of what is practiced under that level at a certain time does not have to be something constant, but can depend
upon each generations choices and interpretations. In this line we
will look at what choices and interpretations have been made in the
past and are being done now.
Around 1920
Invented traditions and dances suited for external purposes
were central. The intrinsic value of dances or their faithfulness to
traditional dance was not any unambiguously focused aim in this
period. The ideas about dances representing the nation ran into
problems because all folk dances were local and available in innumerable variations. Invented dances taking inspiration from traditional material solved that problem, and could also be adjusted to
the purposes they were to serve. The Norwegian songdans were
used to promote the New Norwegian language and Swedish choreographies were suited for performances.
Disciplining and systematising and tidy and dignified dance were
central aims when the colourful and boisterous dancing of the countryside were to be made presentable for the bourgeoisie. This was
a necessity for the folk dance movement if it was going to succeed
and get accepted. Furthermore folk dancing aimed at being accessible for anyone, the egalitarian and inclusive ideals were equally
important. The principle of having the dances consist of elements
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in a fixed order may have resulted from the wish to systematise, or
simply from the fact that most kind of established dancing of the
early 20th century built on this principle.
Around 1970
The criticism of folklorism was striking Nordic folkdance in the 1970s.
This was a criticism against use of elements from folk culture in new
contexts such as the tourist industries and in ways that many felt
simplified and banalised the element compared to the traditional
model. The Norwegian folklorist Magne Velure levelled this criticism at folk dancing: “Pushing things to extreme folkdance a phenomenon of folklorism can be compared with an organism that
needs artificial nutrition to survive, because the natural conditions
for life are gone. As a result of the ideas behind any folklorism enterprise it is only the old “original”, “national”, etc. elements which
have interest for those engaged in the work. This is probably one of
the reasons why the term “folk dance” invoke ideas about the past
(Velure 1972).
The Swedish ethnomusicologist Owe Ronström points to how
the phenomenon of folklorism is evaluated in two ways by dance
and music researchers: 1) as not authentic copies of a traditional
model in style with Velure, or 2) “as separate and self‑sufficient
modern genre of art, only loosely connected to the old rural world
it quotes, depicts and represents.” The neo traditionalists wanted to
show that it is possible to work seriously with the revitalisation of
traditional dance forms as folk dance. They wished to improved the
methodologies of the folk dance movement or to leave the movement and start over again in new groups. They knew, of course,
that organised folk dance could not become fully equal with its traditional model, but few of them wished to set folk dance free from
this model as a “self‑sufficient modern genre of art”.
A return to folk traditions and to dance forms with variation and individuality was part of the adaptation the generations of folk dancers
around 1970 went for. The neo traditionalists visited the bearers of
traditional dance and music. The Danish activist Torkild Knudsen
expresses his radical break with the established folk dance and folk
music movement in Denmark as follows: “When I talk about the
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people of folk music, then I refer to working men and women, it is
at least people with bodies and instincts more than business people
and intellectuals, so “folk” is a social class at present as it was in the
past.”
The activists among the neo traditionalists learned again dances
from bearers of tradition, some filmed, wrote down and published
the material. Available material increased considerably. particularly in Sweden and Norway. Local variants were focussed and the
national repertoires were criticised, particularly forms which did
not have unambiguous models in traditional dance. Least but not
last the forms with a fixed order of motifs which dominated in folk
dancing of the 1920s was loosing status. There is a wish at least in
some countries to revise even dances which had fixed structure in
the traditional context to include variation and improvisation.
Around 2010
The folk dance is adapted to the stage and the arts. In Norway
where this tendency was probably strongest in the period up to 2010
it was built on unmistakable messages from the circles of cultural
policy. Young folk musicians had already earlier started to engage
in a broader field of the arts. The fascination from the 1970s with
rational material had also cooled down.
At the same time the big state folk dance ensembles of for instance Eastern Europe were loosing their popularity already in the
1990s (Shay 2002) and the early Finnish and Swedish folk dance ensembles closed down. The yearly Finnish competition in folk dance
choreography, Tanssimania inspires new type of groups, new instructors and new grasps on folk dance material.
Individual agents13 attract attention and adapt the material for
their needs. The democratic and egalitarian folk dance movement is
exposed to competition from strong dance personalities who wants
to use folk dance for stage purposes, create a living by presenting
their own shows, by choreographing or teaching. It may be difficult
Independent agents is used here for individuals who do not primaraly work
within the organised folk dance movement but rather run their activity on their
own. They may well recruit adherants and supporters, but do not seem to establish
the old kind of organisations.
13
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for organisations to relate to or interact with independent agents
who often do not want to work within the frameworks of organisations and who in any case challenge their practices of voluntariness.
Fourth line; Enthusiasm and criticism
Folk dancing is built upon a culture of enthusiasm and equality.
Folk dancers were groups of cheerful young people who gathered
around a shared interest. The spirit of community was decisive and
attitudes of inclusiveness were typical if not absolute. The leisure
activities offered were limited and it was easy to gather young people to voluntary activity. The groups mostly found their leaders and
instructors among themselves, the organisations helped to educate
them and the most clever ones built authority and attracted enthusiastic adherants as members of the group. There were certainly critical voices even in that period, but they mostly belonged to outsiders, and they seem to have had little influence on the large masses
that enthusiastically followed their leaders.
Team spirit, internal training and amateur culture is not compatible
with elitism and competitive mentality. On this basis the organisations
were united in a scepticism against the elitist, against dance schools
and against theatrical dance. According to the organisations folk
dance should be used as social dance and if presented in performances they should be presented “as they were” without adaptation.
Around 1970
Persons with interest for folkdance acquire competence beyond the internal training systems of the organisations This were persons who on their
own initiative went to see tradition bearers, picked up dances and
started using them. Some of these people also had academic background relevant for the field. This was the critical neo traditionalists
who did not consider the folk dance movement and its leaders to be
authorities, but confronted them with open criticism. The broad united and enthusiastic crowds was open to heavy competition.
New organisations and groups arise or the old organisations adapts to
criticism The practice changes in some organisations that are sufficiently receptive to the criticism, but many of the well established
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leaders felt that new attitudes and demands made it difficult for
them to continue their work as before. The changes were exiting
and challenging for young coming leaders who wanted to establish,
but for the well established and for the regular members it might exhaust enthusiasm to revise practice. Therefore it was in most cases
easier to establish a new practice outside of the organisations, as
happened particularly in Sweden and Denmark.
One may wonder if these critical attitudes was breaking down
much of the culture of enthusiasm.
Around 2010
The critical voices are increasing and artistic perspective are
added. The neo traditionalists knew the culture of enthusiasm and
the moderate ones understood and appreciated it to some degree.
As time passed it seems as if the distance between those who wishes to continue in harmony with practice and attitudes from before
the neo traditionalists and those with critical attitudes increased.
At the same time more agents with artistic ambitions entered the
arena. The critical attitude is not longer just about the relationship
to the traditional models, but perhaps even more about the quality
of dancing in a more or less artistic and technical perspective.
The culture of enthusiasm was based upon the feeling of community and the unifying, inclusive social dance of the 1920s.
Perhaps the enthusiasm has been moved over to stage projects in
small groups headed by strong and gifted leaders. It is perhaps also
living on in groups working according to old models and without
critical attitudes.
Summary
In this simplified and personal interpretation I propose to see
the 1920s as period when leaders wanted to use folk dancing in the
service of the nation, the spirit of community and popular enlightenment and education. At the same time the development of expertise was happening internally in the organisations and contributions
from external sources were modest. Slowly the folk dance activity
developed into a simple, conventional organisational practice that
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lost much of its contacts to the roots. This situation was at is most
typical in the 1950s and early 1960s.
I propose that the 1970 was a period when new generations
wanted to give folk dancing back its identity by searching back to
the roots and use folk dance as a marker of identity for local communities. This included a criticism of national repertoires and conventional practices in the organisations. They had provided safe,
uncomplicated activities based on the spirit of community, but for
many young people this was seen as old fashioned and not attractive. The critical, and soon advanced work with folk dance among
the neo traditionalists had perhaps not the same simple, broad and
unifying effect. The organisations no longer had the unchallenged
lead in developing new expertise, and their coordinating function
has weakened. The neo traditionalist approach, however, gives folk
dancing a more serious and advanced profile that probably attracts
a more sophisticated group of young people.
Finally I propose that the period towards 2010 are characterised
by independent agents with artistic ambitions. There is a wish to
adapt folk dance to what gives status in cultural life of the present,
that is professional artistic activity. Such ambitions can to some degree collide with the stress of the neo traditionalist on roots of models in traditional dancing. At the same time the UNESCO convention on safeguarding of intangible cultural heritage is about being
implemented in Norway, but it is hard to guess how if and how it
may influence cultural politics.
This article has discussed folk dancing as an activity of the 20th
century. The activity claims to build on the free social dancing of
ordinary people, “the folk”. At the same time only a small part of
this free social dancing has been selected to be used as folk dance
compared to the totality of available material and knowledge. The
selection that is made at different periods in time is evidently very
different, depending upon the most central needs and aims of the
period. In the same way the material used is adapted to the period,
new things are created and boundaries in relation to what is seen as
the point of departure is being broken.
The article proposes that the work with folk dancing is not a continuous process which moves on at same rate. It can better be understood as a period of establishing (before 1920), a period of de-
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velopment (before 1970) and a break (around 1970) and an return
to roots. Through the break one revisits the point of departure, that
is the knowledge about traditional dance. In any case new choices
and new adaptations are being made. Then new leading forces reject the adaptations and choices of earlier periods, even if they may
linger on the grass root level. The free social dancing of the ordinary
people is the point to which one can return. The adaptations may
seem to be of less interest, they will be experienced as outdated after
some time. It also means that the strong focus on the stage perspective also can become outdated. The Central‑ and Eastern‑European
stage perspective of the 1950s and 60s had a break around 1970,
and Hungarian dance houses for social dancing were the new creation. In the same way the Nordic stage focus of the present may be
changed for new perspectives and adaptations.
Time will show whether the safeguarding of intangible cultural
heritage have potential to bring new directions and adaptations
than those dominating at present. I have tried to suggest how the
convention place itself in relation to safeguarding of cultural heritage and have pointed out how the basic intentions of the convention
opens up to a larger focus on folk dance. So far the authorities has
not started any practical measures to follow up the convention and
the organisations have hardly discussed implications. Therefore
I cannot say anything about the importance of the convention so
far, but only talk about its potential.
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Gediminas Karoblis

National revival and social dancing in Lithuania

Introduction
As the last decade of the 20th century was the period of the rise
of internet, then the first decade of the 21st century was the period
of construction of huge digital databases. Among them – collections
of contemporary and historic newspapers available online. The
availability of emormous amount of data on the web substantially
changes the process of research. Digitalization of physical copies of
historic publications allow much faster and less accidental searching of documents. It results in the possibility of collecting considerable amount of relevant texts as well as finding some starting points
for consequent research which already involves another methods.
For example, collected texts might be considered as mini‑database
for statistical or comparative quantitative analysis (Cohen 2010).
However, in this article other techniques are not used except searching, reading and analysis of text.14 The main database used in the
article is the digital collection of historic Lithuanian newspapers
www.epaveldas.lt. Besides, Polish15 and Latvian16 databases were
also used to some extent. This article is an attempt to test the possibilities these databases open for researching such narrow and specific topics as social dancing. Twenty years ago, the keywords relating to dance had been totally lost in the millions of pages of paper or
in the numerous copies of publications stored as microfilms. Now
dancing can be “extracted” from ‘the soup of words’. And it obviNevertheless, the current research is based on the selection of relevant excerpts
from newspapers which reaches more than two hundred pieces of text.
15 http://fbc.pionier.net.pl/owoc 19‑03‑2011.
16 http://www.periodicals.lv 19‑03‑2011.
14
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ously gives a new impetus to research, in the case of this article – the
research of social dancing.
It is important to note that this article totally focuses on the public discourse in Lithuania (1883‑1940) as reflected in periodicals and
not on the actual dancing of people or numerous local dance names
and stories that are collected by dance ethnologists (Gulbinowicz
& Nowak 1999, Urbanavičienė 2007, Mačiulskis 2008). It is obvious
that people can tell much more than periodicals can publish and in
order to achieve more detailed picture, it is necessary to combine
historic and ethnographic methods. However, the task to analyze
the public discourse should be a necessary part of the whole picture composed by researchers of dance. It is also important to understand that the public discourse is not an empty box into which
one can put whatever one wants.17 The public discourse has its own
rules of transformations that include some moves that are allowed
and some moves that are not (Foucault 1972, Habermas 1989).
Most of the reporters in the newspapers of the analyzed period
did not write their names, but pseudonyms. Therefore referring to
the articles only the title and the date of the newspaper will be given
as the reference, not the pseudonym of the author. However, in the
final list of references the pseudonyms of the authors will also be
given.
Social dancing: class and religion
In the newspapers promoting national revival social dancing
was mentioned very rarely (in comparison to folk singing or folk
tales), but still it was considered to be an important marker of symbolic differences. For example, a reporter ironically describes her
impressions of a Mass in a small town:
“At the end I listen and don’t believe my ears, before the High Mass
an organist started to play – guess what, my reader? – Polonaise!! It
is like doing it for fun. People were raising their heads and listening,
but could not make sense, why the Church where feelings should
At least it is not until the coming of the internet (and even now the openness of
the internet remains a political issue).
17
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be directed upwards to God, was made into the dance hall where
Polonaise dancers move in couples… and that happens not only in
Vaszkai, but many other places” (Auszra 1885: 19).

In this quotation, the dancing of Polonaise is implied as out of
place simultaneously on three levels: social, regarding the distance
between folk and its “shepherds”, i.e. priests and landowners,
moral, regarding the higher aims of nation building or demands
of moral self‑awareness, and national, regarding the ethnic culture
of the people who are to become the core of the nation. Finally, the
call for action is implied in the warning at the end – “that happens
not only in Vaszkai, but in many other places”. More or less the
same attitude lasted during all critical period of the national movement (1883‑1918) and the resistance to social dancing in general18
(for a harsher conflict in the evangelical society see Bakka 2011) or
ther type of social dancing which was considered as unnational persisted. However, in terms of dancing, this resistance could not be
defined as the part of political or cultural prospectus – a structured
and explicitly formulated program targeted at the desirable future.
It rather took place as repetitive reaction to repetitive occasions. To
what kind of occasions the agents of discourse were repetitively
reacting? These were events (places and times) when the issue of
dancing became more relevant. First of all, there were various societies and associations functioning in many towns. These societies
organized various events such as political discussions, popular science lectures or theatrical presentations. As a rule there was some
social dancing at the end of these events. Quite often the newspapers reporting about these events mentioned that people were
dancing at the closing, but sometimes more extensive assessments
appeared. Second, in May‑June when the weather became warmer
and the Lent period was over many male students came back to
their villages from universities. This significantly changed the life
in villages and much more social dancing took place. These events
in countryside got a special name and were called “gegužinės”19.
In general, these events were supported as an important element
There were priests who condemned social dancing in general (Balys 1935).
Literal translation means “the outdoor evenings in May when dancing takes
place. ”However, the term was also applied to outdoor dancing in other months as
well” (Varpas 1889: 66).
18
19
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of rural cultural life, but at the same time disorderly dancing and
drinking was strongly criticized.
There were some differences between patriotic groups and these
differences were mainly related to religion, class and ethnicity. For
example, the first national newspapers (Auszra and Varpas) were
quite critical towards clergymen, because in Lithuania majority of
them were speaking Polish. In 19th century this was not applicable only to a few ethnically oriented priests or bishops20 who very
soon realised that national revival needed to be “confirmed“ by the
Catholic Church. In the beginning of 20th century the number of such
clergymen increased and other educated religious laypeople joined
their efforts in political activism (see fundamental reflections on this
phenomenon in Taylor 2007). During this period Catholicism both
in Poland and in Lithuania to a large extent merged with nationalism, because Catholic practice was persecuted by Russian government in a similar way as the practice of language or the ideas about
the independent State. The only dilemma for a Lithuanian clergyman was which movement of national revival to join – Polish of
Lithuanian. Soon after the establishment of the first national newspapers, in resistance to the promotion of liberal ideas, clergymen
and laymen organized into their own associations, published their
own newspapers and became significant force in the movement of
national revival proposing their own vision of the future Lithuanian
state based on religious rather than liberal education.
The social class issue was also at stake when people from different layers of society appeared at the gatherings of associations:
one or another person from aristocracy, local bureaucrats, students
and educated countryside intelligentsia among numerous lower
class people. Until the 1920s the position outlined in the first national newspapers was the uncontested default regarding the classification of social dancing into appropriate and inappropriate, ours
and theirs. According to this position, round dances, such as waltz,
mazurka as the category belonged to the upper and, to some extent, middle class which spoke other languages (Polish, Russian or
German) and was totally immersed in corresponding foreign ways
Motiejus Valančius (the bishop of Samogitia) and Antanas Baranauskas (the
bishop of Seinai) the most notable among them.
20
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of cultural life. The upper class in general, with a few exceptions,
was discarded in the process of emancipation, because it mistrusted
the idea of the establishment of the Lithuanian nation state. In contrast, it was more sensitive to the romantic ideas about the great
Polish‑Lithuanian Commonwealth history and hopes that the past
glory of Rzeczpospolita (Republic) will be restored. This split between elite and folk was decisive in social dancing as well.
Besides, those liberals and Christian democrats who took into
account lower‑middle classes were challenged by a number of leftist associations, from those that appealed to very small land owners and peasants to those that mainly sympathized with urban
workers and took part in the International Communist movement.
Except the latter party which did not support the declaration of
the independent nation state and made efforts to establish “Litbel”
(Lithuanian‑Belarusian Communist state), all political parties were
unanimous concerning the core ideology i.e. building of the new state
based on ethnic Lithuanian background, official Lithuanian language
and unique historic awareness of Lithuania as separate from Poland.
In a similar way, the attitude towards social dancing was shared: the
main aim was the promotion of rural lower class social dances and
games in contrast to foreign round dances such as waltz, or mazurka.
Social dancing: ethnicity
By the end of 18th century the Polish-Lithuanian Commonwealth
was divided among at that time more powerful neighboring countries – Austria, Prussia and Russia. As a consequence, one part
of contemporary Lithuania became integrated into the Prussian,
whereas the other – into the Russian territories. The latter part
of Lithuania is usually defined as Lithuania Proper or Lithuania
Major, and the former, in contrast, as Lithuania Minor. During the
19th century these two parts of Lithuania due to differences between Prussia and Russia had rather different historic, cultural and
economic development. Lithuania Minor influenced by German
culture was the place in which the ideas about nationalism, folk
culture and revival were flourishing. When, in 1864 the Russian
governor Mikhail Nikolayevich Muravyov banned Latin alphabet
and Lithuanian press, the first national newspapers and numerous
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books were printed in Lithuania Minor and smuggled across the
borders to Lithuania Major. Moreover, the exchange worked both
ways: editors of the newspapers included reports about the events
happening in Lithuania Major sent to them by local witnesses.
Because of these historic circumstances the national revival at the
same time resisted all large neighboring cultures: Russian, German
and Polish. Therefore, the most decisive among social markers was
ethnic: the differences between confessions or classes were tolerated if people spoke Lithuanian language, sang Lithuanian songs
and played traditional games. Reflecting on the great geopolitical
and economic changes described above one could detect many hot
ideological issues connected to ethnic relations. Before the WWI
Russification of Lithuania Major and Germanisation of Lithuania
Minor were important topics in newspapers. However, the relations
with Germans (and German minorities in Lithuania) and Russians
significantly improved after the WWI whereas relations with Poles
(and Polish minority in Lithuania), especially after the annexation
of Vilnius by Poland in 1920s, became extremely strained.
On the basis of knowledge about these ethnic relations, one could
speculate about the different fortunes of waltz, polka and mazurka
in Lithuania. For example, tense relations with Polish minority and
related scandals resulted in total rejection of mazurka by the public
opinion. Mazurka as Polish national dance became the scapegoat in
social dancing in Lithuania (Karoblis 2011).
However, the open hostility toward some specific kind of social
dancing was only occasional. More often names of dances were
mentioned only by purely adding adjective which referred to the
place where the dances come from or the nation they belong to or
the groups of people which dance them. Sometimes there were no
obvious implications of value‑judgments in such labeling. As for instance, in the statement “I don‘t know how in Vilnius, but in Kaunas
dance art progresses noticeably. The dances of all nationalities are
danced: Polish “polkas coquettes”, German waltzes and even somewhat unknown Japanese hiarata, a snake, in Lithuanian... There are
obviously Lithuanian ones: old “suktinis”, “katinėlis”, “aguonėlė”
and others find their supporters (Viltis, 6th January 1912). In the
latter quotation the repertoire of dances from various countries
seems to be wondered at, but approved or tolerated at least. The
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labels were used to stress the strangeness and difference which was
the obstacle to the empowerment of Lithuanian identity. The situation was to some extent different in Lithuania Major and Lithuania
Minor. In the latter German influence needed to be overcome by the
national revival, in the former – Polish and Russian. For example, in
the article from 1889 Varpas reports about the life in Palanga – the
town on the border of Lithuania Major and Lithuania Minor21:
“Among guests, coming to Palanga for swimming, one could find
many bureaucrats from Lithuania, Poland and the German Empire.
Life here is not very much entertaining, but joyful and bearable
enough. Lithuanians and Polish know each other and meet a couple
of times a day, and at least once gather on the hill of Birutė. Twice
a week, i.e. Sundays and Wednesdays are reunions, attracting, however, not very many participants and especially few men. Among
these, most numerous are German bureaucrats from Klaipėda, who
very heartily dance mazur including real pas… of Berlin waltz”
(Varpas 1889: 127).

In this quotation and in the whole report from which it is taken
we could easily notice ironic reference to the confusion of identification. The characters described are observed through the identifying glasses and these glasses are obviously ones of the Lithuanian
reporter. The very joke of this kind, added the fact that Lithuanian
dancing remains unmentioned in the text, supposes that dancing is
meant to be the marker of identity. Waltz is attributed to German
and mazur – to Polish identity; and the very confusion of these attributions is considered to be very funny.
The history of polka in Lithuania, however, resulted in the final
“nationalisation“ of the dance. For instance, as early as 1910 a reporter writes: “It is desirable that the chief of dance evening would not
forget Lithuanian working class, which also wants to drub suktinis or
Palanga is resort town on the coast of the Baltic Sea, the Western part of Lithuania. It is approx. 20km north from Klaipeda, the third largest Lithuanian city, which
for many centuries was a part of Prussia and Germany. From the early 19th century
purchased by Count Michał Tyszkiewicz Palanga began to develop as a resort. “The
pier has been a favourite spot for taking a stroll and other recreation since 1892.
Józef Tyszkiewicz’s son, Feliks Tyszkiewicz, built the neo‑renaissance Tiškevičiai
Palace in 1897. The French landscape architect Édouard André designed a large
park around the palace, between 1897 and 1907. The palace became a favourite gathering place for concert performances” (WIKIPEDIA, 2010‑12‑14)
21

69

polka even for an hour, instead of yawning at somewhat mazurkas or
gentries etc.” (Lietuvos žinios 27th January 1910, p.2). As obvious from
the text above, polka was conceived as some kind of eccentric dance
of lower classes. This conception, somewhat ambiguous in the beginning, eventually crystallised and could have been noticed in a number
of articles that ęxpressed the opinion about polka as ours, not theirs,
and at the same time supposed that the ‘crazy polka’ is a part of the
peasant life (Šaltinis 31th August 1928, p.542). These reports refer to
the dance as ‘Lithuanian polka’ (Šiaulių naujienos 22th August, 1924,
p.4), ‘eternal polka’ (Vilniaus rytojus 4th May 1929: 7) or ‘Samogitian
polka’ (Karys Nr. 16 1931: 312). In 1928 Robert W. Heingartner, an
American diplomat in Lithuania, wrote in his diary:
“This was a pleasant, quiet Sunday. We were in the garden all morning and part of the afternoon. Just before sunset we went up on the
green hill with Gladys and walked in the old oak forest. Gladys
picked flowers and ran about in the grass. In the woods we saw
a crown of young people dancing to the music of a clarinet. They
were dancing polka, the national dance of this country. A number
of cows were grazing around them. It was a pleasant sight”
(Heingartner & Senn 2009: 162).

Conclusion
During Lithuanian national revival, social dancing involved
such social aspects as religion, class and ethnicity. A few priests
condemned social dancing, but, in general, the attitude of clergymen towards social dancing was not as rigorous as in protestant
countries. More important was the choice of the “class“ of dance.
Being of peasant origin, with some exceptions, majority of national
revival activists rejected aristocratic or bourgeois way of life including popular higher class round dances as waltz and mazur. Finally,
mazur became dance non grata, the symbolic representation of
Polishness and the dance which inflicted many scandals and was
never recognized by public opinion. In contrast, polka was finally
identified as Lithuanian national dance, however, more closely related to rural than urban society.
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Jørgen Torp

“Popular Dance” as a Term for Dance Research
Considerations from a Musicological Point of View

Introduction
This article refers to problems of terminology, more specifically
to the question, whether the term “popular dance” is a meaningful
one for dance research and what its use may imply.
Within a recent discussion of some dance researchers the
Norwegian researcher Egil Bakka proposed the term “popular
dance” for its seemingly broad meaning, that would “include folkdance and traditional dance of all kinds, […] Folk dance and its status is
one obvious genre, but also many kinds of street dance, diasporic dance activities, ballroom, dance for retired, for kids or handicapped.” (Egil Bakka
in e‑mails within ICTM Ethnochoreology Study Group’s internet
platform, 3rd of march 2011).
The term “popular dance” is a new formula, at least when considering academic discourses. Therefore, it seems to be an adequate
term for broader fields of inquiries. Dance researchers could use it
like a blank sheet, where they – somehow related to a general meaning of popular, of course – could write upon and develop old and
new discourses.
However, similar formulas as “popular culture” and “popular
music” are objects of discussion since decades, and popular music is
nowadays a well established field of academic research. It is likely,
that dance research would be not only inspired, but also influenced
and affected in other ways by already ongoing experiences and
developments in related disciplines. Therefore, it is advisable not
to ignore the conditions and discourses of these disciplines when
using parallel terminology. For ethnochoreologists and folk dance
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researchers it would be mainly of interest then, how the discourses
on the issue of the “popular” relate to “folk” and “traditional”: Are
folk and traditional genres fully included, rather marginal issues,
or even excluded when the term popular is used in discussions on
“popular culture” and “popular music’?
In the following short sketches and excerpts will be summed up
– of studies on popular culture in general and on popular music in
particular – for getting at least some basic ideas dance researchers
may relate to (or may reject) in future discourses.
The popular: a definable field?
Besides the fact, that nowadays popular music is a well established field for academic studies, nearly each introductory book on
this subject states, that it is difficult or even impossible to deliver
a clear definition of the term. Such complaints were also expressed
regarding the field of “popular culture” in general:
“As it stands the concept of popular culture is virtually useless,
a melting pot of confused and contradictory meanings capable of
misdirecting inquiry up any number of theoretical blind alleys”.
(Bennett 1980: 18)

Somewhat more neutral John Storey declared in 1993:
“The main argument […] is that popular culture is in effect an empty
conceptual category, one which can be filled in a wide area of often
conflicting ways depending on the context of use”. (Storey 1993: 1)

But the use of the term depends not only on the context: the term
does not stand alone, but is redefined by the implication of other
terms, they maybe specially mentioned or not:
“Part of the difficulty stems form the implied »otherness« which
is always absent/present when we use the term popular culture.
[…] Popular culture is always defined, implicitly or explicitly, in
contrast to other conceptual categories: folk culture, mass culture,
dominant culture, working‑class culture, etc. […] Moreover, [...]
whichever conceptual category is deployed as popular culture’s absent/present other, it will always powerfully affect the connotations
brought into play when we use the term popular culture”. (Storey
1993: 1)
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“Folk culture” does not automatically appear in conjunction with
“popular culture”, but could also be used as an opposite term. This
role of opposition between rural folk and urban popular intensifies
a lot, when popular culture is defined as connected to the industrialized urban spaces. Storey sums up:
“whatever else popular culture might be, it is definitely a culture
that only emerged following industrialization and urbanization”.
(Storey 1993: 16)

Without a deeper knowledge of the discourses of the last decades it is not understandable how Storey did come to such a conclusion, as the meaning deduced from the mere word popular does not
imply more than its relation to the populus (latin): to the people or
to the folk(s). And around 1950, just to give an example, the term
“música popular” had more or less the same meaning as “folklore
musical” in Spanish‑speaking countries.
30 years of “popular music” as an academic field
1981 was a crucial year for the study of popular music in academic terrains. The IASPM (International Association for the Study of
Popular Music) was founded that year. Also in 1981 the first Yearbook
on Popular Music appeared (Cambridge University Press). Already
in the preface of that first volume of the Yearbook the editors Richard
Middleton and David Horn declared:
“The core of our interest lies in the popular musics of industrialised
or industrialising societies”. (Middleton & Horn 1981: 2)

This description anticipates parts of following discussions like
the one of Storey cited above. Such words would hardly be used to
express ideas on folk and traditional issues, but are rather clearly in
contrast to them.
However, the full title of the 1981 Yearbook seems to indicate that
the relation between Folk and Popular remains an open question. It is:
“Popular Music 1: Folk or Popular? Distinctions, Influences,
Continuities”

And the series of articles began with John Blacking’s “Making
artistic popular music: the goal of true folk” (speaking partly from
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an ethnomusicologists point of view), followed by Janós Marothy’s
(Institute of Musicology, Budapest) “A music of your own”. Maróthy
begins his article with a sentence that qualifies folklore as mass culture: “Folklore is the only recognised field of musical creativity on a mass
scale” (Maróthy 1981: 15) and follows later to a perspective in some
respect similar to Blacking’s imagination of a “spirit of music‑making” (Blacking 1981: 14): “I suggest a generalisation of human creativity
far beyond the boundaries of folklore – from the very origins of music up to
the present day ” (Maróthy 1981: 19). In both perspectives (the one of
Blacking and the one of Maróthy) the focus is rather concentrated
on the feeling for the music (“spirit of music‑making”, “musical creativity” as “Aneignung” [acquirement]) than on new ways of popularisation, let alone a critic of a “culture industry” (Horkheimer &
Adorno 1971, orig. 1944/47) and its ways of distributing and selling
music, that would include – according to Adorno – also betrayal and
manipulation of the mass of consumers. Blacking’s and Maróthy’s
contributions in the Yearbook cannot be considered as highly influential, however, when reflecting the following 30 years of studies on
popular music as a new field of research.
Simon Frith (2004) remembers, that “there is no doubt that he most
important impetus for IASPM (and ‘Popular Music’ [then a yearbook,
now a journal]) was rock music” (Frith 2004: 1), although “in retrospect
it can be argued that IASPM was overconcerned with rock music” (Frith
2004: 2).22 Moreover: the time rock music represented the most important part of what was described as popular music was already
beginning to close or ended few years after popular music studies
began to develop more broadly:
“The formation that Will Straw (1990) calls ‘heartland rock’ – that
is the culture and aesthetic practices centred on post‑1960s guitar‑based music – has been eclipsed. It is not that rock is over, as
has been announced on numerous occasions, but rather that rock is
no longer at the centre of youth culture or of the music industry`s
attention, it takes its place as one among many styles and markets”.
(Bennett, Shank & Toynbee 2006: 2)
In Frith’s four volume edition of articles on popular music of 2004 there is also
a section titled “Music, entertainment and dance” (Volume 1, Part D), that includes
one article on dance: “The dancer from the dance: the musical and dancing crowds
of clubbing” by Ben Malbon.
22
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Bennett, Shank and Toynbee begin their introduction to The
Popular Music Studies Reader of 2006 with the remarkable sentence:
“Popular Music isn’t what it used to be”. (Bennett, Shank & Toynbee
2006: 1)

The editors describe changes in the music, it’s contexts as well as
in research on popular music after “a story of continuity – until some
time in the mid‑1980s, that is, when things begin to change” (Bennett/
Shank/Toynbee 2006, 2). The factors affecting change in the recent
“period of transition” are described in three parts:
(1) “the fragmentation of markets, styles and constituencies”,
(2) “globalisation – the growing interconnectedness of cultures
and economies around the world”,
(3) “popular music is economic through and through”.
Research on “popular music” as well as the establishments of
university courses have increased highly since 1981. The literature
I have quoted as far is, of course, not more than a small selection
of books on Popular Music. Moreover, here I concentrated mainly
on a few introducing pages, and even these few pages are not even
represented in its full range.
Changing social environments
What is not reflected as far is the merely attributive character of
the popular as part of the term “popular music”. That means, that
the “popular” of popular music does not, literally speaking, include
any musical determination, not even roughly. It is not a description of any musical style, but only a description of music as being
widely distributed, known, perhaps beloved. Therefore, in a narrower sense, the term cannot depict a musical formation or genre,
but has to be understood as a social characterisation attributive to
the music. Therefore, every music can be described as a more or less
popular one.
Following the idea of popular music being rather urban than rural as quoted above, one may find out, that urban environments
generally followed accelerating dynamics of distribution: not only
that cultural topics could be distributed rather fast to masses of people living in narrow spaces, but the cities were interconnected.
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During the 19th century the dynamics of interchanges raised
strongly, when train stations and harbour cities became the crosses
of accelerating traffic between urban centres, for trains and steamships followed the post‑coaches and sailing‑ships. Newly mixed
up music and dance genres appeared within rather international
settings, parallel to the peak time of overseas‑migration, although
some people partly tried to follow their culture of origin, as for
example the Polish around Chicago. And, of course, although the
dynamics of change were in full progress, it is misleading to think
in absolute terms or categories as cities being dynamic, rural sites
static.
However, popular genres are often to understand in modern
times emerging within nearly global processes, coming into the light
(or twilight) of globalization (Torp 1989: 2007). Global flows are to
some degree part of most popular musics (and perhaps also popular dances?) nearly during its entire history from the 19th and 20th
century (beginning with the waltz, the polka, later ragtime, maxixe
or tango, followed by the Jazz‑ and Swing‑era, the Rock ‘n’ Roll and
the Beatles and Pop‑ and Rock‑groups of the 1960s. Global flows
are therefore not necessarily connected to the recent discourses of
globalisation, as Bennett, Shank and Toynbee seem to have in mind:
“With the increasing flow of people around the world, music has
proved to be a key resource providing a cultural bridge between displaced peoples across the globe, their homelands, and yet‑to‑be‑realised cosmopolitan world culture. The emphasis on global flows
presents a new approach to popular music that reshapes the field
across its various sub‑areas. This approach focuses not so much on
the origins of musical styles, but takes as its object what happens to
musical culture when it moves across space and time. The studies in
this area […] insist that popular music styles can no longer be contained within a single national tradition. Indeed, as work on music
and diaspora has demonstrated, the effect of globally established
musics such as reggae and rap has been the forging of trans‑local diasporic communities. Thus, musical globalisation is not only about
the movement of musics, but also about the movement of peoples”.
(Bennett, Shank & Toynbee 2006: 6)

It has to be mentioned at this point, that the dynamics of increasingly rapid changes have not only the power to create and connect
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places, but also to erode and degrade places, that cannot be hold
stable and lively following the fast movements of change. Finally,
the processes of dynamical change may also lead to what the French
anthropologist Marc Augé called non‑lieux: non‑places. Such
non‑lieux are for example supermarkets, airports or refugee camps,
filled with sceneries sometimes accompanied with music sounding
familiar to some people for moments, meanwhile to others the music
is perceived as rather noisy and disturbing. In any case, people are
often not actively integrated here, but only occasional listeners not
even consciously consuming. (What would one say, when dancing
people would always be visible on public screens, wherever one is
accidentally walking around? Less funny than it sounds, I assume.)
Media, mass media
Of course, not all circumstances, methods, topics and discourses
to be found in popular music studies are transferable to dance studies. There are also remarkable differences between music and dance.
Part of the history of popular music is their distribution via media,
a highly acknowledged field within popular music studies. Easily to
imagine, how fast and broad a distribution of musical forms and
genres could take place, how widely and profoundly music could be
popularized, so that certain musical styles finally nearly exclusively
occupied the field of the popular. Around 1800 it was a new way of
printing notated music that led to mass‑publishing, already in full
range when Johann Strauss father (1804‑1849) and Joseph Lanner
(1801‑1843) published their waltzes in the Vienna since the 1820s
onwards. Around 1900 other forms of medial distribution came into
play, first via gramophone, later via radio, television or internet. It is
clear, that such media are not directly parallel to the distribution of
dances. For example, when radio became important, it was perhaps
dance‑music people would listen to, but only the music was distributed via radio, not the dance.
After all, what has been developed in popular music studies, one
may locate folk and traditional music not as a central parts of the discourses on the popular, sometimes even excluded here. However, it
is not determined beforehand, whether ethnochoreologists and folk
dance researchers are in bad conditions to grasp the term “popular
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dance” as a new opportunity for broader research fields or not, and
whether or not they would loose their traditional fields of studies
when doing so.
Conceptual frameworks may differ according to different academic discourses as well as to different local concepts and situations in different countries. However, these questions are open for
international discussions.
Appendix example
One of the quite recent publications on Popular Music is
Understanding Society through Popular Music by Joseph A. Kotarba and
Philipp Vannini, published in 2009. Its chapter 7 (“Globalization”)
has a sub‑chapter titled
“Popular Music and the Emergence of the “Teenager” in Poland”.

This sub‑chapter is divided in different parts, subtitled as follows:
“A brief History of Popular Music and Youth in Poland before 1989”
“Popular Music in Poland Since 1989”
“Working‑Class Teenagers: Life Beyond Heavy Metal”
“Middle‑Class Teens: Freedom to Taste the Market”
“Discussion”

Without analysing and discussing the content of this text based
on field research in Poland performed by Kotarba, it seems clear,
that the topics here are very different from what a folk music (or
folk dance) researcher would usually develop. Changes of terms
may be followed by changes of contents, concepts and understandings of the field – for better or for worse.
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Jacek Jackowski

Historical outline of phonographic, visual and
audiovisual documentation of Polish traditional dances
(or from a pencil, through a phonograph to a camera)

From a pencil…
The oldest contemporarily known musical sources providing
the oldest melodies of Polish traditional dances are musical monuments e.g. organ tabulature. Known Organowa Jana z Lublina [Organ
Tabulature of John from Lublin] from 16th century including few melodies of Polish folk dances). Important sources are Oskar Kolberg’s
music notes and numerous information about folk dances and
their descriptions included in folk weddings accounts. As it comes
to art dances themes are strictly connected with music themes.
Ikonography can contribute to the knowledge of character and situation of dancing in various social environments. Finally in poetry
and historical Old Polish prose as well as in nobility and townspeople literature the dance theme appears in the context of descriptions
of customs, games and entertainment of different social groups. Yet,
based on numerous and colourful written descriptions it is impossible to make a reconstruction of any of dances. Mentioned above
Oskar Kolberg pointed at the necessity of gathering in the field
dance descriptions and noting down details of dance realization by
its performers as well as completing the descriptions with melodies
whenever possible.
Kolberg’s efforts – even though crowned with impressive collection and edition – were in fact an individual work. Systematically
organised campaigns of collecting songs and folk music also involving traditional dance which took place in the first half of 19th century reached also the territories of Poland that was under annexa-

83

tion at that time. These activities took part mainly in Galicia area
– the oldest notes of songs and dance melodies gathered during the
campaign led by Austro‑Hungarian Monarchy came from Silesia
region.
The initiative influenced shaping the national idea of organised
systematic documentation which came to being after the first WW
by Central Phonographic Archive and reactivated in the framework of post‑second world war national Musical Folklore Collectin
Campaign.
…through a phonograph …
In 1887 the author of the first phonographic registration in Polish
territories Roman Zawiliński, a philologist from the Academy
of Letters and Sciences in Cracow raised the necessity of gathering ethnographic materials including detailed information about
folk dances. As the oldest known to us phonographic registration
of Polish folk dance melodies we can acknowledge those taken in
1907 in Zakopane, the village which is located in Podhale – another part of Galicia at that time. The author of the recordings Willy
Blossfeld in the framework of works for Museum für Völkerkunde
in Leipzig registered the collection of songs and instrumental pieces of Podhale region on 14 Edison wax cylinders. Among instrumental melodies (solo fiddle, folk strings ensemble) we can find in
the collection melodies of dances such as: polski Czardasz, Góralski,
Krakowiak and Taniec polski. Copies of these recordings are contemporarily stored in the Berlin Phonogrammarchiv. Dated July 1913
there are also stored in Berlin recordings of the collection of obscure
documentalist Smith who then in Silesia recorded many songs and
instrumental dance melodies.
In 1914 Juliusz Zborowski who organized by himself all the
necessary equipment for making recordings registered among
others melodies of dances from Podhale region performed by famous fiddler Bartłomiej Obrochta. After gaining independence by
Poland Zborowski stressed the idea of creating the central phonographic archive in the country. The need of sound documentation of
Podhale region music as well as necessity of saving dance performance on film tape was formed in 1922 by famous Polish composer
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Karol Szymanowski. First trials of sound registration of Polish folk
music, reaching as far as the first decades of the last century, were
mere individual and accidentaly initiatives.
It is no sooner than the 1930s that systematic registration was
undertaken in newly set up Regional Phonographic Archive (RAF;
brought to life by Łucjan Kamieński in 1930 at the University of
Poznań) and Central Phonographic Archive within the structures
of National Library in Warsaw (CAF; set up by Julian Pulikowski
in 1934).
It is obvious that dance melodies registrations were an important
part of the impressive sound collections gathered in both institutions (documental recordings of music folklore in both of the archives consisted of about 24 000 pieces).
In the context of RAF in Poznań it is worth to mention the registration made on radio plate probably in 1936 (or some time between 1936‑1938). This six‑minute plate carries performed by a bagpipe player Antoni Maleszka melodies of dance‑games (Szewc – the
shoemaker, Ceglorz – the brickmaker, Idź sobie – go away, Gołąbek –
the dove, Weksel [równy]) and singing and music performed by folk
ensemble from the village of Domachowo (bagpipe, fiddle and solo
bandoneon). Among dance melodies there are melodies of Przodek,
Wiwat and Równy.
In Warsaw, in CAF’s collection up to 1939 apart from 4862 recorded phonographic cylinders and 42 plates there were also
gathered music scores including 709 scores of instrumental melodies most of which were probably dance melodies. We also know
that Pulikowski never kept away from recording authentic situations – in 1937 he registerred an authentic wedding from the area
of Tomaszów Lubelski. Chosen recordings of dance melodies on
plates were taken from CAF to Paris in 1937 serving as an illustration for an exhibition showing Polish folk dances at an international
expo in Archive de la Danse.
Unfortunately the whole output of both of the archives was lost
during WW 2. It was only after the war, as soon as August 1945,
Jadwiga and Marian Sobieski set off in the field in order to recreate
lost Poznań collection. While discussing post‑war dance documentation it is worth to mention recordings taken by Marian Sobieski
on 28th April 1948 in Opoczyńskie region. It is there where, among
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numerous documentary recordings, an authentic and live dance situation was registerred – a game in Ogonowice (Opoczno district).
A group af dnacers and at the same time singers was accompanied
by a fiddle and drum (baraban) with a plate set. In the recording the
singing and exclamations of the dancers are mixed with the sounds
of sponatneous dance.
Post‑war activity of the Sobieskis soon led to organizing in 1950
a National Musical Folklore Collecting Campaign. The action, realized in cooperation with Polish Radio made it possible to reach
almost all regions of Poland and creating rich and representative
collection; until 1954, that is to the moment of official Campaign closure, there were gathered 41 364 traditional folk melodies (songs and
instrumental music). The recordings taken at that time are a core of
nowadays’ collection of Phonographic Collection of Institute of Art
of PAN.
In the context of dance documentation the Sobieskis ordered the
collectors to pay special attention in the field to the following issues:
what “old times” dances are being danced in certain villages and
regions; what are their names; who are the performers (the young
or the elderly); how the dances are being carried through (in the
shack, in the common room or in front of the house). The Sobieskis
also underlined the fact that dance‑games cannot be ignorred. The
collectors should have unconditionally recorded dances characteristic for a certain region and also taken into account original names
of dances functioning in local terminology. For the collectors working within the framework of National Musical Folklore Collecting
Campaign there were even elaborated separate questionnaires on
traditional folk documentation matters. The campaign brought
great fruit, yet it was only in the form of sound recordings, though
in its primal guidelines also the use of a camera for documenting
purposes was planned. The only registerred on film tape shutters
of the campaign is the documentation carried through by Polish
Newsreel in August 1951.
After completion of the campaign the recordinmgs were still
being taken in the framework of summer camps for Musicology
students as well as single documentary works of Institute of Art
employees. This way a collection of about 130 000 original field recordings on magnetic tapes, cassetes and also contemporary carriers
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was gathered to this day (and is still being enlarged). It is estimated that recordings of instrumental melodies, which means mainly
dance melodies, state about 25% of the collection.
An essential episode of traditional dance documentation which
began in 1954 was the activity of Folk Dance Department of
Ethnographic Museum in Toruń. As a part of field documentation
recordings of dance melodies were made on magnetic tapes, and
cataloguing as well as music transcriptions were made based on instructions elaborated by the Sobieskis.
…to a camera
However it was the film camera that became the best technical
tool for making the registration of full value dance dimension possible. The first conceptions concerning documentation of folk traditions (including folk dances) with using “alive photography” appeared on Polish territories at the end of 19th century, that is before
the first phonographic registrations were made. This idea was created by a pioneer of Polish cinematography – Warsaw photographer
and producer of the first Polish documental movies and newsreels
– Bolesław Matuszewski (b. 1856). Matuszewski shoot many short
movies presenting daily lives of various social classes, their games,
customs, rituals etc. One of his works was a 20‑metre film Sceny
ludowe w Polsce [Folk scenes in Poland]. Matuszewski in his written
works from 1898 presented saving local customs and traditional
costumes as one of basic goals of film documentation. He wrote
about dance as well.
In 1928 the need of using camera in ethnographic works was
raised by Jerzy Zawieyski who was impressed by Czech‑Slovak researchers’ works in this area. Roman Harasymczuk also used film
registration for his research. Between 1931‑1933 he documented
dances in Hootzool country using film and photography.
The work of the other well known Warsaw photographer –
Stanisław Jankowski (1898‑1972) is also intresting. In 1930s he recorded 3 priceless colour movies without sound: Piękno Księstwa
Łowickiego [The Splendour of Łowicz Dutchy]; Wesele księżackie
w Złakowie Borowym [Wedding on the Łowicz Dutchy in Złaków
Borowy village; both made in 1937] and Boże Ciało w Złakowie
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Kościelnym [Corpus Christi Fest in Złaków Kościelny village, 1939].
Especially Wesele… presented many dance situations filmed outside
and performed by authentic inhabitants of the region. Three other,
black and white, short movies (with sound) documenting culture of
Biskupianie (Wieniec biskupiański, Śrendziny and Wesele biskupiańskie)
which come from the same time, were shoot by the following authors: A. Nowosielski and W. Babijczuk.
Immediately after the second World War we can note down rare
initiatives of using film registration in ethnographical documentation, e.g. dances from Podhale region were recorded on 16mm film
tape by workers of Ethnographic Museum in Kraków in 1947. The
usefulness of sound film as an important ethnographical document
was postulated especially by Roman Reinfuss.
Parallely, also in 1940s the students of State High Film School
in Łódź with substancial cooperation of workers of Ethnographic
Museum in Łódź took up works concerning film documentation of
folk culture.
Although numerous documental post‑war film productions (e.g.
Polish Newsreel) didn’t omit folk culture and dance, the idea of systematic use of camera in ethnographic documentation, especially in
the area of folk, authentic dance, was still actual.
E.g. in 1957 the need of camera as a part of the equipment of
Department of Folk Art Researching of State Institute of Art was
formed and promoted. The idea of creating film archive in the
structure of Traditional Dance Archive in Ethnographic Museum in
Toruń was also born at that time.
8mm films without sound, made in the 60s of 20th century by
Grażyna Władysława Dąbrowska take an important place in archival film collection of Institute of Art of Polish Academy of Sciences.
The author appealed (similarly to earlier Roderyk Lange’s appeals)
for creating within the structure of a scientific institution a specialized laboratory for making documentation and carrying researches
on folk dance. In 1971 Wiesław Ciążyński suggested the need of
using camera also in ethnomusicologist researches especially in the
aspect of saving on film tape practical dimension of music performance and the way of creating sound.
Beginning in 1990 Piotr Dahlig has begun systematic videophonic documentation in Phonographic Collection of Institute of Art.
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The subjects for registration became solo and ensemble performances of instrumental music, dances, spectacles and staging of customs. The collection is growing year by year. In the last few years
the documentation has been recorded with a use of a digital camera.
Unfortunately, most of the traditional, authentic musicians, singers
and especially dancers passed away without seeing proper documentation of their artistic performance so that their music, songs
and dances could be handed to the next generations in the fullest
and possibly best way...
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Jacek Jackowski

Rys historyczny dokumentacji fonograficznej,
wizualnej i audiowizualnej polskich tańców tradycyjnych,
czyli od ołówka, przez fonograf do kamery

Wstęp
Era możliwości dokonywania coraz doskonalszych i wiernych zapi
sów dźwiękowych, wizualnych i wreszcie audiowizualnych – czas,
w którym żyjemy my i w którym żyło zaledwie kilka pokoleń przed
nami – jest w perspektywie historii kultury zaledwie chwilą… A przecież człowiek od dawna marzył o możliwości uchwycenia i zachowa
nia, zatrzymania i zapisania, utrwalenia, a następnie wywołania i odtworzenia ulotnego dźwięku, obrazu, ruchu w przestrzeni – zdarzeń,
które rozgrywają się w czasie (dźwięk) lub w czasie i przestrzeni (taniec).
Do znacznego ograniczenia historycznych przekazów z dziedziny sztuki tanecznej przyczynił się brak środka zapisu tańca, środka
którym np. przez wieki dla sztuki dźwięków – muzyki był i jest zapis
nutowy. Choć już od XV w. pojawiają się pierwsze próby zapisania
tańca23, dopiero w latach dwudziestych ubiegłego wieku wypracoOwe próby, podejmowane w środowiskach dworskich, nie dotyczą tańca tradycyjnego. Np. XV‑wieczny Kodeks Małgorzaty Austriackiej (Basses danses de Marguerite
d’Autriche), uwzględniał przy zapisie melodii tańca również symboliczny (literowy)
zapis kroków tanecznych. W XVI w. rozszerzano tę metodę również o schematy
graficzne. W drugiej poł. XVII w., wraz z kodyfikacją tańca klasycznego, nadworny
mistrz i choreograf Ludwika XIV stosował już tylko graficzny system notacji, udoskonalony dalej przez Augera Feuillet’a przez wprowadzenie w notacji elementu
przebiegu czasowego. System Feuilleta stosował i popularyzował m.in. Gottfried
Taubert, który notował także tańce kultury popularnej w miastach (np. Polaków
w Gdańsku). Dalsze, XVIII‑ i XIX‑wieczne systemy, których twórcami byli baletmistrze (Carlo Blasis, Arthur Saint‑Léon) uwzględniały tańce klasyczne i niczym muzyczne partytury podawały wzorzec, schemat i model, do którego wiernej realizacji
dążył wykonawca – tancerz (Lange 1995: 13‑17).
23
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wano metodę notacji sztuki tanecznej. W kontekście historycznych
źródeł mogących posłużyć do poznania tańca tradycyjnego możemy zatem wyróżnić trzy uzupełniające się w pewnym stopniu nurty,
z których pierwszy dostarcza nam zapisów melodii tańców (źródła
muzyczne), drugi dostarcza statycznych przedstawień sytuacji tanecznych (źródła ikonograficzne), wreszcie trzeci dostarcza opisów
sytuacji tanecznych i samego tańca (źródła literackie). Taniec udokumentowany nawet w świetle wszystkich powyższych źródeł nie
daje jednak w efekcie reprezentacyjnego, pełnego i wystarczającego
obrazu. Zarówno bowiem przekazy muzyczne, plastyczne czy literackie informują nas o drugorzędnych elementach tańca i o kontekście jego wykonywania. Sam taniec, jak podkreśla Roderyk Lange,
jest bowiem zjawiskiem trudno uchwytnym i konstytuuje się tylko
wówczas, gdy człowiek jest pogrążony w akcji tańczenia, a zatem
taniec trwa tyko wówczas, gdy jest wykonywany, zaś ciało tancerza
jest jedynym instrumentem wykorzystywanym do kreacji tańca24:
„Taniec nigdy nie staje się obiektem materialnym. Będąc tak bardzo złączony z osobą tańczącego, niełatwo poddaje się badaniom
naukowym. Rzadko udaje się oddalić dostatecznie od samego
przeżycia tanecznego, aby móc uzyskać perspektywę dla jego oceny. Obserwator tańca dostrzega tylko uzewnętrznione manifestacje przeżycia wewnętrznego osób pogrążonych w akcji tanecznej”
(Lange 2009: 8).

Nadrzędność czynnika ruchowego nad elementem muzycznym
w tańcu, wyrażanie i wymowę gestem dostrzegali już starożytni,
np. Arystoteles sztukę tancerzy określał jako rytmiczny ruch ciała:
„[…] Samym zaś rytmem bez melodii naśladuje sztuka tancerzy,
gdyż i oni przez rytmiczne ruchy ciała odtwarzają i charaktery,
i uczucia, i czynności” (Arystoteles 2006: 4, tłum. T. Sinko).
„Z samego natomiast rytmu bez melodii korzysta sztuka tancerzy,
którzy poprzez rytmiczne ruchy ciała wyrażają i charakter, i doznania, i działania” (Arystoteles 1983: 4, tłum. H. Podbielski).

Podkreślmy, że rytm porządkujący ruch – ów nadrzędny element tańca, jest również tym, co łączy muzykę i taniec. W XX w.
Ten ostatni aspekt ciała tancerza jako instrumentu i narzędzia wykonawczego,
jak wykazał Curt Sachs, stawia sztukę tańca na prymarnej pozycji wobec innych
form sztuki i twórczości.
24
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Rudolf Laban, który stworzył wiele baletów, w których celowo zrezygnował z udziału muzyki, odrzucił przekonanie o muzyce, jako
bezwzględnie koniecznym elemencie w kompozycji tańca, autonomizując tym samym taniec od sztuk muzycznych (Lange 2009:
40). Sam system analizy ruchu i sposób notowania akcji tanecznej
– notacja ruchu ludzkiego (przepływu ruchu), zapisanie go jako
dynamicznych ciągów zmian w czasie i trójwymiarowej przestrzeni (system notacji Labana‑Knusta opublikowany w 1928 r., kinetografia) jest, w zastosowaniu do tańca tradycyjnego, systemem dość
nowym, służącym umożliwieniu utrwalenia, rekonstrukcji (w celach wykonawczych czy dydaktycznych), a zarazem analizy ruchu
( w celu badania), systemem, który usankcjonował naukowe podstawy choreologii (Lange 2009: 62‑69, 84). Roderyk Lange, właśnie
w kontekście naukowej analizy podkreślił nadrzędność zapisu tańca, nawet nad jego wizualną rejestracją:
„W XX wieku można by zaryzykować twierdzenie, że sfilmowanie
tańca rozwiązuje całkowicie problem jego utrwalenia. Niestety –
tak nie jest. I to w takim samym stopniu, jak nie rozwiązuje sprawy
utrwalenie muzyki na taśmie magnetofonowej. Aby nauczyć się poszczególnych partii kompozycji tanecznej w obrębie partytury, aby
poczynić porównania i dokonać analizy, nieodzowny jest szczegółowy zapis ruchu w piśmie, zapis, który można odczytać w dowolnym
tempie, realizując go ruchem lub tylko przedstawiając sobie w wyobraźni kształt tańca, jego obraz i rysunek drogi, po której przebiega;
zapis, który przy odczytywaniu można dzielić na fragmenty lub każdy z elementów oddzielnie analizować i studiować, czego nigdy nie
dałoby się dokonać w wypadku tańca utrwalonego na taśmie filmowej. Film zawsze będzie tylko niesłychanie cennym uzupełnieniem
w zakresie interpretacji i stylu wykonania tańca (tak, jak nagrane na
taśmę dzieło muzyczne w doskonałym wykonaniu może być pomocą
w uchwyceniu specyficznej interpretacji i stylu)” (Lange 1995: 18).

W niniejszym opracowaniu, dokonując historycznego przeglądu, chciałbym zastanowić się jednak, w jakim stopniu, w kontekście wyżej wymienionych źródeł historycznych, jest w stanie przybliżyć nam zjawisko tańca, zwłaszcza w sferze interpretacji i stylu
wykonawczego muzyki i ruchu, wytworzona w ubiegłym stuleciu
dźwiękowa i wreszcie – niczym synkretyzm wspomnianych źródeł
– audiowizualna dokumentacja tańca.
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Od ołówka…
Najstarsze ze znanych nam źródeł muzycznych dotyczących
melodii polskich tańców tradycyjnych to tabulatury organowe, np.
znana szesnastowieczna Tabulatura Organowa Jana z Lublina zawiera zapisy 27 tańców polskich. Ważnym źródłem (choć od czasów
Chybińskiego poddawanym coraz mocniejszej krytyce) są zapisy
nutowe Oskara Kolberga i liczne wzmianki o tańcach, opisy tańców
wplecione w relacje o weselach. Liczne źródła ikonograficzne25, podobnie, jak w przypadku organologii nie mogą stanowić wyczerpującej i zawsze wiarygodnej źródłowej podstawy, bowiem są one
często efektem wizji autora czy też jego subiektywnego sposobu
widzenia sytuacji tanecznej.
„Jedynie dzięki odkryciom archeologów i historyków sztuki poznajemy wybrane przez mistrzów dłuta i pędzla niektóre statyczne
momenty, większych prawdopodobnie, kompozycji tanecznych.
Zabytki te pozwalają nam zaledwie domyślać się przypuszczalnych
kształtów dawnych pląsów” (Lange 1995: 14).

W sztuce malarskiej tematy taneczne nierozerwalnie łączą się
z tematyką muzyczną. Ikonografia może przyczynić się do poznania
charakteru i sytuacji tańczenia w różnych środowiskach. Od schyłku
XVI w. pojawiają się również w polskiej plastyce tematy muzyczne
przedstawiające zabawy, rozrywki i odpoczynek ludzi różnych stanów i warstw społecznych. Wiek zaś XIX obfituje już w malowane
sceny zabaw chłopskich, tańców przy wtórze kapeli26 (Banach 1956,
t. I: 13, 16). Zestaw interesujących reprodukcji przytoczył Roderyk
Lange w dodatku ilustracyjnym do pracy Tradycyjny taniec ludowy
w Polsce (Lange 1978: ryc. 4‑14, komentarz 20‑21). Barwne reprodukcje
znajdziemy zaś u Grażyny Władysławy Dąbrowskiej w pracy Taniec
w polskiej tradycji. Leksykon (2006: 379‑393). Wreszcie w poezji i prozie
staropolskiej oraz w literaturze szlacheckiej i mieszczańskiej taniec
Jest to prawdopodobnie najstarszy typ źródeł, sięgają one bowiem prehistorii
(Sobolewska‑Drabecka 1960: 99‑101).
26 Jednym z wcześniejszych przedstawień jest Taniec Flisaków przed Dworem Artusa I. van dem Blocka. Alegoria handlu gdańskiego, 1608. Znana zwłaszcza organologom Zabawa w Karczmie (drzeworyt z 1693 r.) przedstawia również tańczącą
parę. Z XIX‑wiecznego malarstwa przytoczmy np. prace Michała Stachowicza (Taniec w karczmie, 1819; Dożynki, 1821), Henryka Pilattiego (Tańce przed chatą, ok.
1860), rysunki W. K. Stattlera (Zabawa we wsi pod Krakowem) i in.
25
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pojawia się w kontekście opisów zwyczajów, zabaw i rozrywek różnych warstw społecznych (np. Bobrowska 1989: 54‑60, 107‑137; 2005:
81‑88). Dzięki tym przekazom możemy np. umiejscowić z pewną
dokładnością kiedy w literaturze pojawiła się nazwa danego tańca a także, prócz wielu innych szczegółów, poznajemy najczęstsze
okoliczności, kiedy ów taniec był tańczony, na jakich instrumentach
przygrywała do tańca muzyka, w jaki sposób poruszali się tancerze. Jak jednak zauważyła G.W. Dąbrowska, na podstawie licznych
i barwnych słownych opisów nie da się jednak odtworzyć ruchowo27
żadnego tańca (Dąbrowska 1965: 36). Wspomniany Oskar Kolberg
zwracał uwagę na konieczność gromadzenia w terenie opisów tańca
i zapisania szczegółów dotyczących realizacji tańca przez tancerzy,
układu przestrzennego, kroków i uzupełnianie opisów w miarę możliwości zapisami melodii. W 1865 r. ogłosił on na łamach „Biblioteki
Warszawskiej” postulat współpracy przy zbieraniu szczegółów etnograficznych oraz ujęty w jedenaście przedmiotów (punktów) program
przedsięwzięcia. Wśród owych szczegółów w punktach 8‑11 Kolberg
nakreślił konieczność zbierania pieśni, a także (w punktach 9 i 10)
tańców wraz z zapisami ich melodii oraz opisów zwyczajów i obrzędów z uwzględnieniem warstwy muzycznej:
„9) Tańce. Opis tychże i nuta, jeśli można.
10) Obrzędy, mianowicie:
a) Wesela, szczegółowo ze wszystkimi opisane ceremoniami, igraszkami i żartami. Jakie przy tém stroje, przystrojenia i ozdoby […],
pieśni, muzyka, tańce, przygotowania młodych, druchen i rodziców, oświadczyny, zaprosiny, zaręczyny, mowy, rozplatania warkocza, ślub, zabawa w karczmie, oczepiny, uczty, podarunki, pożegnanie; jak długo, kiedy i u kogo co się odbywa? Posag czyli wiano.
Koszta wesela […]” (Kolberg 1865: 307‑308).

Wysiłki Kolberga – jakkolwiek zwieńczone imponującym zbiorem
i wydawnictwem – były jednak indywidualną, choć wspomaganą
współpracą z wieloma korespondentami, pracą. Zorganizowane akcje zbierania pieśni i muzyki ludowej uwzględniające również taniec
ludowy i obejmujące swym zasięgiem także terytorium Polski, pozostającej wówczas pod zaborami, sięgają pierwszej połowy XIX w.
27

O rekonstrukcji tańców z dawnych ilustracji pisał Dariusz Kubinowski (2000).
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W 1819 r. Towarzystwo Przyjaciół Muzyki Cesarstwa Austriackiego
w Wiedniu we współpracy z władzami szkolnymi zorganizowało
akcję zbieraczą wśród ludu, której celem było gromadzenie zwłaszcza przez nauczycieli, a także organistów pieśni i tańców ludowych.
Wiemy, że pośród zapisów dokonanych w ramach owej akcji w okolicach Cieszyna znalazło się kilka melodii tanecznych. Są to zarazem
najstarsze zapisy melodii ludowych i popularnych z tych terenów
(Londzin 1930: 170; Pośpiech 1977: 3). Dodać należy, iż podobną akcję, tym razem na początku XX w. powołało Ministerstwo Wyznań
i Oświaty w Wiedniu (odpowiedzialnym za dostarczanie materiału z terenu Galicji do Wiednia był wówczas Seweryn Udziela).
Celem akcji było wydanie imponującej publikacji pt. Das Volkslied in
Österreich. W wystosowanym przez Wydział Wykonawczy kwestionariuszu znalazły się m.in. punkty dotyczące tańca:
„Pkt 3. Czy w tej miejscowości lub w okolicy wykrzykują wesoło
w tańcu, w polu… jak? […]; pkt 6. Czy znajdują się tam muzykanci,
posiadający spisane tańce ludowe? […]. Czy możnaby otrzymać od
nich odpisy tych tańców? […]; pkt 14. Czy są tam muzykanci ludowi? Co grywają (tańce, marsze, hejnały)? […]; pkt 15. Jakie tance
tańczy lud tamtejszy i w jaki sposób je tańczy? – podać nazwę tańca
i opisać cały jego przebieg – Kiedy i gdzie tańczą? – Przy jakiej muzyce? – Czy nie tańczono tam dawniej innych tańców, albo dzisiejszych tańców w inny sposób? – Czy śpiewają przy tańcu?; pkt 18.
Czy potrafi Pan(i) zapisać także melodye pieśni i tańców ludowych?
Jeżeli nie, to ktoby to potrafił dobrze zrobić w tamtej miejscowości
lub okolicy? […]” („Lud” 1910, t. XVI, s. 328‑330).

Jakkolwiek nie przedstawiałaby się spuścizna owych akcji pochodząca z terenów Polski należy podkreślić, iż inicjatywy te miały znaczący wpływ na budzące kształtowanie się narodowej idei
zorganizowanej dokumentacji urzeczywistnionej po odzyskaniu
niepodległości przez Centralne Archiwum Fonograficzne i „reaktywowanej” w ramach powojennej (po drugiej wojnie światowej)
ogólnopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego.
…przez fonograf…
Postęp technologiczno‑cywilizacyjny, dostrzegalny zwłaszcza
od drugiej połowie XIX w. wpłynął znacząco na rozwój nauki, także

98

w jej humanistycznych dziedzinach. Wynalezienie możliwości rejestracji dźwięku – głosu, śpiewu, muzyki, wyznaczyło nowe kierunki w metodach badań muzykologii porównawczej i w sposób rewolucyjny zmodernizowało warsztat etnografii muzycznej. Ołówek
i kartki z pięciolinią – jedyne narzędzie badacza‑dokumentalisty
zostało zastąpione fonografem Edisona z kompletem czystych wałków fonograficznych. Jednak, o ile dla badacza pieśni i melodii narzędzie to wydawałoby się nawet w swej prototypicznej formie doskonałe, w przypadku tańca urządzenie rejestrowało tylko jeden
jego wymiar – warstwę muzyczną, z kinetycznej uwzględniając co
najwyżej odgłosy tancerzy.
Z udogodnień technicznych rychło skorzystali indywidualni
postępowi badacze i dokumentaliści, a w ślad za nimi europejskie
ośrodki naukowe, tworząc na przełomie XIX i XX stulecia pierwsze
europejskie archiwa nagrań mowy, pieśni i melodii instrumentalnych. To właśnie w najstarszych kolekcjach – archiwach fonograficznych, odnajdujemy pierwsze zapisy dźwiękowe melodii tańców
tradycyjnych.
Autorem pierwszej rejestracji fonograficznej na ziemiach polskich
jest Roman Zawiliński, filolog z Krakowskiej Akademii Umiejętności.
Choć w centrum jego uwagi była gwara i to właśnie oracje weselne i kilka śpiewek wykonanych w podhalańskiej mowie przez Jana
Sabałę (syna) stało się treścią dwóch słynnych wałków fonograficznych nagranych na Podhalu w 1904 r.28 nie oznacza to, że badacz
pomijał inne elementy kultury ludowej, w tym taniec. W 1887 r., na
łamach pierwszego tomu „Wisły” postulował on konieczność gromadzenia materiałów etnograficznych, w tym szczegółowego notowania przez badaczy i dokumentalistów informacji o tańcu ludowym.
W ustępie dotyczącym muzyki Zawiliński zapytuje:
„Celem przedstawienia zmysłu estetycznego opowiedzieć trzeba,
czy mają [informatorzy, mieszkańcy wsi – przyp. J.J.] zamiłowanie
do muzyki? czy chętnie kupują sobie instrumenta muzyczne (jakie?)
i na nich się grać uczą? Przy jakich okolicznościach lubią muzykę?
Czy śpiewają przy muzyce mężczyźni tylko, czy i kobiety? Jakie
tańce tańczą? w jaki sposób? jaki ich porządek, jakie figury, ruchy?”
(Zawiliński 1887a: 85).
Uznawanych za najstarszy znany zapis dźwiękowy polskiego folkloru muzycznego (Dahlig 1994; 1997; Jackowski, Ładygin 2006).
28
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W akapicie dotyczącym zwyczajów i obrzędów znów powraca pytanie o taniec i zabawy przy muzyce w kontekście wesela
(Zawiliński 1887b: 124).
Za pierwsze znane nam nagrania fonograficzne melodii tanecznych z terenów Polski możemy uznać rejestracje dokonane w 1907 r.
w Zakopanem – znajdującym się wówczas w granicach Galicji, części Monarchii Austro‑Węgierskiej obejmującej południowe tereny
dawnej, przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. Autor nagrania Willy
Blossfeld (cand. phil.) w ramach prac dla Museum für Völkerkunde
w Lipsku (Blossfeld był wówczas zapewne stażystą w muzeum)
przy pomocy fonografu na czternastu wałkach fonograficznych zarejestrował zbiór śpiewów i instrumentalnej muzyki podhalańskiej.
Wśród melodii instrumentalnych (skrzypce solo, kapela góralska)
odnajdujemy w tym zbiorze tańce i melodie m.in. (przytaczam oryginalne zapisy na pudełkach): polski Czardasz, Góralski, Sabałowa,
Krakowiak oraz Taniec polski. Kopie tych nagrań przechowywane
są w Berlinie29. Z lipca 1913 r. pochodzą, przechowywane również
w Berlinie, nagrania z kolekcji bliżej nieznanego dokumentalisty
Smitha, który zarejestrował na Śląsku szereg pieśni oraz melodii instrumentalnych30. Tym ostatnim, pomijając liczne marsze weselne,
często towarzyszy również śpiew, są tu bowiem liczne aranżacje
melodii pieśni tanecznych na rozbudowany zespół instrumentalny
(w oryginalnym zapisie Orchester lub Instrumental).
Ideę systematycznego utrwalania w postaci fonogramów muzyki podhalańskiej i w ogóle polskiej muzyki ludowej podnosił
Juliusz Zborowski. W 1914 r. pod wpływem kontaktów i współpracy z Bronisławem Piłsudskim31, zorganizowawszy własnym
Podczas wizyty w berlińskim Phonogrammarchiv udostępniono mi kopie wałków fonograficznych nagranych przez Blossfelda wykonane w czerwcu 2001 r.
w Berlinie. Melodie instrumentalne i tańce znajdują się na wałkach nr: 2, 3 (Góralski, wyk. Stanisław Gąsiennica Fronek), 9 (tańce i pieśni, wyk. Szymon Urzy… –
skrzypce), 11 (Polski Czardasz – skrzypce NN), 12 (Góralski, nuta Sabałowa, Krakowiak
– skrzypce NN), 14 (taniec polski – kapela góralska). Czas trwania poszczególnych
wałków wynosi średnio 2 min. 20 sek. Dokładniejszy opis nagrań zob. też: Jackowski, Ładygin 2006: 63. Powtórnie, z większą dokładnością miałem okazję przesłuchać ów zbiór oraz nagrania dokonane na Śląsku w 1913 r. w maju 2010 r.
30 Nagrane na wałkach nr 5, 8, 10‑12, 14‑15, 17‑19, 22‑24, 28‑29, 32, 34.
31 Bronisław Piłsudski (1866-1918), brat Józefa, nagrywał w latach 1902‑1903 muzykę i śpiewy w rytuałach ludu Ajnów – pierwotnych mieszkańców Sachalina i Hokkaido.
29
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sumptem niezbędne wyposażenie do nagrań utrwalił m.in. nuty
góralskie w wykonaniu słynnego skrzypka Bartusia Obrochty32. Po
odzyskaniu niepodległości Zborowski powrócił do palącej kwestii
stworzenia centralnego archiwum fonograficznego (Zborowski
1934b: 48; 1934c: 71‑73). Potrzebę dźwiękowej dokumentacji muzyki podhalańskiej, kapel, śpiewaków i instrumentalistów wykonujących muzykę w dawnym stylu, a także, co szczególnie
warte podkreślenia na łamach niniejszego tekstu, konieczność
utrwalenia tańca na taśmie filmowej sformułował w 1922 r. Karol
Szymanowski:
„Kategoryczny nakaz przechowania owej historycznej tradycji muzycznej bodaj na wałkach fonografu, tanecznej zaś na kinematograficznym filmie, staje się z dniem każdym sprawą coraz większej
wagi. [...] Ołówek w ręku badacza utrwala tylko słowo, zatracając
jego intonacyę – lub wysokość tonu bez jego barwy. Natomiast igła
fonografu lub objektyw kinematograficznego aparatu w beznamiętnej swej nieomylności, przechowują w sobie na zawsze życie, nie zatracając nic z najlżejszych, najbardziej nieuchwytnych jego odcieni!”
(Szymanowski 1930: 18; 1947: 1‑2).

Pozostając jeszcze przy Podhalu, warto wspomnieć o międzywojennych nagraniach kapeli Karola Stocha‑Waki, której członkowie znaleźli się w Ameryce wśród licznej grupy polskich emigrantów. Te komercyjne nagrania na płytach szybkoobrotowych
powstały w latach 1927‑1929 w Chicago.
Ze wspomnianych podhalańskich nagrań Juliusza Zborowskiego
w latach ’20 ubiegłego wieku korzystał, w celu dokonania transkrypcji, Adolf Chybiński. Twórca polskiej etnografii muzycznej wyWałki fonograficzne nagrane przez J. Zborowskiego przechowywane są w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem (Jackowski, Ładygin 2006). W Zbiorach Fonograficznych IS PAN znajduje się cyfrowa kopia kompletu nagrań J. Zborowskiego
z 1914 r. Kopia archiwalnych nagrań J. Zborowskiego utrwalona na taśmie magnetofonowej w 1968 lub w 1969 r. w Krakowie przez Zbigniewa Kamykowskiego i Kazimierza Boguckiego została zdigitalizowana w Pracowni Fonograficznej IS PAN
w 2006 r., a ich fragmenty opublikowano na wspomnianej płycie CD Muzyka Tatr.
W 2010 r. dokonałem w Muzeum Tatrzańskim oceny stanu zachowania wałków
nagranych przez Zborowskiego. Wydaje się, iż pogląd, że wielokrotne odsłuchiwanie wałków przez prof. A. Chybińskiego w celu dokonania transkrypcji nagrań doprowadziło do znacznego starcia powierzchni nośnika, a tym samym do istotnego
pogorszenia jakości sygnału, jest nieco przesadzona.
32
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sunął szereg postulatów dotyczących konieczności „fonografowania” polskiej muzyki ludowej i już u schyłku pierwszej dekady XX
w. wzywał do systematycznego gromadzenia źródeł i rozpoczęcia
pracy w dziedzinie „u nas niemal nieznanej, a w każdym razie naukowo nie uprawianej” (Chybiński 1910: 4). Choć można odnieść
wrażenie, iż autor wyraźnie kładzie nacisk na konieczność zbierania pieśni ludowych, a więc tekstów z zapisami melodii, a niekiedy
nawet krytykuje zbieraczy, którzy celowo zapisują proste i łatwe
do zanotowania pieśni religijne i melodie taneczne33, odnajdujemy
w jego pismach również wskazówki zalecające zwrócenie baczniejszej uwagi na melodie taneczne i na samych tancerzy, jako informatorów:
„Zdawaćby się mogło, iż melodje taneczne będą co do taktu najmniej wątpliwości przedstawiały. Tak jednak nie jest, istnieją bowiem melodje, które dają się wykonać „à double emploi” (zarówno
w takcie parzystym jak i nieparzystym). W takich wypadkach należy zwrócić uwagę na akcentuację lub na rytmikę ruchów tanecznych i spostrzeżenie swoje osobno zanotować. Informacje ze strony
grajka lub tancerza mogą być zwłaszcza w tym wypadku bardzo
cenne dla ustalenia miary taktu” (Chybiński 1925b: 6).

Jak widać z powyższych opisów, pomimo wyraźnie artykułowanej potrzeby systematycznej i instytucjonalnej dokumentacji,
pierwsze próby rejestracji dźwiękowych polskiej muzyki ludowej,
sięgające pierwszych dekad ubiegłego wieku, były raczej inicjatywami indywidualnymi i sporadycznymi. Dopiero w latach 30.
XX w. podjęto systematyczne rejestracje dźwiękowe w powstałych wówczas: Regionalnym Archiwum Fonograficznym (założonym przez Łucjana Kamieńskiego w 1930 r. na Uniwersytecie
w Poznaniu) i w Centralnym Archiwum Fonograficznym działającym w strukturach Biblioteki Narodowej w Warszawie (założonym przez Juliana Pulikowskiego w 1934 r.). Jest rzeczą oczywistą, iż w imponujących kolekcjach nagrań zgromadzonych w obu

„Zbieracze, nie będący etnografami muzycznymi, ograniczają się w zasadzie do
notowania melodyj łatwych, a więc przeważnie tanecznych, jako rytmicznie nietrudnych, zazwyczaj prawie schematycznych co do rytmiki i formy, także metryki.
To samo można powiedzieć o wielu melodjach pieśni religijnych z powodu powolnego tempa i małych zazwyczaj zmian rytmicznych” (Chybiński 1925: 8).
33
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placówkach34 ważne miejsce zajmowały rejestracje melodii tanecznych. W kontekście Regionalnego Archiwum Fonograficznego
w Poznaniu (RAF) warto wspomnieć o zapisie na płycie radiowej
dokonanym prawdopodobnie w 1936 r. (lub w okresie 1936‑1938).
Kopia tego, prawdopodobnie nieistniejącego już nagrania z Do
machowa na taśmie magnetycznej znajduje się w Zbiorach Fo
nograficznych ISPAN (dar Jana Bzdęgi przekazany do archiwum
przez Jarosława Lisakowskiego). Stworzenie tego „pilotażowego”
nagrania było zapewne związane z pracami nad audycją radiową
o muzyce biskupiańskiej, co zbiegało się z wydaniem Biskupian
Jadna Bzdęgi (Dahlig 2002: 18). Nie jest wykluczone, że przy realizacji obecny był Łucjan Kamieński. Sześciominutowa płyta zawiera
grane przez dudziarza Antoniego Maleszkę melodie tańców‑zabaw
(Szewc, Ceglorz, Idź sobie, Gołąbek, Weksel [równy]) oraz prezentuje śpiewy i muzykę (dudy i skrzypce oraz bandoneon solo)
w wykonaniu zespołu z Domachowa (melodia do przodka, wiwat,
równy)
Przypomnijmy, że kolekcję CAF od 1935 r. zasilały początkowo
materiały nadsyłane przez zbieraczy w ramach konkursu Polskiego
Radia na „zbieranie i notowanie melodii ludowych, a więc piosenek,
tańców, przygrywek, toastów, śpiewów obyczajowych…” (Dahlig
1993: 134). Pulikowski, o nadsyłanie do archiwum m.in. melodii ludowych tańców, zwracał się w apelu Ratujmy pieśń i muzykę ludową35
opublikowanym w 1937 r. w kilku pismach. Do 1939 r. w zbiorach
CAF zgromadzono prócz 4 862 nagranych wałków fonograficznych
i 42 płyt36 także zapisy muzyczne, m.in. 709 zapisów melodii instrumentalnych, z czego większość stanowiły zapewne melodie taneczne (Dahlig 1993: 136) Wiemy również, że Pulikowski nie stronił
od nagrań sytuacji autentycznych – w 1937 r. zarejestrował m.in.
autentyczne wesele w okolicach Tomaszowa Lubelskiego (Dahlig
1993: 140). Wybrane nagrania melodii tanecznych na płytach z CAF
W RAF zgromadzono 4020 nagrań pieśni i muzyki ludowej z Wielkopolski,
Pomorza, Kaszub, Mazowsza utrwalonych na wałkach fonograficznych i płytach
żelatynowych, w CAF ok. 20 tys. nagrań na 4850 wałkach Edisona oraz wiele rękopisów; dokumentalne nagrania folkloru muzycznego obu tych ośrodków zawierały
łącznie ok. 24 000 pozycji (Dahlig 1993: 119‑156; 1998: 547‑624).
35 Tu wyraził również Pulikowski swe obawy dotyczące mody na popularne wówczas tanga i fokstroty.
36 Ok. 20% nagrań stanowiły melodie instrumentalne.
34
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powędrowały również w 1937 r. do Paryża, jako ilustracja do ekspozycji prezentującej polskie tańce ludowe na międzynarodowej
wystawie w Archive de la Danse gdzie tańce różnych grup etnograficznych ilustrowały figurki ubrane w miniaturowe stroje regionalne37 wykonane przez Janinę Wasiewicz
„Powędrują też do Archives de la danse płyty z tańcami ludowymi.
Większa ich część jest dorobkiem pracy terenowej, kierowanej przez
prof. dra Pulikowskiego. W jego pracowni wałków fonograficznych
muzyka, śpiewki i cały rozgwar roztańczonych izb został przeniesiony i utrwalony na płytach. Chwytamy więc uchem odcinki rzeczywistości Polski, w danym wypadku najobiektywniej” (Baudouin
de Courtenay Jędrzejewiczowa 1937: 269, 272).

Niestety, dorobek obu archiwów został utracony podczas drugiej wojny światowej. Dopiero po wojnie, już od sierpnia 1945 r.
wychowankowie prof. Łucjana Kamieńskiego, w bardzo trudnych warunkach, wyruszali w teren (początkowo w granicach
Wielkopolski i Kaszub) w celu odtworzenia utraconych zbiorów
poznańskich. W roku 1950 został zakończony pierwszy, powojenny etap prac związanych z tworzeniem fonograficznej dokumentacji polskiej muzyki tradycyjnej – rejestracji prowadzonej w terenie
przez Jadwigę i Mariana Sobieskich – kontynuatorów przedwojennej idei prof. Łucjana Kamieńskiego38. Omawiając dokumentacje
tańca warto w tym miejscu wspomnieć nagrania dokonane przez
Mariana Sobieskiego 28 kwietnia 1948 r. w Opoczyńskiem. Została
tu bowiem, wśród licznych nagrań dokumentalnych, zarejestrowana żywa i autentyczna sytuacja taneczna – zabawa w Ogonowicach
(pow. Opoczno). Grupie tancerzy a zarazem śpiewaków przygryWarto dodać, iż figurkom towarzyszyły kartogramy z rysunkami i kinetogramami ilustrowanych tańców. Kinetogramy sporządził prof. Stanisław Głowacki, współpracownik Albrechta Knusta, który wniósł duży wkład w pracach nad
rozwojem młodej kinetografii (Lange 1995: 20). Do wystawy paryskiej nawiązało
w 1952 r. Muzeum Etnograficzne w Krakowie, prezentując podobną ekspozycję poświęconą tańcom ludowym (Lange 1978: 22).
38 Podjęte bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych wysiłki Jadwigi i Mariana Sobieskich dążące do odtworzenia przedwojennej poznańskiej kolekcji, liczne
problemy w zorganizowaniu badań i dokumentacji, zaowocowały stworzeniem
w bardzo trudnych warunkach cennej kolekcji 420 miękkich płyt, na których zarejestrowano zapisy dźwiękowe w Wielkopolsce, na Kaszubach, w Opoczyńskiem,
Lubelskiem i Rzeszowskiem (Jackowski; Kierzkowski 2007).
37
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wała kapela złożona ze skrzypiec i bębna (barabana) z talerzem.
W nagraniu śpiewy (przyśpiewki) i okrzyki tancerzy przeplatają
się z odgłosami żywiołowego tańca. Zarówno skład kapeli jak i repertuar są charakterystyczne dla kultury regionu. Niewiele wiemy
o młodych wykonawcach, tancerzach, śpiewakach i samej sytuacji
(nie zachowały się protokoły do nagrań). Ze wspomnień nagrywających wiadomo, iż autentyczna i żywiołowa sytuacja nie sprzyjała
dokonaniu dobrego jakościowo nagrania a delikatny sprzęt nagrywający należało szczególnie wówczas chronić przed uszkodzeniem.
Poniżej przytaczam fragmenty opisu nagrań archiwalnych dokonanych w Ogonowicach:
Tytuł/Incipit

Uwagi, okoliczności, wykonawcy

Polka W nocy o północy

Zabawa w Ogonowicach; śpiew kobiety NN
potem przegrywa kapela

Polka mazur Stara baba
dziad młody

Śpiew mężczyzny NN potem przegrywa kapela

Śpiewa Wiktoria Baran ur. w 1923 r.
A czyście nie widzieli da
w Ogonowicach; po przyśpiewce przegrywa
mojego Witosa
kapela
Śpiewa Wiktoria Baran ur. w 1923 r.
A Kaźmierek z Łukosym
w Ogonowicach; po przyśpiewce przegrywa
da (u)orali
kapela

Ach muzykancie kancie

Śpiewa Maria Popecka ur. w 1938 r. w Sitowie
pow. Opoczno, zam. Ogonowice; po każdej
przyśpiewce przegrywa kapela; w zapowiedzi
uwzględniona także Genowefa Stępień ur.
w 1939 r. Ogonowice

Oberek

Śpiew mężczyzny NN i kobiety NN na przemian;
po każdej przyśpiewce przegrywa kapela

Powojenne działania niestrudzonych Sobieskich rychło doprowadziły w 1950 r. do powołania decyzją najwyższych władz państwowych ogólnopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego.
Akcja, realizowana we współpracy technicznej z Polskim Radiem
umożliwiła na dotarcie do niemal wszystkich regionów Polski
i stworzenie bogatej i reprezentacyjnej kolekcji; do 1954 r. – a zatem do chwili oficjalnego zakończenia Akcji – zgromadzono 41 364
melodii ludowych (pieśni i muzyki instrumentalnej). Nagrania zre-
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alizowane wówczas stanowią trzon dzisiejszej kolekcji Zbiorów
Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN.
W ogólnej instrukcji39 dla zbieraczy folkloru, która została opublikowana na początku Akcji w 1950 r. w „Muzyce”, Sobiescy, obok
ogólnej charakterystyki muzycznej polskich tańców, zwrócili uwagę na pewne problemy, które napotka zbieracz dokumentujący taniec a wynikające z dotychczas niewypracowanych metod opisu
i typizacji:
„Klasyfikację tańca utrudnia zresztą sam lud (z tym spotyka się każdy zbieracz w terenie), który stosuje do jednego i tego samego tańca
różne nazwy, tak że ta sama melodia taneczna w jednej wsi nazywa
się kujawiakiem, w innej oberkiem, w jeszcze innej nawet walcerkiem, nie mówiąc już o tych – jakże licznych nazwach – które wywodzą się od okoliczności, w jakich taniec bywa tańczony” (Sobiescy
1950: 36‑37, zob. też: Sobiescy 1949a: 3)

Sobiescy (1950: 44‑45) zalecili zbieraczom, by w terenie zwrócili uwagę na następujące zagadnienia: jakie „starodawne” tańce
są tańczone w danej miejscowości, rejonie; jakie są ich nazwy; kto
je tańczy (starzy czy młodzi); jak się te tańce tańczy (w chałupie,
świetlicy czy też przed domem – np. korowody weselne, polonez
ludowy, chodzony, tolija). Sobiescy podkreślali również, iż nie należy pomijać tańców‑zabaw. Zbieracze bezwarunkowo winni nagrywać tańce charakterystyczne dla danego regionu i uwzględnić
oryginalną nazwę tańców funkcjonujących w nomenklaturze lokalnej (w zapisie fonetycznym), która dopiero na późniejszym etapie
Główne założenia Instrukcji zostały sformułowane i opublikowane jeszcze przed
formalnym rozpoczęciem Akcji, w 1949 r. Idea Akcji i jej plan były już wówczas
gotowe i czekały na realizację: „Można jednak już dziś z zadowoleniem powiedzieć,
że akcja planowego zbierania folkloru muzycznego jest zorganizowana i niedaleki już czas, kiedy wejdzie ona w stan realizacji, w ramach państwowego planu na
odcinku kultury i sztuki” (Sobiescy 1949c: 3). O historycznym podłożu kształtowania się idei Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego zob. J. Jackowski: Historyczne
i ideowe uwarunkowania ogólnopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego. Digitalizacja, opracowanie i udostępnianie dokumentalnych nagrań dźwiękowych zarejestrowanych
w ramach Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego (1950‑1954). Referat i prezentacja podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek Chrońmy dziedzictwo fonograficzne (14‑15
listopada 2008 r.), Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu. Materiały konferencyjne (Druga Ogólnopolska Konferencja Fonotek
„Chrońmy dziedzictwo fonograficzne”. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Biblioteka Narodowa) w druku.
39
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opracowania dokumentacji będzie konfrontowana i wartościowana przez specjalistów40. Istotny jest także zapis i nagranie słów do
melodii tańca. Miejsce do zanotowania ludowych nazw tańców
Sobiescy przewidzieli w specjalnie na potrzeby akcji opracowanym
protokole. Warto podkreślić, że na odwrocie protokołu zalecano
zanotowanie sposobu tańczenia, oraz wyżej wymienionych uwag
o związku danego tańca z obrzędem, okolicznościach (Sobiescy
1950: 47‑48). Dla zbieraczy pracujących w ramach Akcji Zbierania
Folkloru Muzycznego opracowano nawet oddzielne kwestionariusze dotyczące zagadnienia dokumentacji tańca ludowego. Był to
Kwestionariusz dla zbieraczy terenowych w dziedzinie tańca, a jego uzupełnienie stanowiły Instrukcja dla badania polskich tańców ludowych
oraz Wskazówki do dokumentarnego filmowania polskich tańców ludowych. Niestety, dokumenty te nie doczekały się publikacji (Kamocki
1953: 34). Dodajmy, że sama akcja przyniosła obfity plon, jednak
tylko w postaci nagrań dźwiękowych, choć w pierwotnym założeniu przewidywano wykorzystanie do dokumentacji obok zapisu
dźwiękowego również kamery (Jackowski 1950). Jedynymi, zarejestrowanymi na taśmie filmowej migawkami z akcji jest dokumentacja przeprowadzona przez ekipę Polskiej Kroniki Filmowej w sierpniu 1951 r.41
Po zakończeniu akcji nagrania prowadzono dalej w ramach obozów wakacyjnych dla studentów muzykologii a także jako prace
dokumentacyjne indywidualnych pracowników Instytutu Sztuki.
Zgromadzono w ten sposób kolekcję liczącą dziś (i sukcesywnie
powiększaną) ok. 130 tys. oryginalnych nagrań terenowych na taśmach magnetofonowych, kasetach a także na współczesnych nośnikach cyfrowych. Oszacowano, iż nagrania melodii instrumentalnych – a więc w głównej mierze melodii tańców – stanowią ok. 25%
kolekcji.
Oddzielnym i istotnym epizodem w zakresie dokumentacji tańca tradycyjnego, zwłaszcza na terenach północnej Polski, zapoczątTakże współcześnie praktyka obowiązująca w wielu archiwach uwzględnia zarówno (równorzędnie) nomenklaturę lokalną i ogólną – etnomuzykologiczną bez
względu na występujące niekiedy rozbieżności.
41 Polskie Radio utrwala stare ludowe melodie. Sierpień 1951. Wytwórnia Filmów Dokumentalnych. PKF nr 36/51. Z kraju i ze świata nr 10/52. Metraż – 112 m. Zdjęcia
Wiktor Janik (Gawrak 1957b: 122).
40
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kowanym w 1954 r. (a więc w roku oficjalnego zamknięcie Akcji
Zbierania Folkloru Muzycznego) była działalność archiwizacyjna
Działu Etnograficznego Muzeum w Toruniu, a z czasem Działu
Tańca Ludowego w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. W ramach prac terenowych dokonywano nagrań melodii tanecznych
na taśmy magnetofonowe, zaś katalogowania i transkrypcji muzycznych dokonywano w oparciu o instrukcje wypracowane przez
Sobieskich (Lange 1960: 11). Przy opracowaniu kwestionariusza
i kart materiałowych do badań etnograficznych nad tańcem ludowym (Lange 1960: 22‑35; 45‑51) Roderyk Lange skorzystał m.in. ze
wspomnianych wyżej publikowanych i niepublikowanych opracowań Sobieskich42. W pracach terenowych przewidywano również
zastosowanie, obok fotografii i nagrań magnetofonowych, rejestracji filmowej. Lange poruszył ten wątek, opisując niezbędne wyposażenie badacza terenowego m.in. w błonę filmową
„Aparat fotograficzny jest niezbędny przy zbieraniu dokumentacji
do tańca, a bardzo pożądane jest utrwalenie go na filmie; w ostateczności należy sporządzić rysunki odręczne. Oczywiście najlepiej
dysponować magnetofonem dla rejestracji muzyki do tańców i ciekawszych wypowiedzi informatorów” (Lange 1980: 37; por. też XIX
punkt części A kwestionariusza dot. załączników).

Możemy zatem uznać prace Langego za kontynuację idei niezrealizowanej dostatecznie w ramach AZFM.
Wróćmy jeszcze do kolekcji Instytutu Sztuki PAN. Tzw. nienagrane materiały dotyczące tańca43, przechowywane w Archiwum
Fonograficznym im. M. Sobieskiego omówiła Krystyna Lesień‑Pła
checka (Lesień‑Płachecka 1991). Autorka podkreśliła fakt, iż nomenklatura archiwaliów tanecznych przechowywanych w ISPAN,
(dodajmy, że zarówno tych nagranych jak i zapisanych) uwzględnia w bardzo wielu przypadkach, oprócz ogólnych nazw tańców,
W 1956 r., dzięki pomocy M. Sobieskiego Lange zapoznał się z arkuszami Państwowego Instytutu Sztuki do zapisu melodii ludowych, niepublikowanym kwestionariuszem dla szperaczy terenowych w dziedzinie tańca, a także odezwą Instytutu w sprawie zbierania tańców ludowych z 1955 r. i załączoną do niej Instrukcją
w sprawie zapisywania tańców ludowych, opracowaną przez G.W. Dąbrowską i M. Sobolewską‑Drabecką (Lange 1960: 12).
43 307 zapisów tańców i tańców‑zabaw (zapisy melodii, tekstów, opisy tańczenia,
opisy okoliczności wykonania) z lat ’50 i ’70 XX w.
42
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np. Oberek, Polka, Mazur, Walc, Kujawiak, także incipity pieśni
(Polka Na piecu siedziała), nazwisko muzykanta (Oberek Sobali,
Polka Gajeckiego), nazwy miejscowości (Polka od Chlewic, Oberek
od Zawiercia), charakterystyczny sposób wykonania (Polka drobna) czy wreszcie sytuację wykonawczą (Polka do czepin, Polka
dla wieczorowych). Choć dookreślenia owe stanowią niewątpliwie cenną informację ułatwiającą porządkowanie i porównywanie
melodii, w praktyce ludowej ta sama nazwa mogła jednak często
oznaczać zupełnie inną melodię a na jeden „kawałek” różni muzykanci (a często nawet ci sami) używali różnych określeń. W dokumentacji archiwalnej pojawia się również wiele specyficznych nazw
tańców, wzgl. tańców‑zabaw, np. Balwirz, Capany, Chusteczka,
Dziad, Kocur, Kominiarz, Kowol, Koza, Ogrodnik, Siustany, Sroka,
Tyrolina, Żyd itp. (szerszą listę podaje Lesień‑Płachecka 1991:
44‑45). Zarówno w dokumentacji nagranej jak i nienagranej, obok
przekazu repertuaru, najważniejsze miejsce stanowią opisy tańczenia zapisane lub nagrane w ramach wywiadów z wykonawcami44.
Repertuar taneczny zaprezentowany przez informatorów z b.
kresów wschodnich przechowywany w Zbiorach ISPAN penetrował Piotr Dahlig. W tym zespole liczącym ok. 650 archiwaliów
dźwiękowych odnajdujemy obok polek z różnymi przydomkami,
oberków, walców, krakowiaków, mazur‑polki, polonezów, marszów obrzędowych i licznych pieśni tańczonych takie tańce, jak:
kadryl, Nikodem, Miesiąc, Miłaszka, Podyspanc, Nareczeńka,
Kochaneczka, Lawonicha, Zarobuszka, kozak, Suktinis (Pszczółka),
Karkłe, Jabłeczko (Dahlig 1989: 28). Dokumenty te świadczą o bogatej kulturze tanecznej, stanowiącej amalgamat różnych, zarówno
wiejskich jak i miejskich wpływów, na które nakładają się również
wpływy zróżnicowania etnicznego.
… do kamery
Jednak to kamera filmowa okazała się najlepszym technicznym
narzędziem umożliwiającym rejestrację najbardziej pełnego obrazu
Przesłuchując wiele z nich uświadamiamy sobie, jak w wielu przypadkach odczuwalny był brak kamery podczas badań. Nagrywani tylko dźwiękowo informatorzy podczas opowiadania prezentowali kroki, sposoby trzymania partnera, kierunek i przebieg tańca itd. co wyraźnie słychać w nagraniach.
44
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tańca w warstwie początkowo wizualnej a następnie audiowizualnej. Pierwsze koncepcje dokumentowania przy użyciu „żywej fotografii” folkloru (w tym tańca) pojawiły się na ziemiach polskich już
u schyłku XIX w., a więc wcześniej niż nastąpiły rejestracje dźwiękowe, i były dziełem pioniera polskiej kinematografii (znanego
propagatora idei tworzenia archiwów filmowych), warszawskiego fotografa i producenta pierwszych polskich filmów dokumentalnych i kronik – Bolesława Matuszewskiego (ur. w 1856 r.). Jego
firma fotograficzna „Paryska fotografia Lux – Sigismond et Comp.”
(mieszcząca się przy ul. Marszałkowskiej 111) stała się pierwszym
filmowym ośrodkiem produkcyjnym w Polsce45. Prócz działalności
za granicą, Matuszewski nakręcił „wiele filmików odtwarzających
życie różnych klas i warstw naszego ówczesnego społeczeństwa”
(Banaszkiewicz 1955: 54, zob. też. Gawrak 1957a: 119‑120), w tym
także sceny ludowe:
„Tymczasem pan Matuszewski przygotowuje miłą niespodziankę
naszym etnografom: rozesłał on po kraju swych specyalistów, którzy robią zdjęcia kinematograficzne z zabaw, zwyczajów, obyczajów itp. ludu naszego. Przyklasnąć tylko możemy: ludoznawstwo
zyska na tem wiele” (Z. 1898: 599‑600).

Owocem tych prac był np. 20‑metrowy film pt. Sceny ludowe
w Polsce. O wartości tych dokumentów dla etnografii może świadczyć fakt, iż Matuszewski zainteresowania swe skupiał na kinematografii dokumentarnej i oświatowej i wierzył, iż „żywa fotografia”
stanie się ze zwykłej rozrywki narzędziem do studiowania przeszłości (Banaszkiewicz 1955: 55; Matuszewski 1980: 51‑58). W swych pismach Ożywiona fotografia, czym jest, czym być powinna z 1898 r. jako
jeden z celów dokumentacji filmowej przedstawił Matuszewski zachowanie lokalnych obyczajów i strojów, pisał również o tańcu:
„Nowe ułatwienia komunikacji powodują w wielu okolicach zanik
lokalnego obyczaju. Kinematografia zjawia się w porę, aby je utrwalić, ocalić ostatnie ich ślady. Masowe zebrania o charakterze religijnym lub świeckim, procesje, uroczystości korporacyjne, imprezy, na
których ludność zjawia się w strojach narodowych i tradycyjnych,

Nie jest wykluczone, że Matuszewski w arkana kinematografii został wtajemniczony przez samych braci Lumière (Czeczot‑Gawrak 1980: 8).
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wszystkie te cenne pamiątki przeszłości najdoskonalej mogą być
udokumentowane żywym obrazem (Matuszewski 1980: 169).

O filmowaniu tańca (w odniesieniu do tańca artystycznego) zaś
pisał:
„Dzięki obiektywowi utrwali się wzory i przykłady bezbłędnych
postaw i ruchów, zdobędzie się szansę zachowania tej specyficznej
dystynkcji, jaką taniec posiada” (Matuszewski 1980: 169).

Potrzebę zastosowania filmu w pracy etnograficznej podnosił
Jerzy Zawieyski, pozostając pod wrażeniem dokonań na tym polu
badaczy czechosłowackich. W 1928 r. Zawieyski brał udział (w zastępstwie Jędrzeja Cierniaka) w I Międzynarodowym Kongresie
Sztuki Ludowej, który odbył się w Pradze, reprezentując Związek
Teatrów Ludowych w Warszawie46. Tam też, w ramach kongresu,
uczestniczył on w projekcji filmu prof. Pliskiego pt. Życie ludu słowackiego. W sprawozdaniu z kongresu, które Zawieyski opublikował na łamach „Teatru Ludowego” pisał:
„Sprawą utrwalenia na filmie obrzędowości naszego ludu i życia
tego ludu w dniu codziennym i świątecznym, w pieśni, w pracy,
w zabawie, w sztuce, i obyczajowości w ogóle winno bez wątpienia
zająć się Ministerstwo W. R. i O. P. wespół z odpowiedniemi instytucjami naukowemi i artystycznemi” (Zawieyski 1928: 206).

Jedną z uchwał Kongresu było sformułowanie konieczności zorganizowania wymiany filmów, które podejmują tematykę sztuki ludowej poszczególnych krajów a także wymiany zespołów muzycznych, teatralnych, tanecznych oraz stworzenia Międzynarodowego
Archiwum Sztuki Ludowej. Niestety, na drugim kongresie, który
odbył się w Belgii w 1930 r. reprezentanci Polski nie mogli wciąż
przedstawić filmu etnograficznego, choć projekcji filmowych z innych krajów wówczas nie brakowało – zaprezentowała je niemal
połowa referentów (Zawieyski 1930: 197, 199).
Zapisem filmowym do badań tańca posługiwał się Roman
Harasymczuk. W latach 1931‑1933, podczas prac terenowych na
Na kongresie, w międzynarodowym i nie tylko europejskim gronie, poruszano
zagadnienia naukowego opracowania poszczególnych zagadnień sztuki ludowej,
w tym i jej dokumentacji. Zagadnieniami pieśni i muzyki ludowej oraz tańca i teatru
zajmowano się w ramach prac IV i V sekcji kongresu.
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Huculszczyźnie (w powiatach Kołomyja, Kosów i Nadwórna),
oprócz notatek (opisy, zapisy muzyczne) dokumentował również za pomocą filmu i fotografii. Zastosowanie kamery przez
Harasymczuka było niejako odpowiedzią na apel, który sformułował prof. F. Pospišil w 1927 r.:
„Prof. Fr. Pospišil w referacie swym pt. Taniec zbójnicki na Podhalu
i jego miejsce między orężnemi tańcami u Słowian ogólnie i między Baskami
w Pirenejach, wygłoszonym na II. Zjeździe Słowiańskich Geografów
i Etnografów w Polsce roku 1927, silnie podkreśla znaczenie filmu dla
opracowywania tańców ludowych, gdyż jest to jedyny sposób badania naukowego w słowińskiej etnografii (Sekcja VI). Zastosowując w badaniach
ludowej kultury tanecznej metodę filmowej analizy tańców, dochodzimy zawsze do pewnych i konkretnych wyników” (Harasymczuk 1939:
7; praca ilustrowana fotografiami – kadrami z filmu).

Wspomniany już w niniejszym tekście (w rozdziale poświęconym nagraniom dźwiękowym) postulat K. Szymanowskiego
z 1922 r. powrócił w pismach Juliusza Zborowskiego – dyrektora
Muzeum Tatrzańskiego. W 1934 r. kreśląc schemat organizacyjny
archiwum fonograficznego, które podjęłoby również przeprowadzenie szeroko zakrojonej akcji dokumentacyjnej wzorem instytucji
zagranicznych, Juliusz Zborowski pisał:
„Program działalności przyszłego archiwum musi skoncentrować
pracę i finansowe środki na zjawiska, zachodzące w granicach własnego państwa i w granicach polskości. A więc zadaniem jego będzie
gromadzenie fonogramów z zakresu: 1. Fonetyki eksperymentalnej;
2. Muzyki ludowej, zarówno wokalnej, jak i instrumentalnej. Tu należy również utrwalenie ludowych obrzędów przy jednoczesnej pracy kinematografu [ostatnie zdanie podał Zborowski
w przypisie – komentarz J.J.]; 3. Języka polskiego i jego gwar, łącznie
z gwarami ludności polskiej, zamieszkałej w Czechach, Niemczech,
Sowietach, Ameryce; 4. Języków i narzeczy mniejszości narodowych, zamieszkujących na obszarze Rzeczypospolitej; 5. Nauczania
języków obcych, wymowy i krasomówstwa; 6. Utrwalania wybitnych utworów muzycznych, nagrywanych przez wirtuozów i śpiewaków lub symfoniczne orkiestry, dyrygowane przez sławy kapelmistrzowskie; 7. Utrwalania utworów literackich wypowiadanych
przez deklamatorów i recytatorów; 8. Utrwalania głosu i przemówień wybitnych osobistości ze świata polityki, nauki, sztuki i literatury” (Zborowski 1934c: 71).
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Interesującym, międzywojennym epizodem w polskiej kinematografii jest dzieło znanego innego warszawskiego fotografika
Stanisława Jankowskiego (1898‑1972), który przy fachowej współpracy prof. Eugeniusza Frankowskiego (Reinfuss 1947: 340) nagrał
w latach ’30 ubiegłego wieku cenne kolorowe (!) filmy nieme pt.:
Piękno Księstwa Łowickiego; Wesele księżackie w Złakowie Borowym (oba
z 1937 r.) oraz Boże Ciało w Złakowie Kościelnym z 1939 r. Zwłaszcza
Wesele… ukazuje wiele scen tanecznych filmowanych w plenerze,
w których uczestniczą autentyczni Księżacy47. Dodajmy, że Księstwo
Łowickie i sceny z życia codziennego jego mieszkańców uwiecznił
na taśmie filmowej w drugiej poł. lat ’30 ubiegłego wieku amerykański filmowiec Julien Bryan48. Z tego czasu pochodzą również
trzy inne czarnobiałe, dźwiękowe krótkometrażowe filmy dokumentujące kulturę Biskupian: Wieniec biskupiański, Śrendziny i Wesele
biskupiańskie nakręcone przez A. Nowosielskiego i W. Babijczuka49.
Powstanie filmów było związane z działalnością wspomnianego
regionalisty Jana Bzdęgi z Domachowa, który w 1932 r. stworzył
w Domachowie zespół kultywujący tamtejsze tradycje ludowe.
Tuż po wojnie odnotowujemy sporadyczne inicjatywy zastosowania nagrań filmowych w dokumentacji etnograficznej, np. w latach 1946‑48 oprócz tematów związanych z pracą na roli i rękodzieW 1937r. w Paryżu Jankowski zdobył pierwszą nagrodę za film: Piękno Księstwa
Łowickiego, a we wrześniu 1938r. na VI Międzynarodowym Konkursie, zorganizowanym przez Zrzeszenie Towarzystw Filmów Amatorskich, wielką nagrodę dla
Polski przyznano za jego film Wesele księżackie. Kopie filmów Wesele księżackie i Boże
Ciało znajdują się z Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie oraz
w Zbiorach Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN.
48 Wiele interesujących filmów tego autora (dokumentujących także inne regiony
kraju) można obejrzeć w Internecie na stronach Steven Spielberg Film and Video
Archive at USHMM (Muzeum Pamięci Holokaustu w Waszyngtonie). Na istnienie
tych filmów zwrócono uwagę Łowiczan zamieszczając w 2007 r. tzw. linki do materiału na oficjalnym portalu miejskim Łowicz.eu.
49 Babijczuk i Nowosielski byli producentami dwóch powstałych w 1934 r. czarnobiałych filmów w reż. Eugeniusza Cękalskiego i ze zdjęciami Stanisława Wohla:
Wśród gwiazd i Kazimierz nad Wisłą. Wspomniany E. Cękalski był również autorem
serii filmów poświęconych tańcom śląskim, góralskim, krakowskim i kujawiakowi
z poł. lat 30. XX w. oraz powstałego znacznie później socrealistycznego obrazu Jasne łany (z 1947 r.). W obrazie tym w scenie wesela na ekranie pojawiają się postaci
autentycznych wiejskich muzyków (m.in. słynny łowicki „Sabała” jak nazywano
harmonistę Adama Radzymińskiego i zapewne Władysław Biedrzycki – skrzypek)
przygrywających do tańca (za zwrócenie uwagi na ten fakt i na dostępność filmu
w Internecie dziękują kol. Bartoszowi Niedźwieckiemu).
47
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łem zwyczaje wielkanocne i bożonarodzeniowe w Krakowskiem50,
odpust w kalwarii oraz tańce góralskie, które miały być w założeniu
wstępem do dłuższego filmu o tańcach ludowych, filmują na wąską
taśmę 16 mm pracownicy Muzeum Etnograficznego w Krakowie
(Reinfuss1947b; 1957: 118).
„Dziś arsenał środków, jakim rozporządzać może etnograf,
wzbogacił się wydatnie. Nie ulega jednak wątpliwości, że wśród
nowoczesnych środków, służących do utrwalania etnograficznych
materiałów, na pierwsze miejsce wysuwa się film dźwiękowy.
Dzięki niemu mamy możność pokazania nie tylko, jak dane zjawisko wygląda, ale i jaki ma przebieg” (Reinfuss 1947: 340).
Równolegle, również w latach 40. ubiegłego wieku Muzeum
Etnograficzne w Łodzi dokumentacje filmową – odpowiednio wcześniej naszkicowaną merytorycznie – zlecało studentom
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi. Również w środowisku łódzkim efektem odzewu etnografów na propozycje współpracy z Filmem Polskim były kolejne scenariusze i filmy krótkometrażowe: Wielkanoc w Łowickiem51 (scenariusz J. Świątkowskiej),
Boże Narodzenie u Górali śląskich oraz Zwyczaje rolnicze w Krakowskim
(Reinfuss 1947: 340‑341). Pierwszy i trzeci obraz poddał wnikliwej
analizie pod kątem etnograficznym Roman Reinfuss, wskazując na
szereg mankamentów produkcji i odmawiając im wartości i charakteru naukowych filmów etnograficznych (Reinfuss 1947: 346‑347).
Za taki stan merytoryczny filmów winił doradczą a nie pierwszorzędną rolę etnografów w procesie przygotowywania obrazów,
podkreślając tym samym istotne znaczenie naukowca jako współtwórcy dokumentu.

Oracje wielkanocne pucheroków z wioski Zielonki (z humorystycznego opisu
Reinfussa dowiadujemy się o sporej dozie reżyserii w tym dokumencie), wykonywanie satyrycznych rysunków na domach w drugi dzień Wielkanocy (praca R.
Reinfussa wraz z S. Udzielą). W relacjach Reinfussa zwraca uwagę fakt, iż autor,
zapewne pod wpływem własnych doświadczeń, wątpił w stworzenie czystego filmowego przekazu prawdy etnograficznej wskazując na konieczność reżyserii i poszukiwania wśród ludu talentów aktorskich, które przed obiektywem „nie traciłyby
głowy”. Za dobry przykład podaje przedwojenną, czeską produkcję Janosik z Trhowej (Reinfuss 1947: 343).
51 Filmografię dotyczącą regionu łowickiego przedstawiłem w swej pracy o Łowickiem i Rawskiem (Jackowski 2007: 124‑127).
50

114

Choć kolejne powojenne dokumentalne produkcje filmowe (np.
Polska Kronika Filmowa) nie pomijały tańca52, wciąż aktualny był
głos w sprawie zastosowania kamery do badań etnograficznych,
a zwłaszcza autentycznego tańca ludowego, jak również przeprowadzenia rekonesansu pracy już w tej dziedzinie wykonanej:
„Jedynym współczesnym, najdoskonalszym sposobem utrwalania
tańca jest dźwiękowa barwna taśma filmowa, przyczym barwność
filmu dla celów choreologicznych odgrywa podrzędną rolę. Czy,
gdzie i ile autentycznych polskich tańców ludowych mamy utrwalonych na taśmie filmowej z muzyką lub bez niej, chwilowo trudno odpowiedzieć. […] Prace badawcze nad tańcami ludowymi iść
winny w dwuch kierunkach: z jednej strony gromadzenia wszelkich
materiałów bibliograficznych, rysunków, fotografii i filmów już istniejących oraz przeprowadzenia prac terenowych zmierzających do
opisów, a szczególnie do dźwiękowych sfilmowań tańców aktualnych – z drugiej strony do choreologicznego badania zgromadzonych materiałów” (Zygler 1948: 10‑11).

Niespełna dziesięć lat później Roman Reinfuss opisuje doświadczenia z zakresu zastosowania filmu w dokumentacji etnograficznej,
opierając się na własnych pracach prowadzonych w Małopolsce.
Znów kamera jawi się jako narzędzie niezastąpione w tej materii:
„[…] Każda nowa metoda, która może przyczynić się do usprawnienia prac dokumentacyjnych, musiała spotkać się ze strony etnografów z należytym zainteresowaniem. Dotyczy to i oczywiście filmu,
który jest jedyną i najdoskonalszą formą utrwalenia wszystkiego,
czego istotą jest ruch. Opis słowny, rysunek czy fotografia nigdy nie
da pełnego obrazu zjawisk takich, jak taniec, obrzędy i zwyczaje,
zabawy i gry młodzieży, wykonywanie pewnych czynności etc. We
wszystkich tych wypadkach niezastąpioną formą dokumentacji jest
oczywiście taśma filmowa, rejestrująca w sposób ścisły przebieg obserwowanego zjawiska” (Reinfuss 1957: 117).
Filmografię sztuki ludowej i folkloru za lata 1945‑1956 podaje Zbigniew Gawrak
(1957b: 121‑123). Należy zwrócić uwagę na fakt, iż filmy te dokumentują w znacznej
mierze raczej występy państwowych, regionalnych, studenckich czy świetlicowych
zespołów pieśni i tańca niż folklor taneczny, pieśniowy i obrzędowy in situ. Kolejna filmografia za lata 1957‑1960, opracowana przez Gawraka (1961), wskazuje na
zwrócenie większej uwagi na zagadnienie obrzędowości wsi (wesela regionalne,
procesje religijne, kolędnicy, obchód wiosenny z kurkiem, misterium kalwaryjskie,
dyngus i inn.)
52
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W 1957 r. podnoszony był również po raz kolejny53 pomysł wyposażenia ekip terenowych Zakładu Badania Sztuki Ludowej i Folkloru
Państwowego Instytutu Sztuki w jedną lub kilka własnych kamer
filmowych lub nawiązania współpracy tegoż zakładu z WFD, PKF
lub Wytwórnią Filmów Oświatowych a nawet Telewizją (Gawrak
1957a: 120). Również w Toruniu, w strukturach Archiwum Tańca
Ludowego w Muzeum Etnograficznym przewidywano poszerzenie
tego działu o filmotekę (Lange 1960: 19), którą miały wypełnić materiały filmowe zrealizowane w terenie . We wspomnianym już kwestionariuszu do badań Lange postulował również o filmowanie obok
tańców także całego przebiegu zabaw ruchowych (Lange 1960: 33).
Ważne miejsce w archiwalnej kolekcji filmowej Instytutu Sztuki
PAN zajmują filmy nieme dokonane w latach ’60 ubiegłego wieku
na taśmie 8 mm przez Grażynę Władysławę Dąbrowską54. Autorka,
mając duże doświadczenie w indywidualnej i trudnej pracy w terenie, apelowała, podobnie jak nieco wcześniej Lange, o stworzenie
przy instytucji naukowej wyspecjalizowanej pracowni „wyposażonej w odpowiadające wszelkim wymogom nowoczesności instrumentarium badawcze, zatrudniającej zespół wyspecjalizowanych
pracowników naukowych” (Dąbrowska 1965: 35). Dąbrowska,
wskazując na osiągnięcia placówek zagranicznych, apelowała
zwłaszcza o zapisywanie tańca w kinetogramach, utrwalanie go na
taśmie filmowej i magnetofonowej. W kontekście dorobku zagranicy – zwłaszcza państw skandynawskich, gdzie powstały „żywe ekspozycje” tańca55 – dodać należy, iż w Toruniu od 1959 r. w wyniku
Cytowany wyżej R. Reinfuss swoje prace filmowe jako operator a zarazem reżyser musiał zakończyć wraz z finiszem wspomnianych dokumentacji krakowskich
w 1949 r. Później, jako pracownik Instytutu Sztuki nie doczekał się odpowiedniego
i sprawnego sprzętu… (Reinfuss 1957: 118).
54 Ślad tej dokumentacji (nagranie tańca kontro) został zaprezentowany na płycie
DVD stanowiącej załącznik do pracy Taniec w polskiej tradycji. Leksykon (Dąbrowska
2006).
53

W 1893 r. Artur Hazelius założył w Sztokholmie Towarzystwo Tańca Ludowego (Svenska Folkdansens Vänner). W ramach działalności Towarzystwa
powstało Archiwum Tańca Ludowego w Muzeum Nordycznym (Nordiska
Museet). Te idee wskrzeszania tańca ludowego były kontynuowane później
przez inne państwa skandynawskie, jednak pamiętać należy, iż takie prezentowanie tańca ludowego wyekstrahowanego ze swego autentycznego i pierwotnego środowiska i kontekstu i użytkowane przez inne środowiska społeczne i w innych funkcjach musiało wpłynąć na mniej lub bardziej dostrzegalne
przeobrażenia ich formy i treści (Lange 2009: 28).
55
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działalności Roderyka Langego, stworzono dział tańca w Muzeum
Etnograficznym, gdzie oprócz wykładów i prelekcji zrekonstruowane tańce wykonywał specjalnie w tym celu utworzony zespół
taneczny im. O. Kolberga.
W 1971 r., na łamach wydawanego przez Instytut Sztuki PAN
kwartalnika „Muzyka” ukazał się tekst Wiesława Ciążyńskiego,
wskazujący na potrzebę zastosowania kamery także w badaniach
etnomuzykologicznych, bowiem percepcja przedmiotu lub zjawiska badań etnomuzykologicznych sondowanego terenu powinna się odbywać nie tylko w sferze słuchowej (repertuar) lecz
także wizualnej, kreśląc w efekcie realny portret twórcy ludowego (Ciążyński 1971: 102). Autor, mając już doświadczenie w pracy terenowej z kamerą na Spiszu i Śląsku Beskidzkim, skupił się
zwłaszcza na aspekcie utrwalenia na taśmie filmowej praktyki wykonawczej śpiewaków lub instrumentalistów, sposobu wytworzenia dźwięku.
Ostatecznie systematyczna dokumentacja wideofoniczna została
wprowadzona do badań terenowych realizowanych przez pracowników Archiwum Fonograficznego im. M. Sobieskiego w 1990 r.
Tuż przed tą innowacją Piotr Dahlig podkreślał, iż sytuacja coraz
bardziej dostrzegalnych przemian kulturowych i nieuchronnego
zanikania kultury ludowej – także tańca ludowego – zobowiązuje
badaczy do wszechstronnej dokumentacji, która obejmuje zarówno systematyczny opis, ukazujący także całe zaplecze kulturowe,
jak i zapis dźwiękowy i filmowy. Metoda badań etnomuzykologicznych nie mogła jednak zaspokoić tu potrzeb etnochoreologii.
Dahlig dostrzegł, iż wytwarzana, typowa dokumentacja etnomuzykologiczna nie spełnia wymogów takiego źródłowego opracowania
tańca, które zapewniałoby możliwość wiernego odtworzenia:
„Nagranie melodii, kapeli, pieśni tanecznej i krótkie omówienie
przebiegu tańca przez respondenta to są na ogół główne wyniki
eksploracji muzykologicznej, której ograniczoność ze względu na
cele badań tańca – wynika nie tyle z niepełności wyposażenia, braków warsztatu technicznego i badawczego, co z niezbyt długiego
czasu poszczególnych wizyt‑wywiadów wśród informatorów i wykonawców ludowych i z dążenia do wyczerpania (niemożliwego
zresztą) wątków muzycznych – wokalnych i instrumentalnych”
(Dahlig 1989: 27).
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Od 1990 r. Piotr Dahlig zapoczątkował w Archiwum
Fonograficznym im. M. Sobieskiego systematyczną dokumentację
wideofoniczną. Tematem rejestracji stały się solowe i zespołowe
wykonania muzyki instrumentalnej, tańce, widowiska, inscenizacje
obrzędów56. Pierwsze próby zastosowania zapisu wideofonicznego w dokumentacji, opisie i interpretacji tańców i zabaw omówił
Dahlig w 1991 r. (Dahlig 1991).
Ważne miejsce w zakresie dokumentacyjnym, a przede wszystkim edukacyjnym i popularyzatorskim tańca tradycyjnego zajmuje
seria kaset VHS pt. Tańce polskie. Śladami Oskara Kolberga wydane
przez Fundację Kultury Wsi i TVP. Nagrania ukazują jednak „drugi
byt folkloru” – tańce wykonywane przez zespoły folklorystyczne
reprezentujące dany region. Choć plan Fundacji zakładał wydanie
80‑tomowej serii uwzględniającej tańce ludowe, narodowe, tańce
mniejszości narodowych oraz gry i zabawy produkcja serii zatrzymała się na tomie XIV (Gawor 1999: 50).
G.W. Dąbrowska podkreślała konieczność i ogromne znaczenie
systematycznej dokumentacji filmowej tańca i archiwizacji materiału, którą winny prowadzić również ośrodki regionalne, muzea,
domy kultury itp. instytucje:
„Zapewne […] ośrodki kultury w kraju, a także muzea przy okazji
organizowanych różnych imprez, festiwali itp. rejestrują wszelkie
zdarzenia taneczne. Niewiele jest nam o tym wiadomo, jak również
o metodzie i sposobach archiwizacji materiału, o kwalifikacjach
osób zajmujących się tą specyficzną dziedziną” (Dąbrowska 1999:
35)57.

Dąbrowska, pracująca w ISPAN w latach 1968‑1981, była autorką przedłożonego Ministerstwu Kultury lecz niezrealizowanego
programu filmowej dokumentacji tańców (opartego na doświadW dokumentacji Piotra Dahliga szczególne miejsce zajmują materiały utrwalające sytuacje nieoficjalne, nieformalne odbywające się poza sceną (np. w przypadku
przeglądów lub festiwali). Uchwycenie owego spontanicznego i nieskrępowanego
(często wspólnego a nawet ponadregionalnego) muzykowania oraz tańczenia dostarcza materiału „z pierwszej ręki”. Wielu spontanicznych sytuacji muzycznych
i tanecznych dostarcza również interesujący (i dostępny częściowo w Internecie)
dorobek dokumentacyjny Andrzeja Bieńkowskiego.
57 Autorka wskazuje na wyjątkową sytuację w Wojewódzkim Ośrodku Kultury
w Nowym Sączu, sugerując jego wzorową postawę w dziedzinie archiwizacji (zob.
też. Kafel 1997).
56
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czeniach placówek zagranicznych), oraz idei muzeum tańca ludowego w Polsce (Dąbrowska 1999). Stworzone przez badaczkę
Polskie Towarzystwo Etnochoreologiczne, działające od 1989 r. jako
jeden ze swych celów statutowych stawiało filmową dokumentacje tańców polskich. Częściowym spełnieniem tego postulatu jest
wydana filmowa dokumentacja koncertów zorganizowanych przez
G.W. Dąbrowską w Filharmonii Narodowej Pieśń ojczystej ziemi
w latach 1991‑199758.
Obecnie wideoteka Zbiorów Fonograficznych ISPAN liczy 215
kaset VHS i S‑VHS, 22 kasety Hi8; 69 kaset MiniDV; 100 płyt DVD.
W zbiorach znajdują się również 42 taśmy filmowe 8 mm (nagrania
przekazane przez dr G.W. Dąbrowską). Kolekcja jest nadal powiększana, od kilku lat nagrania są realizowane w technice cyfrowej59.
Kamera, łącząc wysokiej jakości zapis dźwiękowy i wizualny niejednokrotnie pozwala zrezygnować z oddzielnego zapisu dźwięku,
co ułatwia pracę w terenie. W 2010 r. Zbiory Fonograficzne wzbogaciły się o profesjonalną kamerę oraz stanowisko do digitalizacji
filmowych nagrań archiwalnych. Niestety, większość muzyków
i śpiewaków ludowych, a zwłaszcza tancerzy odeszła, nie doczekawszy się należytej dokumentacji, by ich muzyka, pieśni i taniec
mogły być w sposób jak najpełniejszy przekazane przyszłym pokoleniom…
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Piotr Zgorzelski

The state of preservation of film archives of folk dance
in Poland and their availability

Pre‑war footage – the state of conservation of archive materials
This study is a contribution to a broad preliminary research of
Polish film archives of both large studios (including the National
Film Archive, TVP) and small archives and collections held by museums, libraries, cultural centers and private individuals. It also
contributes to the review of foreign archives, among others in the
United States, where the archival materials on the social and cultural life of Poland are deposited. Although the post‑war devastation
left actually a little in its wake (during the war much of the priceless
collections such as chronicles of Polish Telegraphic Agency – PAT
disappeared) there is still a great satisfaction due to the fact that
among the materials which were saved you can still find real treasures which can bring a picture of how they danced, and how the life
of music and dance of the former Polish looked like. In this presentation I would like to present my humble analysis of the results of
several collections of archives.
The richest from the before the war and post war collections that
I know in Poland, where you can find materials on the Polish dance
and traditional music is the Warsaw Film Archive of Documentary
and Feature Film Studio on 21 Chełmska (now within the National
Film Library). The sets of archive material consist of pre‑war films
and documentaries, as well as pre‑war newsreels produced by the
Polish Telegraphic Agency (PAT). Dance and music can be found in
several catalogues:
1. Dance (contests – festivals, ball room dance, dance competitions,
different dances /games, street games, New Year’s Eve) – ma-
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terials from the years 1929 to 1995, more than 250 signatures 10
of which are pre‑war signatures, mainly short fragments of the
pre‑war newsreels.
2. Dance, Singing and Dancing Groups – more than 350 signatures
of materials from the years 1920 to 1985, 3 of which items were
produced before World War II.
3. Folklore (MF – pre‑war materials, films, folklore, Folk Wedding
Parties, People’s Fairs). In this category there are also the most
interesting materials available in the Archives WFDiF. These include:
a) “Kujawiak” (MF 0289 from 1935), directed by Eugeniusz
Cękalski. This is one of a series of four ethnographic films devoted to regional folk dances. “The presentation begins with
a Polish map with designated region. Then the camera captures the raid on a particular area, and then comes the presentation of scenes from the region – fields, villages, children
playing, etc. – that are alternately presented with pictures
of dancing couples. The photos were completely staged60”.
Other films series presented Highland Dancing, Dances from
Kraków and Silesian Regions. There is however no information whether the three other films have survived.
b) two‑part film made by Włodzimierz Babijczuk in 1937 (MF
01150), which consists of “Ślędziny in Wielkopolska” and
“Wielkopolskie Wedding” carried out based on the description of Jan Bzdęga from Domachów called “The Wedding of
Biskupin”. Especially the second part of the film is extremely
interesting because it shows the full nine dance forms of ritual
and fun dancing, among the others one of the most characteristic dance for this region called Wiwat. The performers
were inhabitants of Domachów residents and its surroundings who were members with the regional folk group led by
Jan Bzdęga.
c) “Krakow Wedding” (MF 0328) from before 1939, the original
title “Brautfahrt bei Krakau.
d) “Folklore Hutsulshchyna” (MF 030), from before 1939 the
production of the company in Gdynia – Amerikan Line. It is
60
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a television commercial, promoting visiting Poland. It depicts
among others Hucul harvest festival and wedding.
e) “Łowicz 1936” (MF 0165) and “Folk Dances” (MF 0163). Both
films were made by American documentarian and cinematographer Julien Bryan. They are undoubtedly an incentive
to explore the film archives in the U.S., as full documentation of Bryan, performed between 1935 and 1939 is located
in Washington in “Steven Spielberg Film and Video Archive
at the U.S. Holocaust Memorial Museum61”. Although dance
and music performed by village musicians appears on the set
quite rarely, it would be hard to disagree with the statement
that the movies made by him based on the life Polish cities
and villages of the time (within the limits of Poland at that
time) are the first beauty and at the same time they also offer
great educational and visual material for ethnographers. An
example of this can be material shot in 1937, just 17 km from
Łowicz62. From the materials available in the Steven Spielberg
Film and Video Archive, our special attention should be
drawn to:
–– “Folkways of Poland: Costumes, Crafts, Dances” (Story
RG‑60.1019, Tape 928), a documentary film featuring costumes, crafts (Edmund Bartłomiejczyk, Maria Werten) and
folk dances (described as: Resseto, Arkan and Kampostanc)
from Łowicz, Kosovo, Jabi (?), Warsaw. ‑ Teil Yaremche
1935 Hannes Babette “(Story RG‑60.4789, Tape 2871) of
1935. Presents “probably several‑year‑old daughter” of
Julien Bryan in the village Jaremche (Hutsulshchyna), who
dances in the open air in front of the folk band consisting
of a violinist, drummer and dulcimer player.
–– “Country Life in Zakopane” (Story RG‑60.4120, Tape 3006)
from 1936. In the film, next to landscapes folk dances from
around Zakopane were recorded. Some of the dance seIt needs to be mentioned that the materials by Julien Bryan were one of the first,
thanks to which people all over the World could see the invasion of Hitlerian Germany on Poland, especially the devastation of Warsaw after a bombing raid.
�� http://resources.ushmm.org/film/display/main.php?search=simple&dquery=
polish+danc e+poland+Bryan&cache_file=uia_pLbFlK&total_recs=5&page_
len=25&page=1&rec=5&file_num=4401, 28.01.2011.
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quences were registered in a slightly faster pace, thanks
to which during the performance you can observe details
choreotechnical quick highland dances.
–– “Nightlife, entertainment, park in Warsaw” (Story
RG‑60.4157, Tape 3015) from 1936. In the film, in addition
to genre scenes performed on the streets of Warsaw some
scenes from Adria night club “were recorded‑ dancing
couples and accompanying band.
Some of the films are available on the Internet63. Some of the documents described therein bear a clause not available due to copyright law, and unfortunately it is not possible to look through them.
But returning to the materials available in Poland, we should mention two pre‑war films that are in the Archives of the State Scientific
Ethnographic Museum in Warsaw. These are the “Wedding from
Łowicz” colored from 1937 and Corpus Christi in Złakowie from
1939, filmed by Tadeusz Jankowski. Both films are shot on a colourful photographic plate, which at that time was extremely rare. For
etnochoreology more important is the first film, where a course of
the wedding was showed in a very poetic role, during which two
dances were presented – probably kuiaviak and oberek.
Very interesting archival record is located in Poznan. I am talking here about “Folk Wieczornica” (originally called “Zrękowiny/
Zaręczyny by Jakubowski). It is a black and white film, created
thanks to the initiative of Adam Glapa from Poznań and Jan Bzdęga
from Domachów, while the operators were Kusza and Zygmunt
Brychcy. The film was shot in Poznan during World War II, on
Sunday, 6 February 1942 by 38 Poznańska Street, with the camera
Kodak 8 mm (model 20). The pretext for making the movie was fictional engagement Of Irena Jakubowska with Adam Glapa. In the
recording about thirty people were involved, including children
and the dudziarska band from Domachów. The film provides an
overview of the major Polish regions through dancing and singing.
The introduction was a lecture by Adam Glapa, presenting elements
of Polish folk culture from a historical perspective. The film, made
in Berlin, came to Wielkopolska after three weeks. The original, silent, two‑act version lasted 50 minutes. The version preserved to
63

http://resources.ushmm.org/film/search/index.php, 30.01.2011.

126

present times, which is owned by the heirs, is about 25 minutes long.
Currently, the copy of the movie “Folk Wieczornica”, unfortunately
deprived from the original sound version is stored in the Museum
of Musical Instruments in Poznan. Mr. Janusz Jaskulskiemu, the
Director of the museum was also given a series of 28 photos taken
during filming64.
Post war footage
As far as post war Dance and music footage is concerned Warsaw
Film Archive collections already mentioned before are worth mentioning. Taking into account the amount of the collection (unfortunately of a various scientific value) it is not possible to mention
them all here. One of the obstacles concerning possibilities of getting to know the documentation is the issue of money. In order to
look through the materials thoroughly a huge budged would be required, reaching at least several dozens of Polish zlotych.
Extremely interesting materials to which the access is much easier and cheaper are annual documentaries (on VHS tapes) of All
Poland Contest of Traditional Folk Dance In Rzeszów, existing since
1984. Quality of the documents from the first period of registering
is not very import ant but on the other hand the material registered
and preserved there has got a significant value. Especially the documentation of the first, 10‑12 years of the festival existence is worth
our attention owing to the fact that there are performances of still fit
60, 70 and even 80 year‑old artists. These were people who by being
active in the field of regional folk groups remembered the folk dances from their adolescence and they even cultivated them by inviting
“old music” to be present on several private occasions. The Archive
contains 74 pieces of VHS tapes from 1984‑ 2004 (All of which were
digitalised) and 21 pieces of DVDs from 2005‑2010. The access to
archives and the possibility to copy may be done in Rzeszów after
a prior consent of Director of WDK in Rzeszów. Some fragments of
the collection was published in the form of attachment to the book
Information from Liliana Osses Adams http://www.zwoje‑scrolls.com/zwoje31/text22p.htm and Janusz Jaskulski a curator of Folk Instrument Museum In
Poznań.
64
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by Grażyna Dąbrowska titled Taniec w polskiej tradycji – Leksykon
(Dąbrowska 2005/2006) – which is the only one polish etnochoreographical study containing a film attachment.65.
Film recordings can be also found in the Art Institute PAN in
Warsaw, located on Długa Street. There is a variety of footage,
mostly recordings of folk music reviews and competitions, contests of ritual theaters and playing folk instruments, festivals, and
dance recordings meetings (including those organized since 1994 in
Warsaw by the Association of Dance House). Their author is mainly
Professor Piotr Dahlig.The Art Institute also owns archive materials
by Dr Grażyna Dąbrowska, made during field studies in the 60s‑70s
of the previous century. A part of this collection are silent films. The
first recording were made on her own their own field studies carried
out in the late 1960’s (video camera 8 and 16 mm). Unfortunately,
because of the unexplained to the present time a legal status of these
documents and objections to their using by the author herself it is
difficult to say exactly what they contain. The materials made available to the public revealed just one dance – Kontro – on DVD added to the aforementioned book Taniec w polskiej tradycji – Leksykon
(Dąbrowska 2005/2006). Registration of this dance was made in
1969 in northern Mazovia in the village Grucel.
A very interesting and of a promising value is a private archive
collection of a couple Andrzej and Małgorzata Bieńkowscy from
Warsaw. Andrzej Bieńkowski is a profesor of the Academy of Fine
Art. In Warsaw, however He is also an etnographer and film maker
by avocation. In his private collection tere thousands of photos (those
archive ones inclusive), audio and video recordings (about 1500 musicians, among them about 80 reconstruction of folk bands, apart
from that recordings of solo singers and dancing situations) and
a collection of folk instruments. The collector of the recordings made
them “without Any stress and In the most natural conditions in the
house of musicians. Among All the documents there are also materials concerning Dance, which appeared In a spontaneous way Turing
On DVD we can find one field recording made by the author of the book from
1969 (Kontro Dance mentioned hereinafter), film recordings carried out by Grażyna
Dąbrowska in 1980 in cooperation with Culture House in Płock and recordings from
1990s of the previous century which had been realised during concerts in National
Philharmonic in Warsaw under the patronage of Polish Etnochoreological Society.
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recording session of original folk bands66. It needs to be mentioned
here that the recording by Andrzej Bieńkowski become of an interest
of Audiovisual National Institute . They registered series of 10 short
programmes presenting the forgotten musical culture of Polish village. In those films apart from storied told by the author himself there
are also fragments of his extremely ample film archive.67
I hope that I managed to talk over only a small part of what can
be fund while going through private and public collections and archives thoroughly. Perhaps during such search we would have to
contact with families of those already death pre and post war etnographers, ethnomusicologists and etnochoreographers and those
working in the radio stations. Such track was picked up in Poznań
at the family of Dr Adam Glapa68, where some archive film materials were found.
The central archive Or the central database?
Finally, I would like to raise the question concerning the perspective of archive materials – should we aim at setting up a central
archive? In my opinion the most feasible scenario is to create a central archive records database of photos and film materials.
There are not many materials so far but creating such a central
archive would mean organizing considerable financial outlays,
which seems now difficult to count on. The problem is also a different kind of copyright and ownership on account of which some institutions draw a significant benefits (it especially concerns National
Film Archive – Documentary and Feature Film Studio in Warsaw).
It seems to me, however, that two problems needs to be sorted out:
–– accessibility of information concerning those documents through
Polish or even international preliminary research and drawing
up one catalogue available worldwide
–– accessibility of materials for scientific purposes which should be
much easier and cheaper (on the stage of preliminary research even
free) than in the case of commercial and production purposes.
http://www.muzykaodnaleziona.pl, 16.02.2011.
http://www.nina.gov.pl/szalenstwo‑gry‑muzyka‑odnaleziona‑odc8,
21.02.20011
68 http://www.zwoje‑scrolls.com/zwoje31/text22p.htm, 5.02.2011.
66

67

129

A code of good practice can be observed in WDK Rzeszów – reprehensible in the case of National Film Archive, where prices for an
average user are so high that they are a really discouraging factor to
use the ample archive collected there.
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Piotr Zgorzelski

Stan zachowania archiwaliów filmowych
dotyczących tańca ludowego w Polsce i ich dostępność

Przedwojenne materiały filmowe – stan zachowania archiwaliów
Niniejsze opracowanie to przyczynek do szeroko zakrojonej kwerendy polskich archiwów filmowych zarówno dużych wytwórni
filmowych (m.in. Filmoteka Narodowa, TVP) jak również małych
archiwów i zbiorów będących w posiadaniu muzeów, bibliotek, domów kultury czy osób prywatnych. To również przyczynek do przejrzenia archiwów zagranicznych m.in. w Stanach Zjednoczonych,
gdzie zdeponowane są materiały archiwalne dotyczące społecznego
i kulturalnego życia dawnej Rzeczpospolitej. Choć z powojennej pożogi faktycznie zostało niewiele (w czasie wojny przepadły w dużej
części bezcenne zbiory m.in. kroniki Polskiej Agencji Telegraficznej –
P.A.T.) to mimo to raduje fakt, iż wśród ocalałych materiałów można
odnaleźć prawdziwe skarby, przybliżające obraz tego jak tańczono
i jak wyglądało życie muzyczno‑taneczne dawnej Polski. W niniejszej
prezentacji chciałbym zaprezentować wyniki mojej skromnej analizy
zbiorów kilku archiwów.
Najbogatszy ze znanych mi w Polsce zbiorów dokumentów przedwojennych oraz powojennych, w których można znaleźć materiały dotyczące polskiego tańca i muzyki tradycyjnej
stanowi Warszawskie Archiwum Filmowe Wytwórni Filmów
Dokumentalnych i Fabularnych przy ul. Chełmskiej 21 (obecnie
w ramach Filmoteki Narodowej). Na zbiory archiwum składają się
materiały przedwojenne zarówno filmowe i dokumentalne, oraz
przedwojenne kroniki filmowe tworzone przez Polską Agencję
Telegraficzną (P.A.T.). Taniec i muzykę można odnaleźć w kilku
katalogach:
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1. Taniec (konkursy – festiwale, taniec towarzyski, konkursy tańca, tańce różne/zabawy, zabawy uliczne, sylwester) – materiały z lat 1929-1995, ponad 250 sygnatur z czego 10 to sygnatury
przedwojenne, głównie krótkie fragmenty z przedwojennych
kronik filmowych.
2. Taniec, Zespoły Pieśni i Tańca – ponad 350 sygnatur materiałów
z lat 1920-1985, z czego 3 pozycje wyprodukowane przed II wojną światową.
3. Folklor (M.F. – materiały przedwojenne; Filmy; Folklor ludowy;
Wesela Ludowe; Festyny Ludowe). W tej kategorii znajdują się najciekawsze materiały dostępne w Archiwum WFDiF. Są to m.in.:
a) „Kujawiak” (MF 0289 z 1935 r.) w reżyserii Eugeniusza
Cękalskiego. Jest to jeden z serii czterech filmów etnograficznych
poświęconych regionalnym tańcom ludowym. „Prezentacja zaczyna się od mapy Polski z wyznaczonym regionem. Następnie
kamera robi najazd na wyznaczony obszar, po czym następuje
przejście do prezentacji ujęć z danego regionu – pól, wsi, bawiących się dzieci, itp. – które są przedstawiane przemiennie ze
zdjęciami tańczących par. Zdjęcia były w całości inscenizowane”69. Pozostałe filmy serii prezentowały Tańce Góralskie, Tańce
Krakowskie oraz Tańce Śląskie. Brak jednak jakiejkolwiek informacji czy te trzy pozostałe filmy się zachowały.
b) Dwuczęściowy film zrealizowany przez Włodzimierza
Babijczuka z roku 1937 (MF 01150), na który składają się
„Ślędziny w Wielkopolsce” oraz „Wesele Wielkopolskie”
zrealizowane na podstawie opisu Jana Bzdęgi z Domachowa
„Wesele Biskupiańskie”. Zwłaszcza druga część filmu jest
szalenie interesująca, gdyż pokazano w niej pełne formy taneczne dziewięciu tańców obrzędowych i zabawowych m.in.
z najbardziej charakterystycznym dla tego regionu Wiwatem.
Aktorami byli mieszkańcy Domachowa oraz okolic związani
z zespołem regionalnym prowadzonym przez Jana Bzdęgę.
c) „Wesele Krakowskie” (MF 0328) z przed 1939 roku, tytuł oryginału „Brautfahrt bei Krakau”.
d) „Folklor Huculszczyzny” (MF 030) z przed 1939 roku produkcji wytwórni Gdynia – Amerikan Line. Jest to film rekla69

http://fdb.pl/film/133088‑kujawiak, 20.01.2011.
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mowy, zachęcający do przyjazdu do Polski. Ukazuje m.in.
huculskie dożynki oraz wesele.
e) „Łowicz 1936” (MF 0165) oraz „Tańce Ludowe” (MF 0163).
Obydwa filmy zostały zrealizowane przez amerykańskiego
dokumentalistę i operatora filmowego Julien’a Bryan’a. Są
one niewątpliwą zachętą do zbadania archiwów filmowych
w USA, gdyż pełna dokumentacja Bryana, którą wykonał
pomiędzy rokiem 1935 i 1939 znajduje się w Waszyngtonie
w „Steven Spielberg Film and Video Archive at U.S. Holocaust
Memorial Museum”70. Wprawdzie sam taniec i muzyka w wykonaniu wiejskich muzykantów pojawia się na planie dość
rzadko, jednak trudno było by się nie zgodzić ze stwierdzeniem, że realizowane przez niego filmy z życia ówczesnej polskiej wsi i polskich miast (w obrębie ówczesnych granic II RP)
są pierwszej urody, a zarazem są świetnym materiałem edukacyjnym i poglądowym dla etnografów. Przykładem tego mogą
być choćby materiały kręcone w 1937 roku, w odległości 17 km
od Łowicza71. Z dostępnych materiałów w „Steven Spielberg
Film and Video Archive” na szczególną uwagę zasługują:
–– “Folkways of Poland: Costumes, Crafts, Dances” (Story
RG‑60.1019, Tape 928), dokumentalny film prezentujący
stroje, rękodzieło (Edmund Bartłomiejczyk, Maria Werten)
i tańce ludowe (określone w opisie jako: Resseto, Arkan
i Kampostanc) z Łowicza, Kosowa, Jabi (?), Warszawy
–– „Teil Jaremcze 1935 Hannes Babette” (Story RG‑60.4789,
Tape 2871) z 1935 roku. Prezentuje „prawdopodobnie kilkuletnią córkę” Julien’a Bryan’a we wsi Jaremcze
(Huculszczyzna), która tańczy w plenerze przed kapelą
ludową złożoną ze skrzypka, bębnisty i cymbalisty.
–– „Country life in Zakopane” (Story RG‑60.4120, Tape 3006)
z 1936 roku. Na filmie obok krajobrazów utrwalono tańce
ludowe z okolic Zakopanego. Niektóre sekwencje taneczTrzeba tu nadmienić że materiały Julien’a Bryan’a były jednymi z pierwszych, dzięki którym świat zobaczył napaść hitlerowskich Niemiec na Polskę,
a zwłaszcza zniszczenia jakie nastąpiły po nalotach na Warszawę.
70

http://resources.ushmm.org/film/display/main.php?search=simple&dquer
y=polish+dance+poland+Bryan&cache_file=uia_pLbFlK&total_recs=5&page_len=25&page=1&rec=5&file_num=4401, 28.01.2011.
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ne zarejestrowano w tempie nieco szybszym, dzięki czemu podczas odtwarzania można zaobserwować szczegóły
choreotechniczne szybkich tańców góralskich.
–– „Nightlife; entertainment; park in Warsaw” (Story
RG‑60.4157, Tape 3015) z roku 1936. Na filmie oprócz
scen rodzajowych zarejstrowanych na ulicach Warszawy
utrwalono także sceny z klubu nocnego „Adria” – tańczące pary i przygrywający do tańca zespół.
Część z filmów jest udostępniona w internecie72. Część opisanych tam dokumentów nosi klauzulę niedostępne z powodu praw
autorskich i niestety nie ma możliwości ich obejrzenia.
Wracając jednak do materiałów dostępnych w Polsce trzeba
wspomnieć o dwóch przedwojennych filmach, które znajdują się
w Archiwum Naukowym Państwowego Muzeum Etnograficznego
w Warszawie. Są to Wesele łowickie z 1937 oraz Boże Ciało w Złakowie
z 1939 roku, nakręcone przez Tadeusza Jankowskiego. Oba filmy są
nakręcone na kolorowej kliszy, co na ówczesne czasy było niezwykłą rzadkością. Dla etnochoreologii większe znaczenie ma pierwszy
film, na którym w poetycki sposób opowiedziano przebieg wesela,
podczas którego prezentowane są dwa tańce – prawdopodobnie
kujawiak i oberek.
Bardzo interesujące archiwalne nagranie znajduje się
w Poznaniu. Mowa o „Wieczornicy Ludowej” (pierwotnie zwanej
„Zrękowinami/Zaręczynami u Jakubowskich”). Jest to film czarno‑biały, powstały z inicjatywy Adama Glapy z Poznania i Jana
Bzdęgi z Domachowa, zaś operatorami byli Stanisław Kusza oraz
Zygmunt Brychcy. Film został nakręcony w Poznaniu podczas II
Wojny Światowej, w niedzielę 6 lutego 1942 r. przy ul. Poznańskiej
38, kamerą Kodak 8 mm (model 20). Pretekstem do nakręcenia filmu były fikcyjne zaręczyny Ireny Jakubowskiej z Adamem Glapą.
W nagraniach udział wzięło około trzydziestu osób, w tym dzieci oraz kapela dudziarska z Domachowa. Film stanowi przegląd głównych regionów Polski, dokonany poprzez taniec i śpiew.
Wprowadzenie stanowiła prelekcja Adama Glapy, prezentująca
wartości pierwiastków ludowych w kulturze Polski z perspektywy
Dostęp pod adresem: http://resources.ushmm.org/film/search/index.php,
30.01.2011.
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historycznej. Film, wywołany w Berlinie, do Wielkopolski przybył po trzech tygodniach. Pierwotna, niema, dwuaktowa wersja
trwała 50 minut. Zachowana do czasów obecnych wersja, będąca
własnością spadkobierców, liczy ok. 25 minut. Obecnie kopia filmu Wieczornica ludowa, niestety zachowana bez oryginalnej wersji dźwiękowej, przechowywana jest w Muzeum Instrumentów
Muzycznych w Poznaniu. Dyrektorowi tegoż muzeum Panu
Januszowi Jaskulskiemu przekazane zostały również seria 28 zdjęć
zrobionych podczas kręcenia filmu73.
Powojenne materiały filmowe
Co do powojennych filmów z tańcem i muzyką ludową na uwagę zasługują zbiory wymienianego już wcześniej warszawskiego
Archiwum Filmowego. Ze względu na ilość tych materiałów (niestety różnej jakości naukowej) nie sposób ich tutaj wymieniać. Jedną
z podstawowych przeszkód dotyczących możliwości zapoznania
się z tą dokumentacją jest kwestia finansowa – by móc dokładnie
przejrzeć te materiały trzeba by było dysponować olbrzymim budżetem, sięgającym co najmniej kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Bardzo ciekawymi materiałami, do których jest zdecydowanie
łatwiejszy i tańszy dostęp, są coroczne dokumentacje (zrealizowane na kasetach VHS) istniejącego od 1984 roku Ogólnopolskiego
Konkursu Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie. Jakość
dokumentów z pierwszych lat rejestracji nie jest najwyższa, ale
mimo to utrwalony na nich materiał jest bardzo cenny. Zwłaszcza
dokumentacja pierwszych dziesięciu‑dwunatu lat festiwalu jest
godna uwagi, ze względu na obecność i występy w konkursie bardzo sprawnych ruchowo 60‑, 70‑, a nawet 80‑letnich osób. Byli to
ludzie, którzy działając w strukturach zespołów regionalnych pamiętali tańce ludowe z lat swej młodości, a nawet kultywowali je,
zapraszając „starą muzykę” na różnego rodzaje „domowe” okazje.
Archiwum obejmuje 74 sztuki kaset VHS z lat 1984‑ 2004 (wszystkie zostały zdigitalizowane) oraz 21 szt. płyt DVD z lat 2005‑2010.
Na podstawie informacji od Pani Liliany Osses Adams http://www.zwoje‑scrolls.com/zwoje31/text22p.htm oraz od Pana Janusza Jaskulskiego kustosza
Muzeum Instrumentów Ludowych w Poznaniu.
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Dostęp do archiwum i możliwość kopiowania możliwy jest na miejscu w Rzeszowie po wcześniejszym umówieniu się w formie pisemnej z dyrektorem WDK. Fragmenty zbioru upubliczniono w formie
załącznika do książki Grażyny Dąbrowskiej Taniec w polskiej tradycji
– Leksykon (Dąbrowska 2005/2006) – jedynej polskiej pracy etnochoreologicznej z załącznikiem filmowym74.
Nagraniami filmowymi dysponuje również Instytut Sztuki
PAN w Warszawie, mieszczący się przy ul. Długiej. Są to różnorodne materiały filmowe, przeważnie rejestracje z przeglądów
i konkursów folklorystycznych, konkursów teatrów obrzędowych
oraz konkursów gry na instrumentach ludowych, festiwali, a także rejestracje spotkań tanecznych (m.in. organizowanych od 1994
roku w Warszawie przez Stowarzyszenie Dom Tańca). Ich autorem
w dużej mierze jest profesor Piotr Dahlig.
Instytut Sztuki posiada także zdeponowane w archiwum materiały autorstwa dr Grażyny Dąbrowskiej, wykonane podczas badań terenowych w latach 60‑70-tych ubiegłego wieku. Część tego zbioru to
filmy nieme. Pierwsze rejestracje autorka dokonywała podczas własnych badań terenowych pod koniec lat 60‑tych (kamerą 8 i 16 mm).
Niestety ze względu na niewyjaśniony do chwili obecnej status prawny tych dokumentów i zastrzeżenia co do korzystania z nich przez
samą autorkę trudno dokładnie stwierdzić co one zawierają. Z materiałów publicznie udostępniono tylko jeden taniec – Kontro – na płycie DVD dodanej do wspomnianej wcześniej książki Taniec w polskiej
tradycji – Leksykon (Dąbrowska 2005/2006). Rejestracji tego tańca dokonano w 1969 roku na północnym Mazowszu we wsi Grucele.
Bardzo interesującym i wielce obiecującym jest prywatne archiwum małżeństwa Andrzeja i Małgorzaty Bieńkowskich z Warszawy.
Andrzej Bieńkowski jest profesorem Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie, jednak z zamiłowania jest etnografem i filmowcem.
W jego prywatnej kolekcji znajduje się tysiące zdjęć (w tym archiwalnych), nagrań audio i wideo (ok. 1500 muzykantów, w tym 80
Na płycie DVD umieszczono także jedno nagranie terenowe autorki książki
z 1969 roku (taniec Kontro o którym dalej), rejestracje filmowe dokonane przez Grażynę Dąbrowską w 1980 roku we współpracy z Domem Kultury w Płocku oraz
nagrania z lat 90‑tych ubiegłego wieku, które były realizowane podczas koncertów
w Filharmonii Narodowej w Warszawie pod patronatem Polskiego Towarzystwa
Etnochoreologicznego.
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rekonstrukcji kapel; oprócz tego nagrania śpiewaczek i sytuacji tanecznych) oraz zbiór instrumentów ludowych. Zbieracz nagrań dokonuje „bez stresu i w naturalnych warunkach, w domach muzykantów”. Wśród tych wszystkich dokumentów są również materiały
dotyczące tańca, który pojawiał się w sposób spontaniczny podczas
sesji nagraniowych wiejskich kapel75. Warto dodać, iż nagraniami Andrzeja Bieńkowskiego zainteresował się ostatnio Narodowy
Instytut Audiowizualny, nagrywając z nim cykl dziesięciu krótkich
programów prezentujących zapomnianą kulturę muzyczną polskiej
wsi. W filmach tych prócz opowieści samego autora wykorzystywane są fragmenty z jego przebogatego archiwum filmowego76.
Mam nadzieję, że omówiłem tylko fragment tego, co można było
by odnaleźć, gdyby zacząć uważnie przeglądać prywatne oraz publiczne zbiory i archiwa. Być może podczas tych poszukiwań trzeba
było by skontaktować się także z rodzinami już nie żyjących przedwojennych i powojennych etnografów, etnomuzykologów czy etnochoreologów, a także radiowców. Na taki trop poszukiwań wskazują odkrycia filmowe w Poznaniu u rodziny dr. Adama Glapy77.
Centralne archiwum czy centralna baza?
Na koniec chciałbym postawić pytanie dotyczące perspektyw
materiałów archiwalnych – czy należy dążyć do powołania centralnego archiwum? Moim zdaniem najbardziej realnym scenariuszem jest stworzenie centralnej bazy danych archiwaliów fotograficzno‑filmowych. Samych materiałów póki co nie ma też zbyt
wiele, natomiast powołanie centralnego archiwum wiązałoby się ze
znacznymi środkami finansowymi, na które obecnie trudno liczyć.
Problemem stanowi także kwestia różnego rodzaju praw autorskich
i własności, z tytułu których niektóre instytucje czerpią znaczące
dochody (dotyczy to zwłaszcza Filmoteki Narodowej – Wytwórni
Filmów Dokumentalnych i Fabularnych Warszawa). Wydaje mi się
jednak, że można, a nawet należy pilnie rozwiązać dwa problemy,
a mianowicie:
Pełna informacja na stronie http://www.muzykaodnaleziona.pl, 16.02.2011.
http://www.nina.gov.pl/szalenstwo‑gry‑muzyka‑odnaleziona‑odc8,
21.02.20011.
77 http://www.zwoje‑scrolls.com/zwoje31/text22p.htm, 5.02.2011.
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–– dostępności informacji na temat tych dokumentów poprzez
ogólnopolską (a może nawet międzynarodową) kwerendę i sporządzenie ogólnie dostępnego katalogu.
–– dostępności materiałów do celów naukowych, który powinien
być znacznie łatwiejszy i tańszy (na etapie kwerendy wręcz nieodpłatny) niż w przypadku celów komercyjnych i produkcyjnych.
Dobrą praktykę widać w przypadku WDK Rzeszów – naganną
wręcz w przypadku Filmoteki Narodowej, gdzie ceny dla przeciętnego zainteresowanego są tak wysokie, iż już na wstępie zniechęcają do korzystania z tego szalenie bogatego archiwum.
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Małgorzata Jędruch‑Włodarczyk

Polish publishing record with folk dance music

General comments
Study on Polish record publishing house containing recordings
of folk dance music released seemed in the initial phase a relatively simple and not very interesting gathering of information about
available – to a lesser or greater extent – CDs, enabling the transmission and dissemination of traditional music of functional character. Quite a thorough search of available information databases
(library catalogues, Polish phonographic history, thematic portals,
websites, publications and artists), has led to many interesting reflections, and allowed to look from a distance on our achievements
in the field of conservation of one of the most precious parts of culture. Record publishing houses are in fact the result of many years
of documentation and research activity all those involved in folklore78. The multiplicity and variety of sound publishing houses
supports in a great way preserving the memory of the musical culture of rural communities, raises the prestige and knowledge of the
most prominent local artists in their own environments and on the
wider, national and sometimes international levels.
Undoubtedly, what should draw our attention is the fact that the
most important part of a record book series were prepared and executed in the last two decades. It also indicates the great importance
of modern technology and the rapid changes of civilization which
on the one hand enables the digitization of collections (in the case
Who I mean here is both professionals (ethnomusicologists and ethnologists,
journalists, scientists and culture animators)as well as nonprofessionals (enthusiasts‑ autoeducationalists) fascinated by native traditional culture.
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of primarily historical recordings of such institutions as the Polish
Art Institute of Science Academy and the Polish Radio), on the other
hand allowing us to deliver new field records of good quality. It is
worth mentioning that it concerns the whole process of registering
ranging from setting up contacts with performers (development of
phone network), through possibility of meeting them, bigger accessibility to recording devices and enabling working with the recorded musical material (al kinds of digital tools to record such as
cameras, computers with a special software etc.) to record pressing
and preparing of graphic projects or gathering suitable information.
Before 1989, in the period of Polish People’s Republic, the publishers were state enterprises which dealt with pruduction of all kinds
records, all kinds genres of music (Polskie Nagrania/Muza, Pronit,
Veriton). Traditional music records, according to a strategy of managing the culture at that time, were rather a rare thing and they
were not as numerous as the repertories of folk groups of dance and
singing such as “Mazowsze” and “Śląsk” and groups inspired by
folk and co posing new melodies in the style resembling the original ones (e.g Orkiestra Mandolinistów Edwarda Ciukszy, Zespół
Akordeonistów Tadeusza Wesołowskiego, Polska Kapela Ludowa
and Orkiestra Włościańska Feliksa Dzierżanowskiego).79 In the next
years there was a characteristic breakout of creativity and enterprise
of admirers of Polish music culture in their original shape (intensification of research and recording, organization of concert, dancing
events, music workshops with masters of the original style), which
led to creation of quite an abundant resources of records providing
documentation for folk dance music both live and reconstructed.
It is worth mentioning here that such activity was not developing
simultaneously with an increased popularity of the recorded music
material. An example may be the activity of an institution very sensitive to political situation in Poland, we mean Polish Radio here.
Recording of the source material (the recording was done both during festivals and field works) were carried out since 70s (for such
study Polish Radio was deliberately omitted in the process of collecting source material). The documentation was in a significant
Because of obvious reasons publications containing such recordings were deliberately omitted in the index of articles attached to hereby study.
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part the base material for publishing “Muzyka źródeł. Kolekcja
muzyki ludowej Polskiego Radia”.
Violent changes at the turn of 80s and 90s concerning sociopolitical transformations reflects some disproportions between quantity of publishing houses which appeared in Poland before 1990.
A turning point and somehow a symbolic border was indicated
by publishing first compact discs by Polskie Nagrania Publishing
House, which was like a renewal of old style plates “Songs and
Music from Different Regions” (PNCD 048) and “Rzeszowskie.
Songs and music from the Village of Piątkowa” (PNCD 049).
Quite complete index of publications attached to hereby study
confirms rather small productions of analogue records containing folk dance music till the end of 80s (only 18 analogue records
had been released). In contrast in the last 20 years the number of
the activity in this field increased dramatically (over 100 compact
discs).80 Taking the enormity and complementarity of the hereby
folk dance music collection recorded on CDs into account, such
part of the collection will be analyzed thoroughly in the following
material. The more so because studies concerning such topics are
rather fragmentary and rare. 81
For the sake of herby study there was a preliminary classification
of publishing houses carried out:
1. The way of recording music material:
–– analogue (vinyl records, audio cassettes and CDs)
–– digital (some compact discs and MP3s)
2. The kind of sound carriers:
–– vinyl records
–– audio cassettes (short period of locally produced items)
–– compact discs
–– MP3s
3. The enormity and complementarity:
–– publishing series
–– incidental publishing houses
One reservation must be made here, the index In this part of the collection is not
complete. Possible omissions concern especially publications appearing locally. The
subject will be extender In the following parts of the study.
81 The subject was also taken up in a small part by Magdalena Steckiewicz (Steckiewicz 2007)andi Wojciech Wójcicki (Wójcicki 2007).
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4. The target group and the publishing house’s content
–– region al monograph (panoramic),
–– thematic monograph (devoted to instruments and repertoire),
–– performers’ monographs (instrumentalists and folk groups),
–– cross‑sectional combining elements of all the above mentioned publishing house.
It is only a preliminary proposal for classification and a general
look at the entire collection of publications, which (as will be seen
later in this study) could be systematized according to such criteria
as their historicity and modernity, the subordination of the overriding objectives – meeting the educational, documentary, aesthetic or
practical functions. In most cases all of these characteristics combine and complement one another preventing the precise definition
of the functions intended for audio publications by their manufacturers. We can only show less or greater importance of one of the
presented of elements. Predominance of one or some factors is often due to personal experiences and artistic and factual concepts
of their authors. Enlarging the factual characteristic of publishing
house will be discussed in the second part of hereby study.
Noteworthy is the fact that publishers are only two institutions
financed from public funds and thereby fulfilling their “statutory”
mission (Polish Radio and the Art Institute of the Polish Academy
of Sciences), significantly increases the participation of NGOs in the
implementation of such projects, and more or less at the same level
remains input of individuals engaged in the activity of record activity (examples of Andrew and Margaret Bieńkowskich and the artists themselves).
To a large extent it depends on determination and ability to use
public subsidies. The major donor is still the Ministry of Culture
and National Heritage. In many cases it is also possible to raise
funds from local government units (marshals’ offices and provincial centers and community centers, museums, city halls) or
by issuing plates in cooperation. It seems that the best example
of such cooperation is the activity of the Art Institute PAN (providing archival records, preparation of information materials by
researchers and joint publications such as Łowicz Cultural Centre
and Museum of Western Kashubian). Thanks to the cooperation
between the institutions a double album of Polish Radio series
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was released “Muzyka Źródeł”, dedicated to traditional music of
Lower Silesia82.
An important problem may be the promotion and distribution of
publication house records with folk dance music. Publishing series
are being promoted mainly in the Public Radio (Program 1 and 2 of
the Polish Radio – specialist broadcasts) and specialized portals and
websites. Thus, promotional activities are directed primarily to the
people interested in this very topic only. Information about incidental publishing houses are mainly published on the websites of publishers and performers (in this case identical), and by that – which
seems to be natural – they disappear among the enormity of the material which can be found on the net. Some kind of support in this
matter is a competition started in 2009 organized by Polish Radio
under the name “Phonogram Sources”, extending the formula of
Polish Radio Folk Festival called “New Tradition”.
The two previous editions of the competition were reported as follows: 16 publications in 2009, including both single series of publications as well as those released incidentally and respectively in 2010
– 12 albums, among which the occasional publishing is minority. It
seems that there is a need to attempt a preliminary characterization
of this crucial initiative. Undoubtedly, it was fulfilling a huge gap
in the landscape of activities related to dissemination of knowledge
about literature and music itself in the field of culture, but obviously
there is still some time needed to make institutions, performers and
culture animators aware of the fact that such possibility of promotion
exists. This applies especially to publishers outside the central hub
which is based in Warsaw. It is worth noting that the main beneficiaries of the competition and the highest ratings of jury still remains
authors of book series, whose importance is crucial for the development of documentation, preserving the memory of our tradition, the
dissemination of knowledge about it and about its most outstanding
representatives. Publishing houses, as important “cultural events”,
are becoming the basis for the canon of cognitive and cultural news.
International promotion of publishing records seems still to a great
extent insufficient. Association “Transetnika” initiated two years ago,
Album no 26 (“Dolny Śląsk” PRCD 1148‑49, selection and study by Anna
Borucka‑Szotkowska, Henryk Dumin, Polskie Radio 2008) thanks to financial support of Dolnośląskie District.
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the organization of stalls during fairs dedicated to Polish music and
performers, but still they can not take full advantage of wider publicity in the wake of the action – on the one hand facing organization difficulties (young non‑governmental organization, high costs
associated with displaying and the need to raise funds from various
sources, problems in raising albums for free distribution, given the
relatively small outlays of publication), on the other hand they are
more oriented towards the promotion of world music and contemporary music created with the inspiration of the traditional music rather
that source materials. The biggest promotion value (which nowadays
concerns the whole phonography) is in concerts of performers outside Poland and distribution of CDs connected with them directly.
Also in a big part, the Internet sales specialist music shops play
a significant role in distributing folk dance music. It is worth to
mention such places as www.folk.pl, http://wsm.serpent.pl/sklep/, and non‑specialized: www.jazzsound.pl, www.merlin.pl,
http://sklep.polskieradio.pl/. But, at the same time, the amount
of many albums released in the 90s of the twentieth century and
early twenty‑first century is already exhausted, and single copies
can sometimes be found through online auctions or sales on portals
such as Allegro.pl or e‑bay.pl (s ‑bay.com).
Described above, however in a nutshell, methods of distribution, relate mainly to publishing houses of a permanent character (series) and
of high artistic value (eg, Kapela Brody, or Prusinowski Janusz Trio).
Incidental sound publications playing mainly a functional role, although not devoid of values and the educational role of the document,
like an album by Wladyslaw Pogoda from Kolbuszowa are much
harder to get. You can also meet such publishing houses, whose production and distribution is associated with a permanent place where
the bands/groups perform, and they are aimed at tourists visiting the
so‑called huts typical for the mountainous regions. These are, to a large
extent, the discs not aspiring to a group of artistically compelling performance, though undoubtedly maintain their dancing character.
Characterization of the record publishing house
In this study I will focus primarily on making the description
of the most important publications of our topic of phonographic
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publishing house such as publishing houses of a permanent character (series), and selected publishing houses of incidental character.
These will be the albums, as far as possible reflecting the nature of
ethnomusical regions, specific dance rhythms and melodies, typical instruments, and most importantly, they will allow us to get to
know the variety of Polish folk music. In the category of folk dance
music I let myself include also songs performed spontaneously created on a whim, which served as the prototype for the practical music of dance character.
In the last 20 years there were initiated or created quite ample
publishing series:
I. “Muzyka Źródeł”, a collection of folk music by Polish Radio ‑27
albums;
II. “Muzyka Odnaleziona” – 9 albums and a CD being a suplement
to the book under the same title “Ostatni wiejscy muzykanci”;
III. “In Crudo”, Association “Dom Tańca” – 8 albums and a CD titled “Dom Tańca”, which is like a recording of “music for dancing” which is a trend of folk traditional performances reconstructions, gathered around the above mentioned institution;
IV. Series of collection of Institute of Art. PAN – 9 albums.
V. Series “Polish Folk Music”, Polonia Records Co. – a collection of
39 albums, which are performing monographies (traditional folk
groups and folk bands of singing and dancing).
I. “Muzyka Źródeł” (Music of Sources)
The collection of the archives of Polish Radio was launched in
1997. The author of the artistic conception is Maria Baliszewska. For
purposes of this study 22 volumes of the collection were taken into
account, and omitted discs containing almost exclusively vocal repertoire (ballads, Polish religious songs).
“Music of sources” is a series of publications, which with each
plate was supposed to create a further element of the musical map
of our country’s folk traditions, and at the same time show other
regions in their abundance of musical heritage of their villages (as
wide as possible representation of musical genres, related to both
the rituals and the more widespread occurrence, possibly the greatest representation of numerous artists of their own music – signifi-
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cant conveyor of tradition). Undoubtedly, these plates also reflect
the richness of the archive radio, and correspond to the aesthetic
needs of customers (care of the technical quality of recordings, and
then refine them to the needs of publishers). What draws attention is the fact that there is a need to adapt the material stated on
the record as the best musical offering undertaken to present the
specific topic. Thus, for example, the numerous representation of
dances being some kind of game in the monographs of the regions
likely to boast of their wealth (Silesia, Greater Poland, Kashubia,
Kurpie).The collection includes recordings carried out both historically and contemporarily: those made in studios, performed at
festivals and regional folk music reviews and those derived from
field works (conducted in Poland and outside our country and of
the Polish community abroad). In this set you can not find a CD
filled only with dance music – only 7 of them includes dance tunes
in more than 50%, and there are also those where only 3 or 4 of phonograms record the memory of the dance (this applies primarily to
documents which present behavior of representatives of the Polish
community abroad aimed at preserving the tradition). This series
may be a starting point for those seeking the most interesting for
him and appropriate for his sensitivity ethnomusic region.
II. “Muzyka Odnaleziona” (Music rediscovered)
Resuscitation of the old way of playing, reconstruction of historical sound of the bands in the rural environment, or even reconstruction of instruments have become the inspiration for the publication
a series of CDs, “Music Rediscovered”. The nature and specificity of the collection was determined by the personality of Andrzej
Bieńkowski. His restless artistic imagination of the painter has
brought magnificent effects. Deprived of an academic (in the sense
of ethnomusical stereotype of field work) approach to recording the
sound and the way you communicate with the old rural musicians
contributed to the following statement of the author himself: “The
reward for these are unique recordings and films made without
stress and the natural conditions in the homes of musicians. Our
collections relating to almost all territory of the Poland and Ukraine
is about 1,500 musicians, and women singer. In this category recon-
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struction of 80 folk bands may be also found. Thousands of local
photographs taken during fieldwork. And the pearl of our collection – pictures taken by first photographers from the village. They
photographed weddings, parties, funerals, and everyday life (...).
The situation is different when we go to the countryside to visit old
people there who haven’t played for a long time and whose instruments are badly damaged or they simply don’t exist any more. To
collect the bands to record them here after a 20‑year break. Repair
the instruments, to motivate musicians – it has been our job for over
30 years“ (Bienkowski s.a.). In this collection83 almost all CDs are in
the 90‑100% dance music. Four of them are particularly dear to me,
although each of them for a different reason.
First of all, “Ostatni wiejscy muzykanci” (001, 2001), because it is
filled with trimeter rhythms (obereks and mazurkas) and complements the book beautifully. Although registrations come from many
years of painstaking research and meetings the plate itself is extremely dynamic and expressive. The second important album is “Czas
harmonii. Pierwsi harmoniści”(002, 2007), since it determines the harmony of my favorite – an instrument presented as a part of ongoing
changes in the folk music‑making and natural changes in customers
of folk music needs (change of awareness, change of auditory habits, an increasing access to different kinds of music and the desire to
make reference to urban culture). Another important record is “Jadąc
przez Roztocze. Lubelskie” (008, 2009), because it shows folk music
from the angle of naturally occurring changes (recipients’ needs, instrumentation, activities of culture centers and animators, reviews
and folk contests to motivate the search for folk repertoire, and its
performance), it takes into account the award‑winning artists and the
effects of the direct contact between master and pupil: continuing the
rural music activity in the young urban environment. Finally, an important CD is “Kajocy. Wokół Kędzierskich. Radomskie” (007,2009)
– the album proving mastery and improvising role, free music making (an example of dance music not restricted with any time limit set
by recording procedures – lack of the need to adapt folk musicians to
strict contest rules or the need to show the abundance of their skills in
the shortest possible time, which is typical for the Radio recordings)
83

I omit one album – “Śpiewy Polesia. Ukraina”, Muzyka Odnaleziona 005, 2008.
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and showing the continuation of the ancient folk music activity in the
changed circumstances and by young musicians who don’t create the
natural chain of transmitting the tradition. 100% dance activity. The
series is factually really coherent.
III. “In Crudo”
A series prepared and edited by Remigiusz Mazur‑Hanaja, under
the auspices of the NGO organisation Association “Dom Tańca”. The
collection is very varied. It includes both monographs of outstanding rural artists, concert recordings as well as concerts activities registrations. Among eight publications containing dance music84 my
special attention is paid to “Harmoniści Radomscy. II Tabor Domu
Tańca Chlewiska”(CD 6, 2003) – CD filled entirely with dance music. These are selected excerpts from the concert of 6th August 2003
in Chlewiska k/Szydłowiec and the collection of phonograms being
a registration of bands and accordion players who teach young musicians during the workshop activities. It shows the widest possible
representation of the living and active accordion players in 2003 in
the neighbourhood of Radom in a characteristic repertoire of dance
called powiślak, mazurkas, and waltz shelves. The album addresses the need to build social ties between the oldest and the younger
generation. It has the value of the document with aesthetic values
(the choice of records, the sequence on the CD). Another important
disc is “Maciejowickie. Muzyka tradycyjna” (CD 7, 2007) containing
mainly dance music (off songs, guitar).
It consists of recordings collected in the years 1995 – 2007, including documentation of folk artists in their home environment and in
situations animated by the House of Dance (Dom Tańca) – Warsaw
dancing events. Repertoire consists mainly of oberkas powiślaki
(mazurka). The album was released on the occasion of organization of Tabor in Strych close to Maciejowice in 2006. Method of recording and CDs, its shape in a direct way refers to the approach
described in the publication “Ze studiów nad folklorem muzycznym Wielkopolski” (The study of folk music of Wielkopolski”: “The
I omit one album – “Jest drabina do nieba – pieśni nabożne na Wielki Post”, by
Remigiusz Hanaj, CD 1, 1999.
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recordings were performed in a variety of acoustic conditions: in
confined spaces (...), outdoors (on the road, while minding cattle), in
empty rooms of school, etc. So these are not studio recordings, but
rather a field work. Deliberately such recordings were not subjected
to technical and factual cut, purified effects illustrating atmosphere
of documentary work. On the CD there are some authentic behaviour of artists recorded such as periods of remembering lyrics in the
flow of the song, the amendments made by him spontaneously, and
explanations of spontaneous speech adds. Everything authentic
has documentary value“ (J. Sobieska 1972: 44). Thus, this CD gains
a character of vivid transmission and confirms the vitality of folk
music activity. The fact that draws our attention emotional involvement in artistic events (animated by the Warsaw “Dance House”/
“Dom Tańca), both performers coming from rural communities and
recipients – from the city of folklore lovers and residents of Powiśle.
Let me mention one more album by “House of Dance”/”Dom
Tańca” wholly filled with folk dance music. This album proving development of a new mainstream of folk bands and followers of the
ways of folk music performances, such as Janusz Prusinowskiego
Band, Pies Szczeka, Kapela Niedźwieckich and Kapela Kozby. The
document has a huge utility value.
IV. Series of Institute of Art PAN collections
“The oldest stored in the archive the original recording is the
one which had been made in Podhale region in 1904. The collection also includes recordings from the interwar period. The oldest,
recorded in 1950, singer born in 1854. The oldest performer in the
time of the recording was 104 years, the youngest 3 years. Based on
the transcription of the Phonographic Collection numerous studies
were created and still continue to be published, including anthologies of folk songs of different regions of the country. The most important is a series of Polish Song and Folk Music – source materials
and other materials delivered by the IS PAN, edited by. Ludwik
Bielawski. From year to year a collection of plates containing the
source material originating from the Phonographic Collections IS
PAN is still rising. The collection is a source of research material for
a wide range of audience (Jackowski s.a.).
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The surname of Jacek Jackowskie runs through al most All the
phonograpic publications realised on the base of archives of IS PAN.
The collection of albums containing 8 publishing houses (“Early
Post‑War Polish Folk Music Recordings /1945‑1950/”, vol. 1, 2009;
“Cassubia Incognita. Pieśni kaszubskie from the Phonogaphic
Collection of Art. Institute PAN”, 2009; “Muzycy, muzycy cos po
Wos ostanie”, 2008; “Muzyka ocalona – Łowickie, 1952‑1959”, 2008;
“Hen, gdzie piaski i moczary, gdzie zielone zawsze bory... Pieśni
Puszczy Kurpiowskiej”, vol. 5, 2009; “Pieśniczki z kancenoła. Pieśni
religijne ewangelików ze Śląska Cieszyńskiego”, 2008; “Te skrzypce
pamiętają czasy Chopina”, vol. 6, 2009; “Władysława Wiśniewska
i Zespół Śpiewaczek Ludowych Wdzydzanki”, 2008), but as a matter of fact 9 – including publications “Muzyka warta Poznania. Głosy
Wielkopolan urodzonych w XIX wieku. Najstarsze fonogramy z lat
1936-1956” (2004). Part of the publications was prepared and published in cooperation with local and regional institutions of culture
(eg, Museum of Western Kashubian, Museum – the Kashubian
Ethnographic Parkof I. and T. Gulgowscy, Lowicki Cultural Centre)
and the release of the publication responded to the need of the local
government units. At this point I would like to return to observations of general character, ie problems related to their distribution
and promotion. Their existence is based primarily on fulfilling their
mission – to document, educate, promote our musical heritage. To
some extent it excludes the commercial approach to the product
which we are talking about, CD. Paradoxically, dance is the most
common and most accessible means of artistic and cultural activity
of human, which does not translate into popularity of publications
containing folk dance music. Edition of the publications are small or
even minimal. Their availability is problematic – in many cases they
are sold out rapidly and they are very rarely renewed. However,
thanks to the presence of new musical recordings such as MP3 files,
you can count on a relatively quick completion of the missing materials.
A special place in this collection, considering the subject of the
study, is occupied by three publishing houses. First of all, “Muzyka
ocalona – Łowicz”, the album on which there are 88 phonograms of
traditional music of Łowicz region from 1952 and 1959 registered in
Łowicz villages with solo singers and folk musicians. “These vio-
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lins remember times of Chopin’s” – as was said by a deceased eminent violinist Kazimierz Meto Mazovia and thus he set the direction of artistic exploration of the concept of the album. As reported
by Jacek Jackowski: “... our goal was not to seek direct reference to
the composer’s musical language of folklore, nor to follow the footsteps of Chopin in Mazovia and other regions in Poland. Our aim,
by selecting and taking into account the oldest generation of folk
fiddlers who had been recorded, as well as trusting in the faithfulness of the traditional media, was to show a listener the musical climate of the former, nineteenth‑century Polish village in the Central
part of the country – the musical style and repertoire, with which
– perhaps – Frydery Chopin could come into contact as well as his
contemporaries. The choice was limited to the territory of historical Mazovia...“. The third publishing house for the purposes of the
study was entitled “Muzyka warta Poznania. Głosy Wielkopolan
urodzonych w XIX wieku. Najstarsze fonogramy z lat 1936-1956”
(publishing house ”Czas Kultury” 2004). The CD presents inestimable educational, cognitive and aesthetic value. It has quite a dance
in character, although there many recordings which do not have
such a function in their natural environment. This is one of the few
very “cheerful” discs – this is at least how I read the intention of the
author – Maciej Rychły. The album contains the oldest recordings
of the IS Academy of Sciences (coming from 30s – to 50s) made by
Jadwiga and Marian Sobieski on the territory of Wielkopolska.
V. Series “Polish Folk Music”, Polonia Records Co.
The collection “Polish Folk Music“ was realised between 1996
and 2001. Its concept was based on presenting folk groups who are
still performing and giving concerts such as dancing, singing and
traditional groups, groups presenting rituals shows. What draws
our attention is different musical and substantial level of the subsequent albums, although one can not deny the importance of such
activities carried out in the documentation of selected artists. Most
of the plates still keep a dancing character. As for the conclusion of
hereby study devoted to Polish publishing houses presenting folk
dance music I would like the popular dance music I would like to
draw your attention to some incidental ones:
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–– “Muzyka Źródeł. Spotkanie pokoleń (Podkarpackie)” (Fundation
Media Visage 2007) entirely filled with dance music, and a Dance
character may also be found in very popular songs like “Zielony
mosteczek”, thanks to their instrument al and dancelike interpretation;
–– “From Roots to the Future” – two‑disc album, first of which is devoted to Polish traditional music, to a large extent the folk dancing one. The publishing house was destined at free distribution
outside Poland. It was originally the disc, intended to present
folk groups which still perform and give concerts nowadays and
to present their artistic value;
–– “Traditional Music from Poland. Kazimierz Dolny” (study by
Maria Baliszewska, PR CD S1 018F, WDK Lublin, 1993) – publication showing winners of All Poland Festival of Folk Bands
and Singers in Kazimierz n/Wisłą and containing In a major
part dancing repertoire, the publishing house documenting the
Festival and showing the winners in each category. It is a real
shame that the idea of continuing the publishing house existence
was defeated;
–– “Janusz Prusinowski Trio. Mazurki” (Publishing House Słuchaj
Uchem 2008) – in a large part it consists of dancing repertoire,
the publishing house revolves around the objectives of the folk
band – artistic, aesthetic and precise selection of musical themes
and their arrangement on the album. It’s an artistic interpretation
of traditional music. Excellent album to listen to, but its dancing
character becomes more recognizable during the group’s concerts. The structure of the album is accompanied by awareness
of a close cooperation between musician and dancer;
–– “Tradycje muzyczne Polski Środkowej” (Łódzki Dom Kultury
2007) – two‑disc album including ethnomusical regions Łódź
District and realised with recordings carried out by Łódzki
Culture Center between 2003‑2007 (Opoczyńskie, Rawskie,
Łowickie, Łęczyckie, Sieradzkie, Wieluńskie). 72% of the recorded material placed on the CD is a dancing repertoire (songs
performed spontaneously according to the occasion). The album
documents the state of preserving traditional music In its historical context (solo singers, fiddler players, folk groups consisting
of 2 or 3 people using their own instruments – without factory in-
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struments such as accordion or drums, that’s why there is a lack
of basses). Undoubtedly, the album by Ewa Sławińska‑Dahlig
undertakes an attempt to seize current transformations;
“Muzyka góralska. Kapela Zokopiany. Nuty spod gór”
(Mercurton, Raszyn MTCD 002, 2006) – CD of a dancing character,
described by Jan Karpiel “Bułecka”: “Choosing the repertoire for
the disc we wanted to show you the richness of folk music of the
Polish mountains, because we know from our experience that you
see it as quite monotonous and not very varied.… Our aim is to
make you love it”. And such intention can be noticed on the CD.;
“Pod Tatrami na dolinie. Kapela Jana Karpiela Bułecki
z Zakopanego” (PolyGram Polska ACD 031, 1996) – monographic dance album, after 15 years the CD became a document. The
fact that draws our attention is attempt to realise recordings for
publication purposes in possibly the most natural conditions,ie
at the inn, with the audience (perhaps it is a pity that you do not
hear the dancing couples there). The expanded repertoire – apart
from notes called wierchowe, ozwodne, krzesane, polkas, and
waltzs and czardashs. The CD also contains some information
note prepared by Maria Baliszewska whose intention was to prepare series of collections of Polish folk music, that is why Polish
Radio created a series of “Muzyka Źródeł”;
“Trebunie‑Tutki. Baciarujciez chłopcy” (Prod. Stebo, Kraków
1993) – CD of a very dancing charakter, recorded In the family circle, with advantage of polkas (more recent repertoir) – according
to the author Krzysztofa Trebuni‑Tutki, the album corresponds
to a motto inspired by Oskar Kolberg “Highlanders Dance according different melodies with accordance to their personality
and preferences, they dance In a way that it is really difficult to
find a motif, especially the lively one which would never be taken for dance music. Very often a singer starts with singing one
or two verses, sometimes improvised with no melodies and the
orchestra catches the tune straightaway and a highlander on his
own Or with a partner starts dancing…”. There is also a video
recording, in this case the most interesting one is a conversation
between Krzysztof and Władysław Trebuniów;
“Kapela Władysława Pogody. Lasowiacki Dom” (MDK
Kolbuszowa, 2008) – CD of a very dancing character. This mono-

153

graphic recording is filled with the material of one folk group,
whose leader is extremely distinctive, an outstanding individual,
a continuator of his own genuine local traditions – Władysław
Pogoda. The publisher of the CD is Miejski Dom Kultury in
Kolbuszowa, chich thanks to that fact became a place documenting folk musical heritage of Kolbuszowa Region.
Because of this publishing house, but also many others signed
either by “Dom Tańca” or “Muzyka Odnaleziona“ or Polish Radio
Polonia Records Co. or the Institute of Art PAN, folk artists turned
again to their old instruments, which they hadn’t been using for
a long time, they refresh their memory and they feel the need to
share their knowledge and skills with foreign to them, but somehow “their soul mates“. Such publishing houses play therefore extremely important role – they are second, next to the markets, reviews, festivals of folk music, motivating factor. This phenomenon
was also noticeable during the Action of Collecting Folklore, which
woke up some artistic aspirations of people living in villages after
a period of latency associated with World War II.
The topic presented in herby study would require much more
careful insight, in which there would be some room left to raise the
question of suitability for phonographic to the current picture of for
a living tradition, and also in a historical context from the early 50’s,
reflections related to the relationship between publishers’ repertoire
and specific regulations and programs of festivals, competitions
and reviews of folklore, drawing attention to the growing awareness of folk musicians contractors, and involvement in documenting their own musical tradition, and finally analysis of the impact of
phonographic publishing houses on performing folk music (both in
the most natural environment as well as new music genres drawing
on source records).
There are also further questions arising about the increasing
availability of new technologies – modern media such as digital music files such as MP3, easy to obtain via the Internet, it will be a step
towards trivialization of folk music, to simplifying it or, on the contrary – it will explore the deeper layers of knowledge about it, it
will affect its propagation and more complete existence in the social
consciousness? There are new questions coming to minds which
generate doubts and, therefore, I hope that the issues of folk dance
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music, publishing houses but also whole traditional music will be in
the shortest possible time in the range of researchers’ interests and
will lead to a complete study.
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Małgorzata Jędruch‑Włodarczyk

Polskie wydawnictwa fonograficzne
z ludową muzyką taneczną

Uwagi o charakterze ogólnym
Praca polegająca na prześledzeniu polskich wydawnictw fonograficznych zawierających nagrania ludowej muzyki tanecznej
wydała się w początkowej fazie dość prostym i mało interesującym
gromadzeniem informacji o dostępnych – w mniejszym lub większym stopniu – płytach, umożliwiających przekazywanie i upowszechnianie muzyki tradycyjnej o charakterze użytkowym. Dość
staranne przeszukiwanie dostępnych baz informacyjnych (katalogi
biblioteczne, historia fonografii polskiej, tematyczne portale internetowe, strony internetowe wydawnictw i wykonawców) nasunęło
jednak wiele interesujących refleksji i pozwoliło spojrzeć z dystansu
na nasze osiągnięcia w dziedzinie zachowania jednej z najcenniejszych cząstek kultury. Publikacje fonograficzne są bowiem efektem
wieloletniej działalności dokumentacyjnej i badawczej wszystkich
zajmujących się folklorem85. Wielość i różnorodność wydawnictw
dźwiękowych w znakomity sposób wspiera zachowanie pamięci
o kulturze muzycznej wiejskich społeczności, podnosi prestiż i wiedzę o najwybitniejszych lokalnych twórcach w ich własnych środowiskach i w szerszym, ogólnopolskim – a czasami międzynarodowym – obiegu.
Niewątpliwie, zwraca uwagę fakt, że najważniejszą część publikacji fonograficznych stanowią serie wydawnicze przygotowaMam tu na myśli zarówno profesjonalistów (etnomuzykologów i etnologów –
dziennikarzy, naukowców i animatorów kultury) jak i nieprofesjonalistów (pasjonatów-autodydaktów) zafascynowanych rodzimą kulturą tradycyjną.
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ne i zrealizowane w ostatnim dwudziestoleciu. Wskazuje to też
na ogromne znaczenie nowoczesnych technologii i szybkich przemian cywilizacyjnych umożliwiających z jednej strony digitalizację
zbiorów (w przypadku nagrań historycznych przede wszystkim
takich instytucji jak Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk czy
Polskie Radio), z drugiej pozwalających na realizację nowych nagrań terenowych dobrej jakości. Warto podkreślić, że dotyczy to
całego procesu nagraniowego, począwszy od nawiązania kontaktu
z wykonawcami (rozwój sieci telefonicznych), poprzez możliwość
spotkań z nimi, większą dostępność urządzeń nagrywających oraz
umożliwiających opracowanie materiału muzycznego (wszelkiego rodzaju nagrywające urządzenia cyfrowe, kamery, komputery
z oprogramowaniem itd.), aż po tłoczenie płyt i przygotowywanie
projektów graficznych czy zgromadzenie odpowiednich informacji.
Przed rokiem 1989 – w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
– wydawcami były przedsiębiorstwa państwowe zajmujące się
produkcją płyt z muzyką wszelkich gatunków i rodzajów (Polskie
Nagrania/Muza, Pronit, Veriton). Nagrania muzyki tradycyjnej,
zgodnie ze strategią działań zarządzających w owym czasie kulturą, ukazywały się niezmiernie rzadko i w znacznym stopniu ustępowały liczebnością rejestracjom repertuaru państwowych zespołów
pieśni i tańca („Mazowsze” i „Śląsk”) oraz zespołów stylizujących,
bądź komponujących nowe melodie w stylu zbliżonym do ludowego na charakterystyczne składy instrumentów (np. Orkiestra
Mandolinistów Edwarda Ciukszy, Zespół Akordeonistów Tadeusza
Wesołowskiego, Polska Kapela Ludowa czy Orkiestra Włościańska
Feliksa Dzierżanowskiego)86. W kolejnych latach nastąpił swoisty
wybuch przedsiębiorczości i kreatywności admiratorów polskiej
kultury muzycznej w jej tradycyjnym kształcie (intensyfikacja badań
i nagrań, organizacja koncertów, potańcówek, warsztatów muzycznych z udziałem wiejskich mistrzów), co zaowocowało powstaniem
dość bogatego zasobu nagrań dokumentujących ludową muzykę
taneczną – zarówno żywą, jak i animowaną czy rekonstruowaną.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że nie działo się to równocześnie ze
wzrostem zainteresowania nagrywaniem materiału muzycznego.
Z oczywistych względów publikacje zawierające tego rodzaju nagrania zostały
pominięte w wykazie załączonym do niniejszego artykułu.
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Przykładem może być działalność instytucji najbardziej wrażliwej
na sytuację polityczną instytucji, jaką jest Polskie Radio. Nagrania
źródłowego materiału muzycznego (rejestracji dokonywano zarówno w czasie festiwali jak i podczas wyjazdów terenowych) prowadzone były od lat 70‑tych (dla potrzeb tego opracowania świadomie został pominięty etap uczestnictwa Polskiego Radia w Akcji
Zbierania Folkloru). Dokumentacja stała się w znaczącej części podstawowym materiałem służącym do skonstruowania serii wydawniczej „Muzyka źródeł. Kolekcja muzyki ludowej Polskiego Radia”.
Gwałtownie zachodzące na przełomie lat 80‑ i 90‑tych przemiany
socjopolityczne, odzwierciedla dysproporcja pomiędzy ilością wydawnictw, które ukazały się w Polsce do 1990 roku. Umowną granicę wyznacza tu wydanie przez wydawnictwo Polskie Nagrania
pierwszych płyt kompaktowych, będących wznowieniami płyt winylowych: „Songs and Music from Different Regions” (PNCD 048)
i „Rzeszowskie. Songs and music from the Village of Piątkowa”
(PNCD 049). W miarę kompletny wykaz publikacji załączony do
niniejszego opracowania dokumentuje fakt niewielkiej produkcji
do końca lat 80‑tych płyt analogowych zawierających w części lub
całości ludową muzykę taneczną (ukazało się zaledwie 18 płyt analogowych), przy ogromnym wzroście jej rozmiarów w czasie ostatnich dwudziestu (ponad 100 płyt kompaktowych)87. Ze względu na
wielkość i komplementarność wykazanej kolekcji ludowej muzyki
tanecznej opublikowanej na nośnikach CD, ta właśnie część zbioru
zostanie bardziej szczegółowo zanalizowana w niniejszym materiale. Tym bardziej, że opracowania podejmujące tę tematykę mają
charakter wycinkowy i należą do rzadkich88.
Na potrzeby tego opracowania została dokonana wstępna klasyfikacja wydawnictw:
1. Ze względu na sposób nagrania materiału muzycznego:
–– analogowe (płyty winylowe, kasety magnetofonowe oraz
płyty kompaktowe),
–– cyfrowe (wybrane płyty kompaktowe i pliki muzyczne MP3).
Konieczne jest tutaj zastrzeżenie, że wykaz – w tej części zbioru – na pewno nie
jest kompletny. Ewentualne braki dotyczą zwłaszcza wydawnictw ukazujących się
lokalnie. Ten wątek zostanie rozszerzony w dalszej części opracowania.
88 Tematykę tę podjęli, w zakresie cząstkowym: Magdalena Steckiewicz (Steckiewicz 2007) i Wojciech Wójcicki (Wójcicki 2007).
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2. Ze względu na rodzaj nośnika:
–– płyty winylowe,
–– kasety magnetofone (krótka faza przejściowa wydawnictw incydentalnych o zasięgu lokalnym),
–– płyty kompaktowe,
–– pliki muzyczne MP3.
3. Ze względu na kompletność i komplementarność:
–– serie wydawnicze,
–– wydawnictwa incydentalne.
4. Ze względu na przeznaczenie wydawnictwa i jego zawartość:
–– monografie regionalne (panoramiczne),
–– monografie tematyczne (poświęcone instrumentom czy repertuarowi),
–– monografie wykonawców (instrumentaliści, kapele),
–– przekrojowe, łączące elementy w/w wydawnictw.
Jest to jedynie wstępna propozycja klasyfikacji i bardzo ogólne
spojrzenie na cały zbiór wydawnictw, który (co się okaże w dalszej
części tego opracowania) można byłoby usystematyzować zgodnie
z takimi kryteriami jak ich historyczność i współczesność, podporządkowanie nadrzędnym celom – spełniania funkcji edukacyjnej,
dokumentacyjnej, estetycznej czy użytkowej. W zdecydowanej
większości przypadków wszystkie wymienione cechy łączą się
i dopełniają uniemożliwiając precyzyjne określenie funkcji przeznaczonej publikacjom dźwiękowym przez ich producentów. Można
jedynie ukazać mniejsze lub większe znaczenie któregoś z przedstawionych elementów. Przewaga jednego lub wybranych czynników wynika najczęściej z osobistych doświadczeń oraz koncepcji
merytorycznej i artystycznej ich autorów. Rozszerzenie merytorycznej charakterystyki wydawnictw znajdzie się w drugiej części
niniejszego opracowania.
Zwraca uwagę fakt, że wydawcami publikacji są tylko dwie instytucje finansowane ze środków publicznych i wypełniające tym
samym swoją „statutową” misję (Polskie Radio i Instytut Sztuki
Polskiej Akademii Nauk), znacząco zwiększa się udział organizacji pozarządowych w realizacji tego rodzaju przedsięwzięć i mniej
więcej na stałym poziomie pozostaje udział osób prywatnych angażujących się w działalność fonograficzną (przykłady Andrzeja
i Małgorzaty Bieńkowskich oraz samych wykonawców). W dużym
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stopniu finansowanie publikacji zależy od determinacji i umiejętności sięgania po dotacje publiczne. Największym donatorem pozostaje nadal Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W wielu przypadkach udaje się też pozyskiwać fundusze od jednostek
samorządu terytorialnego (urzędy marszałkowskie i wojewódzkie,
ośrodki i domy kultury, muzea, urzędy miejskie) lub wydając płyty
w kooperacji. Wydaje się, że najlepszym przykładem tego rodzaju
współpracy jest działalność Instytutu Sztuki PAN (udostępnianie archiwalnych nagrań, przygotowywanie materiałów informacyjnych
przez naukowców i wspólne wydawanie publikacji np. z Łowickim
Ośrodkiem Kultury czy Muzeum Zachodnio‑Kaszubskim). Dzięki
współpracy między instytucjami powstał też dwupłytowy album
z serii Polskiego Radia „Muzyka Źródeł”, poświęcony muzyce tradycyjnej Dolnego Śląska89.
Ważnym problemem wydaje się promocja i dystrybucja wydawnictw fonograficznych z ludową muzyką taneczną. Serie wydawnicze
promowane są głównie w Radiu Publicznym (Program 1 i 2 Polskiego
Radia – audycje specjalistyczne) oraz na specjalistycznych portalach
i stronach internetowych. Tym samym, działania promocyjne skierowane są przede wszystkim do środowiska osób w szczególny sposób
zainteresowanego tego rodzaju tematyką. Informacje o wydawnictwach incydentalnych edytowane są głównie na stronach internetowych wydawców i wykonawców (w tej sytuacji tożsamych), a przez
to – co naturalne – nikną wśród ogromu zamieszczanego w sieci
materiału. Pewnego rodzaju wsparciem w tej materii jest zainicjowanie w 2009 roku konkursu organizowanego przez Polskie Radio
pod nazwą „Fonogram Źródeł”, rozszerzającego formułę Festiwalu
Folkowego Polskiego Radia „Nowa Tradycja”. Do dwóch dotychczasowych edycji konkursu zgłoszono: 16 wydawnictw w 2009 roku,
w tym zarówno pojedyncze publikacje z serii wydawniczych jak
i płyty wydane incydentalnie i odpowiednio w 2010 r. – 12 albumów,
spośród których mniejszość stanowią okazjonalne. Wydaje się, że istnieje konieczność podjęcia próby wstępnego scharakteryzowania tej
niezwykle istotnej inicjatywy. Niewątpliwie, wypełniła ona ogromną
lukę w krajobrazie działań związanych z upowszechnianiem wiedzy
Album nr 26 („Dolny Śląsk” PRCD 1148‑49, wybór i oprac. Anna Borucka‑Szotkowska, Henryk Dumin, Polskie Radio 2008) zrealizowany został przy pomocy finansowej Województwa Dolnośląskiego.
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o publikacjach i samej muzyce z tej dziedziny kultury, ale ewidentnie wymaga jeszcze czasu, aby świadomość o takich możliwościach
promocji zakorzeniła się wśród animatorów kultury, wykonawców
i odpowiednich instytucji. Dotyczy to zwłaszcza wydawców spoza centralnego ośrodka jakim jest Warszawa. Warto podkreślić, że
najważniejszymi beneficjentami konkursu i najwyższych ocen jurorskich pozostają autorzy serii wydawniczych, których znaczenie jest
niezwykle istotne dla rozwoju dokumentacji, zachowania pamięci
o rodzimej tradycji, upowszechniania wiedzy na jej temat i na temat
jej najwybitniejszych przedstawicieli. Wydawnictwa, jako ważne
„zdarzenia kulturalne”, stają się podstawą kanonu poznawczego dla
tej dziedziny kultury.
Promocja międzynarodowa wydawnictw fonograficznych wydaje się w jeszcze większym stopniu niewystarczająca. Stowarzyszenie
„Transetnika” zapoczątkowało dwa lata temu organizowanie stoiska wystawienniczego poświęconego polskiej muzyce i wykonawcom, jednakże nie potrafi jeszcze w pełni wykorzystać możliwości
promocyjnych idących w ślad za tym działaniem – z jednej strony
napotyka na trudności organizacyjne (młoda organizacja pozarządowa, wysokie koszty towarzyszące wystawiennictwu i konieczność pozyskiwania funduszy z różnych źródeł, problemy z pozyskiwaniem albumów do nieodpłatnej dystrybucji zważywszy
na stosunkowo niewielkie nakłady publikacji), z drugiej zaś, jest
bardziej zorientowana na promocję muzyki świata i muzyki tworzonej współcześnie z inspiracji tradycyjną niż materią źródłową.
Największą wartość promocyjną (co współcześnie dotyczy całej fonografii) mają koncerty wykonawców poza granicami Polski i dystrybucja płyt z nimi bezpośrednio związana.
W dużej też części, to właśnie za pomocą sprzedaży internetowej
specjalistycznych sklepów muzycznych, najskuteczniej dystrybuowane są płyty z ludową muzyką taneczną. Warto wymienić takie
miejsca jak: www.folk.pl, http://wsm.serpent.pl/sklep/, i niewyspecjalizowane: www.jazzsound.pl, www.merlin.pl, http://sklep.
polskieradio.pl/. Przy czym, nakład wielu albumów wydanych
w latach 90‑tych XX wieku i na początku XXI wieku jest już wyczerpany, a pojedyncze egzemplarze można czasami znaleźć za pomocą wyprzedaży czy aukcji internetowych na portalach takich jak
Allegro.pl czy e‑bay.pl (e‑bay.com).
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Opisane wyżej, w dużym skrócie, sposoby dystrybucji dotyczą
jednak przede wszystkim wydawnictw ciągłych (serii) i o wysokich
walorach artystycznych (np. płyty Kapeli Brodów czy Tria Janusza
Prusinowskiego). Incydentalne publikacje dźwiękowe spełniające
zasadniczo funkcję użytkową, choć nie pozbawione walorów dokumentu czy roli edukacyjnej, jak choćby płyty kapeli Władysława
Pogody z Kolbuszowej są znacznie trudniejsze do pozyskania.
Można spotkać i takie wydawnictwa, których produkcja i dystrybucja związana jest ze stałym miejscem koncertowania zespołów/
kapel i przeznaczona dla turystów odwiedzających karczmy o tzw.
charakterze regionalnym (regiony górskie). Są to, w znacznym
stopniu, płyty nie aspirujące do grupy ważkich artystycznie dokonań, choć niewątpliwie zachowują charakter taneczny.
Charakterystyka wydawnictw
W niniejszym opracowaniu skoncentruję się przede wszystkim na
dokonaniu opisu najistotniejszych dla podjętego tematu wydawnictw
fonograficznych tj. wydawnictw ciągłych (serii) i wybranych publikacji
incydentalnych. Będą to albumy, możliwie najpełniej oddające charakter etnomuzyczny regionów, specyfikę rytmów i melodii tanecznych,
typowe instrumentarium, a co najważniejsze pozwolą poznać różnorodność polskiego folkloru muzycznego. Do ludowej muzyki tanecznej pozwoliłam sobie zaliczyć również przyśpiewki jako pierwowzór
wokalny dla muzyki użytkowej o charakterze tanecznym.
W ciągu ostatnich dwudziestu lat zainicjowano lub też powstały
całkiem już pokaźne serie wydawnicze:
I. „Muzyka Źródeł”, kolekcja muzyki ludowej Polskiego Radia –
zbiór 27 albumów;
II. „Muzyka Odnaleziona” – 9 albumów i płyta stanowiąca suplement do książki pod tym samym tytułem „Ostatni wiejscy muzykanci”;
III. „In Crudo”, Stowarzyszenia „Dom Tańca” – 8 albumów i krążek
zatytułowany „Dom Tańca”, stanowiący rejestrację „muzyki do
tańca” zespołów tworzących nurt rekonstrukcji wiejskich tradycji wykonawczych, zgromadzonych wokół wspomnianej organizacji;
IV. Seria ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN – 9 albumów.
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V. Seria „Polish Folk Music”, Polonia Records Co. – zbiór 39 albumów stanowiących monografie wykonawcze (kapele tradycyjne
i zespoły regionalne pieśni i tańca).
I. „Muzyka Źródeł”
Kolekcja z archiwów Polskiego Radia została zainicjowana
w 1997 roku. Autorką koncepcji artystycznej jest Maria Baliszewska.
Dla potrzeb niniejszego opracowania zostały wzięte pod uwagę 22
tomy kolekcji, a pominięte płyty zawierające niemal tylko i wyłącznie repertuar wokalny (ballady, polskie pieśni religijne).
„Muzyka Źródeł” stanowi serię wydawniczą, która z każdą płytą
miała stanowić kolejny element muzycznej mapy ludowych tradycji naszego kraju, a zatem ukazywać kolejne regiony w ich bogactwie muzycznego dziedzictwa wsi (możliwie szeroka reprezentacja
gatunków muzycznych, związanych zarówno z obrzędowością jak
i bardziej powszechnego występowania, możliwie liczna reprezentacja najwybitniejszych wykonawców własnej muzyki – znaczących
przekazicieli tradycji). Niewątpliwie też płyty te stanowią odzwierciedlenie bogactwa archiwum radiowego, i odpowiadają na potrzeby
estetyczne odbiorców (dbałość o jakość techniczną nagrań, a później
dopracowanie ich do potrzeb wydawnictwa). Zwraca uwagę potrzeba dostosowania zamieszczonego na płycie materiału muzycznego
możliwie najlepiej oddającego specyfikę podejmowanego tematu.
Stąd np. liczna reprezentacja tańców‑zabaw w monografiach regionów mogących poszczycić się ich bogactwem (Śląsk, Wielkopolska,
Kaszuby, Kurpie). Kolekcja zawiera zarówno nagrania historyczne
jak i dokonywane współcześnie: studyjne, realizowane podczas festiwali i regionalnych przeglądów muzyki ludowej oraz pochodzące
z badań terenowych (prowadzonych w Polsce i poza granicami naszego kraju, w środowiskach polonijnych). W tym zbiorze nie można
znaleźć płyty wypełnionej w całości muzyką taneczną – tylko 7 z nich
zawiera melodie taneczne w ponad 50 %, a są i takie gdzie tylko 3
lub 4 fonogramy dokumentują pamięć o tańcach (dotyczy to przede
wszystkim nagrań dokumentujących zachowanie tradycji w środowiskach polonijnych). Seria ta może stanowić punkt wyjścia dla osób
poszukujących najbardziej interesującego dla siebie i odpowiedniego
dla swojej wrażliwości regionu etnomuzycznego.
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II. „Muzyka Odnaleziona”
Reanimacja dawnego sposobu muzykowania, rekonstrukcja
historycznego brzmienia kapel dla potrzeb nagrań w środowisku wiejskim, wręcz rekonstrukcja instrumentów stały się zalążkiem zamysłu publikacji serii płyt „Muzyka Odnaleziona”. O charakterze i specyfice kolekcji zadecydowała osobowość Andrzeja
Bieńkowskiego. Jego niespokojna wyobraźnia artystyczna malarza przyniosła nadspodziewane efekty. Pozbawiony akademickiego (w sensie etnomuzykologicznego stereotypu badań terenowych) podejścia do rejestracji dźwiękowych i sposobu komunikacji
z dawnymi wiejskimi muzykami sprawiły, że jak sam autor pisze:
„Nagrodą za to są unikalne nagrania i filmy robione bez stresu
i w naturalnych warunkach, w domach muzykantów. Nasze zbiory dotyczą prawie całej Polski i Ukrainy to ok. 1500 muzykantów,
no i śpiewaczki. W tym rekonstrukcje 80 kapel. Tysiące zdjęć terenowych. I perła naszej kolekcji – zdjęcia zrobione przez pierwszych fotografów ze wsi. Fotografowali wesela, zabawy, pogrzeby,
codzienne życie (...). Inaczej wygląda sytuacja, kiedy jedziemy na
wieś do starych ludzi, od dawna nie grających, których instrumenty są w rozsypce, albo w ogóle ich nie ma. Zebrać kapele do nagrań po 20‑tu latach przerwy. Naprawić instrumenty, zmotywować
muzykantów – to jest nasze zadanie od ponad 30 lat” (Bieńkowski
s.a.). W tym zbiorze90 niemal wszystkie płyty są w 90‑100% taneczne. Cztery spośród nich są mi szczególnie bliskie, choć każda
z innego powodu. Przede wszystkim „Ostatni wiejscy muzykanci” (001, 2001), ponieważ wypełniona jest rytmami trójmiarowymi
(oberkami i mazurkami) i w piękny sposób dopełnia książkę. Choć
rejestracje pochodzą z wielu lat żmudnych spotkań i badań sama
płyta jest ogromnie dynamiczna i ekspresyjna. Drugą ważną płytą jest „Czas harmonii. Pierwsi harmoniści” (002, 2007), ponieważ
decyduje o tym moja ulubiona harmonia – instrument ukazywany jako element zachodzących zmian w muzykowaniu wiejskim
i naturalnych zmian potrzeb odbiorców muzyki ludowej (zmiana
świadomości, zmiana przyzwyczajeń słuchowych, zwiększający się
dostęp do różnych gatunków muzyki i chęć odwoływania się do
Pomijam jeden album – „Śpiewy Polesia. Ukraina”, Muzyka Odnaleziona 005,
2008.
90
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kultury miejskiej). Kolejną ważną płytą jest „Jadąc przez Roztocze.
Lubelskie” (008, 2009), ponieważ ukazuje wiejską muzykę przez
pryzmat naturalnie zachodzących przemian (potrzeb odbiorców,
instrumentarium, działania domów kultury i animatorów, przeglądy i konkursy folklorystyczne motywujące do poszukiwania historycznego repertuaru i ich wykonania), uwzględnia wykonawców
wyróżnianych podczas „folklorów”, a także efekty bezpośredniego przekazu mistrz – uczeń: kontynuację wiejskiego muzykowania
w młodym miejskim środowisku. W końcu istotna płyta to „Kajocy.
Wokół Kędzierskich. Radomskie” (007, 2009) – album dowodzący
mistrzostwa i roli improwizacji, swobodnego muzykowania (przykłady muzyki tanecznej nie krępowanej koniecznością określonych
czasowo nagrań – brak konieczności dostosowania się muzyków
wiejskich do regulaminów konkursowych czy chęci ukazania bogactwa swoich umiejętności w jak najkrótszym czasie – tym charakteryzują się nagrania radiowe) i dopełnienie w postaci próby ukazania kontynuacji dawnego wiejskiego muzykowania w zmienionych
okolicznościach i przez młodych muzyków nie stanowiących naturalnego łańcucha przekazu tradycji. 100% taneczności. Seria jest
merytorycznie bardzo spójna.
III. „In Crudo”
Seria przygotowywana i redagowana przez Remigiusza
Mazura‑Hanaja, pod auspicjami organizacji pozarządowej
Stowarzyszenie „Dom Tańca”. Ta kolekcja płytowa jest zróżnicowana. Obejmuje zarówno monografie wybitnych wiejskich artystów, rejestracje koncertowe jak i stanowi rejestrację działań
warsztatowych. Spośród wydanych ośmiu zawierających muzykę taneczną publikacji91, moją szczególną uwagę zwracają:
„Harmoniści Radomscy. II Tabor Domu Tańca Chlewiska” (CD 6,
2003) – płyta wypełniona całkowicie muzyką taneczną. Są to wybrane fragmenty koncertu z dn. 6 sierpnia 2003 roku w Chlewiskach
k/Szydłowca i zbiór fonogramów stanowiących rejestrację kapel
wraz z harmonistami uczącymi młodych muzyków podczas dziaJeden album pomijam – „Jest drabina do nieba – pieśni nabożne na Wielki Post”,
oprac. Remigiusz Hanaj, CD 1, 1999.
91
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łań warsztatowych. Ukazuje możliwie szeroką reprezentację żyjących i aktywnych muzycznie harmonistów w 2003 r. na obszarze
Radomskiego w charakterystycznym repertuarze tanecznym z powiślakami, mazurkami, polkami i walczykiem. Album odpowiada
na potrzebę budowania więzi społecznych pomiędzy najstarszym
i młodym pokoleniem. Ma walor dokumentu, o wartościach estetycznych (wybór nagrań, ich układ na płycie). Kolejnym istotnym
krążkiem jest „Maciejowickie. Muzyka tradycyjna” (CD 7, 2007)
zawierające w większości muzykę taneczną (wyłączone pieśni, basowanie). Na jego kształt składają się nagrania zgromadzone w latach 1995-2007, obejmujące dokumentację wiejskich wykonawców
w ich środowisku domowym i w sytuacjach animowanych przez
Dom Tańca – warszawskie potańcówki. Repertuar stanowią głównie oberki i powiślaki (jeden mazurek). Album został wydany przy
okazji organizacji Taboru w Strychu k/Maciejowic w 2006 r. Sposób
realizacji nagrań i płyty, jej kształt w bezpośredni niejako sposób
nawiązuje do podejścia opisanego w publikacji „Ze studiów nad
folklorem muzycznym Wielkopolski”: „Nagrania przeprowadzano w najróżniejszych warunkach akustycznych: w zamkniętych
pomieszczeniach (…), na wolnym powietrzu (przy drodze, przy
pasieniu bydła), w pustych salkach szkolnych itd. Nie są to więc nagrania studyjne, lecz terenowe. Celowo nie poddawano ich montażowi technicznemu i merytorycznemu, nie oczyszczano z efektów
ilustrujących klimat pracy dokumentacyjnej. Zachowano utrwalone
na taśmie wahania wykonawcy przypominającego sobie tok pieśni,
poprawki samorzutnie przez niego realizowane, wypowiedzi i objaśnienia spontanicznie dorzucane. Wszystko, co autentyczne, ma
bowiem wartość dokumentalną” (J. Sobieska 1972: 44). Tym samym
płyta ta nabiera charakteru żywego przekazu i potwierdza żywotność ludowego muzykowania. Zwraca uwagę emocjonalne zaangażowanie w zdarzenia artystyczne (animowane przecież przez warszawski „Dom Tańca”) zarówno wykonawców wywodzących się
z wiejskiej społeczności jak i odbiorców – pochodzących z miasta
miłośników folkloru i mieszkańców Powiśla.
Wspomnę o jeszcze jednej płycie sygnowanej znakiem „Domu
Tańca” w całości wypełnionej ludową muzyką taneczną. To album
legitymizujący rozwój nurtu kapel rekonstruowanych i kontynuatorów sposobów wiejskiego muzykowania takich jak: Kapela
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Janusza Prusinowskiego, Pies Szczeka, Kapela Niedźwieckich
i Kapela Kozby. Dokument o walorach użytkowych.
IV. Seria ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN
„Najstarszym przechowywanym w archiwum oryginalnym nagraniem jest zapis dokonany na Podhalu w 1904 r. W zbiorach znajdują się również nagrania z okresu międzywojennego. Najstarszym,
nagranym w 1950 r. wykonawcą jest śpiewak urodzony w 1854
r. Najstarsza wykonawczyni w chwili nagrania miała 104 lata,
najmłodsza 3 lata. Na podstawie transkrypcji nagrań ze Zbiorów
Fonograficznych powstały i wciąż powstają liczne prace, m.in.
antologie pieśni ludowej różnych regionów kraju. Najważniejszą
jest seria Polska Pieśń i Muzyka Ludowa – źródła i materiały, wydawana przez IS PAN pod redakcją prof. Ludwika Bielawskiego.
Z roku na rok powiększa się również kolekcja wydawnictw płytowych, zawierających źródłowy materiał pochodzący ze Zbiorów
Fonograficznych IS PAN. Kolekcja stanowi źródło materiału badawczego dla szerokiego grona interesantów” (Jackowski s.a.).
Nazwisko Jacka Jackowskiego przewija się przez niemal wszystkie publikacje fonograficzne realizowane na podstawie archiwaliów
IS PAN. Kolekcja wydanych albumów obejmuje już 8 wydawnictw
(„Early Post‑War Polish Folk Music Recordings /1945‑1950/”,
vol. 1, 2009; „Cassubia Incognita. Pieśni kaszubskie ze Zbiorów
Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN”, 2009; „Muzycy, muzycy
cos po Wos ostanie”, 2008; „Muzyka ocalona – Łowickie, 1952‑1959”,
2008; „Hen, gdzie piaski i moczary, gdzie zielone zawsze bory...
Pieśni Puszczy Kurpiowskiej”, vol. 5, 2009; „Pieśniczki z kancenoła. Pieśni religijne ewangelików ze Śląska Cieszyńskiego”, 2008;
„Te skrzypce pamiętają czasy Chopina”, vol. 6, 2009; „Władysława
Wiśniewska i Zespół Śpiewaczek Ludowych Wdzydzanki”, 2008),
a właściwie 9 – włączywszy w to publikację „Muzyka warta
Poznania. Głosy Wielkopolan urodzonych w XIX wieku. Najstarsze
fonogramy z lat 1936-1956” (2004). Część z wydawnictw została
przygotowana i wydana w kooperacji z lokalnymi, regionalnymi instytucjami kultury (np. Muzeum Zachodnio‑Kaszubskie, Muzeum
– Kaszubski Park Etnograficzny im. I. i T. Gulgowskich, Łowicki
Ośrodek Kultury) a ich wydanie odpowiadało również zapotrzebo-
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waniu wspomnianych jednostek samorządu terytorialnego. W tym
miejscu chciałabym wrócić do spostrzeżeń natury ogólniejszej, czyli
problemów związanych z ich dystrybucją i promocją. Ich istnienie
opiera się przede wszystkim na wypełnianiu misji – dokumentowania, edukowania, upowszechniania naszego muzycznego dziedzictwa. W jakimś stopniu wyklucza to komercyjne podejście do
produktu jakim jest przecież płyta. Paradoksalnie, taniec jest najpowszechniejszym i najłatwiej dostępnym sposobem aktywności
artystycznej i kulturowej człowieka, co jednak nie przekłada się na
popularność wydawnictw z ludową muzyką taneczną. Nakłady
publikacji są niewielkie bądź minimalne. Ich dostępność jest problematyczna – w wielu przypadkach dość szybko ulegają wyczerpaniu
i bardzo rzadko są wznawiane. Jednakże dzięki nowej obecności
nagrań muzycznych w postaci plików MP3 można liczyć na stosunkowo szybkie uzupełnienie brakujących materiałów.
Szczególne miejsce w tej kolekcji, zważywszy na temat opracowania, zajmują trzy wydawnictwa. Przede wszystkim „Muzyka
ocalona – Łowickie”, płyta na której pomieszczono 88 fonogramów
tradycyjnej muzyki regionu łowickiego z roku 1952 i 1959 zarejestrowanych w łowickich wsiach z udziałem solistów i muzyków ludowych. „Te skrzypce pamiętają czasy Chopina” – jak powiedział
zmarły wybitny mazowiecki skrzypek Kazimierz Meto i wyznaczył
tym samym kierunek poszukiwań artystycznej koncepcji albumu.
Jak referuje Jacek Jackowski: „…naszym celem nie było poszukiwanie bezpośrednich odniesień języka muzycznego kompozytora
do folkloru ani podążanie śladami Chopina po Mazowszu i innych
regionach Polski. Chcieliśmy raczej, dokonując wyboru uwzględniającego w znacznej mierze najstarszą generację utrwalonych
w nagraniach skrzypków ludowych, a także ufając w wierność tradycyjnego przekazu, ukazać słuchaczowi klimat muzyczny dawnej,
dziewiętnastowiecznej wsi Polski Środkowej – stylu muzycznego
i repertuaru, z jakimi również – prawdopodobnie – mógł zetknąć
się Fryderyk Chopin jak też jemu współcześni. Wybór ograniczyliśmy do terenów historycznego Mazowsza…”. Trzecie wydawnictwo z dokonanego przeze mnie do tego opracowania wyboru, zatytułowane zostało „Muzyka warta Poznania. Głosy Wielkopolan
urodzonych w XIX wieku. Najstarsze fonogramy z lat 1936-1956”
(wyd. „Czas Kultury” 2004). Płyta o nieocenionym walorze edu-
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kacyjnym, poznawczym i zarazem estetycznym. Jest ona bardzo
taneczna w swym charakterze, chociaż znajduje się na niej wiele
nagrań nie mających takiej funkcji w środowisku naturalnym. To
jedna z niewielu bardzo „radosnych” płyt – tak odczytuję intencję
jej autora – Macieja Rychłego. Album zawiera najstarsze nagrania
z IS PAN (lata 30‑ do 50‑tych) dokonywane przez Jadwigę i Mariana
Sobieskich na terenie Wielkopolski.
V. Seria „Polish Folk Music”, Polonia Records Co.
Kolekcja „Polish Folk Music” była realizowana w latach
1996‑2001. Jej koncepcja opierała się na ukazaniu współcześnie koncertujących zespołów regionalnych pieśni i tańca, obrzędowych
i tradycyjnych kapel. Zwraca uwagę różny poziom muzyczny i merytoryczny kolejnych albumów, choć nie można odmówić znaczenia tak przeprowadzonej dokumentacji działalności wybranych
wykonawców. Większość płyt zachowuje charakter taneczny.
Na zakończenie opracowania poświęconego polskim wydawnictwom fonograficznym z ludową muzyką taneczną chciałabym
zwrócić uwagę na wybrane wydawnictwa incydentalne:
–– „Muzyka Źródeł. Spotkanie pokoleń (Podkarpackie)” (Fundacja
Media Visage 2007) w całości wypełniona muzyką taneczną,
w tym walorów taneczności nabierają piosenki powszechne
typu „Zielony mosteczek”, za sprawą ich instrumentalnego, utanecznionego wykonania;
–– „From Roots to the Future” – dwupłytowy album, w którym
pierwsza płyta poświęcona została polskiej muzyce tradycyjnej,
w dużym stopniu ludowej tanecznej. Wydawnictwo przeznaczone zostało jedynie do dystrybucji nieodpłatnej poza granicami Polski. Z założenia płyta, która możliwie najlepiej miałaby
ukazać współcześnie funkcjonujące i koncertujące kapele ludowe, wybór uwzględniający walor estetyczny;
–– „Traditional Music from Poland. Kazimierz Dolny” (oprac.
Maria Baliszewska, PR CD S1 018F, WDK Lublin, 1993) – publikacja ukazująca laureatów Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu n/Wisłą i zawierająca
w większej części repertuar taneczny, wydawnictwo stanowiące
dokumentację Festiwalu i ukazujące laureatów we wszystkich
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kategoriach. Szkoda tylko, że idea kontynuacji tego wydawnictwa upadła;
„Janusz Prusinowski Trio. Mazurki” (Wydawnictwo Słuchaj
Uchem 2008) – w dużej części repertuar taneczny, wydawnictwo
podporządkowane jednak celom funkcjonowaniu zespołu – walor artystyczny, estetyczny, precyzyjny wybór tematów muzycznych, ich uporządkowanie na płycie. To artystyczna interpretacja muzyki tradycyjnej. Płyta znakomita do słuchania w całości,
ale jej taneczność nabiera znaczenia w czasie koncertów grupy.
Konstrukcji albumu towarzyszy świadomość ścisłej współpracy
muzyka i tancerza;
„Tradycje muzyczne Polski Środkowej” (Łódzki Dom Kultury
2007) – 2‑płytowy album obejmujący regiony etnomuzyczne woj. łódzkiego i zrealizowany z nagrań dokonanych przez
Łódzki Dom Kultury w latach 2003‑2007 (Opoczyńskie, Rawskie,
Łowickie, Łęczyckie, Sieradzkie, Wieluńskie). 72% materiału na
płycie to repertuar taneczny (w tym przyśpiewki). Album dokumentuje stan zachowania muzyki tradycyjnej w jej historycznym
kontekście (soliści skrzypkowie, kapele 2i 3‑osobowe, wykorzystujące własne instrumenty – bez instrumentów fabrycznych
typu akordeony, czy bębny z zestawów perkusyjnych, stąd
częstokroć brak basów). Niewątpliwie album autorstwa Ewy
Sławińskiej‑Dahlig podejmuje próbę uchwycenia zachodzących
przemian;
„Muzyka góralska. Kapela Zokopiany. Nuty spod gór”
(Mercurton, Raszyn MTCD 002, 2006) – płyta taneczna, o której Jan Karpiel „Bułecka” napisał: „Dobierając repertuar na ten
kompakt staraliśmy się pokazać Państwu wszelkie bogactwo góralskiej muzyki, bo wiemy z doświadczenia, że odbieracie ją jako
coś jednostajnego i mało zróżnicowanego… Chcielibyśmy, abyście Państwo ją pokochali”. I tak sformułowana intencja twórcza
została zrealizowana na płycie;
„Pod Tatrami na dolinie. Kapela Jana Karpiela Bułecki
z Zakopanego” (PolyGram Polska ACD 031, 1996) – taneczna
płyta monograficzna, po 15‑stu latach płyta ma charakter dokumentu. Zwraca uwagę próba zrealizowania nagrań dla celów publikacji w możliwie naturalnym środowisku, tj. w karczmie, z publicznością (może szkoda że nie słychać udziału taneczników).
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Poszerzony repertuar – obok nut wierchowych, ozwodnych czy
krzesanych, polki, czardasze i walczyki. Płyta zaopatrzona w materiał informacyjny – przygotowana przez Marię Baliszewską
z myślą zapoczątkowania cyklu kolekcji polskiej muzyki ludowej
Polskiego Radia – powstała seria „Muzyka Źródeł”;
–– „Trebunie‑Tutki. Baciarujciez chłopcy” (Prod. Stebo, Kraków
1993) – bardzo taneczna płyta, nagrana w gronie rodzinnym,
z przewagą polek (nowszy repertuar) – w intencji jej autora
Krzysztofa Trebuni‑Tutki album zgodny z mottem towarzyszącym wziętym ze słów Oskara Kolberga „Górale tańczą podług
różnych melodyk stosownie do swego usposobienia lub osobistego upodobania, tak, że trudno znaleźć motyw, zwłaszcza
z żywszych, który by za muzykę taneczną używanym nie był.
Często tancerz rozpoczyna od prześpiewania jednej lub dwóch
zwrotek, niekiedy improwizowanych na żądaną melodię, wnet
orkiestra chwyta ją w lot i Góral sam lub ze swą partnerką
puszcza się w taniec…”. Pojawiają się dodatki video – w tym
przypadku interesująca jest rozmowa Krzysztofa i Władysława
Trebuniów;
–– „Kapela Władysława Pogody. Lasowiacki Dom” (MDK Kolbu
szowa, 2008) – bardzo taneczna płyta. To wydawnictwo monograficzne wypełnione nagraniami jednej kapeli, której liderem
jest bardzo wyrazista postać, indywidualność sceniczna, kontynuator własnych, lokalnych tradycji muzykowania – Władysław
Pogoda. Jej wydawcą jest Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej,
który w ten sposób stał się placówką dokumentującą ludowy dorobek muzyczny Ziemi Kolbuszowskiej.
Za sprawą tego wydawnictwa, ale i wielu innych sygnowanych czy
to znakiem „Domu Tańca” czy „Muzyki Odnalezionej”, czy Polskiego
Radia, Polonii Records Co., czy Instytutu Sztuki PAN, artyści wiejscy
sięgają po swoje odłożone od wielu lat instrumenty, odświeżają pamięć, odczuwają potrzebę podzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z obcymi dla nich, ale „swoimi duszami”. Niezwykle zatem
istotną rolę spełniają takie wydawnictwa – stanowią drugi, obok jarmarków, przeglądów, festiwali muzyki ludowej, czynnik motywacyjny. To zjawisko było też zauważalne podczas Akcji Zbierania Folkloru,
budzącej artystyczne aspiracje mieszkańców wsi po okresie utajenia
związanego z okresem II wojny światowej.
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Podejmowany temat wymagałby o wiele bardziej wnikliwego
opracowania, w którym znalazłoby się jeszcze miejsce dla poruszenia kwestii odpowiedniości wydawnictw fonograficznych do aktualnego obrazu żywej tradycji, a także w kontekście historycznym od
początku lat 50‑tych, refleksji związanej z relacją pomiędzy repertuarem wydawnictw a specyfiką regulaminów i programów festiwali, konkursów i przeglądów folklorystycznych, zwrócenia uwagi
na wzrost świadomości wykonawców wiejskich i zaangażowania
w działania dokumentujące własną tradycję muzyczną, w końcu
analizy wpływu wydawnictw fonograficznych na wykonawstwo
muzyki ludowej (zarówno w możliwie najbardziej dla niej naturalnym środowisku jak i dla nowych nurtów muzycznych sięgających
do źródłowych zapisów). Nasuwają się też kolejne pytania związane z coraz szerszą dostępnością nowych technologii – czy współczesne nośniki, jakimi są cyfrowe pliki muzyczne np. w formacie
MP3, proste do pozyskiwania za pomocą Internetu, będą krokiem
ku banalizacji tej muzyki, kolejnym stopniem jej uproszczenia czy
wręcz przeciwnie – pozwolą odkrywać głębsze pokłady wiedzy
na jej temat, wpłyną na jej upowszechnienie i pełniejsze zaistnienie w świadomości społecznej? Rodzą się następne pytania, budzą
wątpliwości i dlatego, mam nadzieję, że problematyka związana
z publikowaniem ludowej muzyki tanecznej, ale też całej muzyki
tradycyjnej znajdzie się w możliwie najkrótszym czasie w kręgu zainteresowań badawczych i doczeka kompletnego opracowania.

Wykaz polskich wydawnictw fonograficznych
z ludową muzyką taneczną
Płyty analogowe:
1. Polska taneczna muzyka ludowa. Podhale. Muza PN, L 0029 (a,
b) M‑3 W‑115, 116, 1956 r.
2. Podhale śpiewa. (?) Muza XL0337
3. Kurpianka. (1970) Muza SXL0683
4. Kapele rzeszowskie. Polski folklor muzyczny. Vol. 2 (1972) Muza
X0876
5. Lachy. Polski folklor muzyczny. Vol. 3 (1974) Muza SXL1032
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6. Grajcie dudy, grajcie basy (1976) Muza SXL1125/6
7. Maśniaki. Zespół z Zakopanego (1978) Muza SX1716/7
8. Polska Muzyka Ludowa (płyta dla szkół), (1982) Muza SX 1770
9. Rzeszowskie. Wieś Piątkowa. (?) Muza ?
10. Kapela Sowów z Piątkowej. (?) Muza SX 2348, 2349 (brak daty,
ok. 1987)
11. Kujawy / suplement do książki „Polska pieśń i muzyka ludowa
– źródła i materiały” (1974/1975) Kraków PWM.
12. Polska muzyka ludowa – Podhale 1; (?) Veriton SXV‑728
13. Polska muzyka ludowa – Podhale 2; (?) Veriton SXV‑729
14. Polska muzyka ludowa – Podhale 3; (?) Veriton SXV‑730
15. Pory roku na wsi pszczyńskiej. Polska muzyka ludowa. (?)
Veriton SXV764
16. Polskie kapele ludowe 1. (1980) Pronit PLP0022 / Poljazz PSJ 86
17. Polskie kapele ludowe 2. (1980) Pronit PLP0023 /Poljazz PSJ 87
18. Tańce regionów Podkarpacia. (2008) Polskie Radio Rzeszów
(a także wydawnictwa kapel folkloru miejskiego)
Kasety magnetofonowe
–– nie ujęte z powodu niemożności ich skompletowania
Płyty kompaktowe:
1. Muzyka ocalona – Łowickie, (2008), Łowicki Ośrodek Kultury
i Instytut Sztuki PAN
2. Muzycy, Muzycy co po Wos ostanie... (2008), Tatrzańska Agencja
Rozwoju, Promocji i Kultury i IS PAN
3. Early Post‑War Polish Folk Music Recordings /1945‑1950/, vol.
1, (2009), IS PAN
4. Te skrzypce pamiętają czasy Chopina… (2009), Instytut Sztuki PAN
5. Muzyka warta Poznania, suplement do czasopisma „Czas
Kultury” (2‑3 2004), Czas Kultury
6. Dom Tańca (2000 lub 2001), Stowarzyszenie Dom Tańca
7. Marian Bujak – portret muzykanta. „In Crudo” (2002), Stowa
rzyszenie Dom Tańca
8. I Tabor Domu Tańca. Chlewiska 2002. „In Crudo” (2002),
Stowarzyszenie Dom Tańca
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9. Harmoniści Radomscy. II Tabor Domu Tańca Chlewiska. „In
Crudo” (2003), Stowarzyszenie Dom Tańca
10. Aleksander Bobowski z Dybek w Puszczy Białej. Portret muzykanta. „In Crudo” (2004), Stowarzyszenie Dom Tańca
11. Powiśle Maciejowickie. Muzyka tradycyjna. „In Crudo” (2007),
Stowarzyszenie Dom Tańca
12. Tabor w Szczebrzeszynie 2008. „In Crudo” (2008), Stowarzysze
nie Dom Tańca
13. Spod Niebieskiej Góry – Muzyka Roztocza (2009), Stowarzyszenie
Dom Tańca
14. Kapela Brodów. Tańce Polskie (2008), Kapela Brodów
15. Ostatni wiejscy muzykanci, suplement do książki Pt. j.w. (2001),
Muzyka Odnaleziona
16. Czas harmonii. Pierwsi harmoniści (2007), Muzyka Odnaleziona
17. Mety grają! Kapela z Gliny (2007), Muzyka Odnaleziona
18. Koniec basów. Kraśnica. Opoczyńskie (2008), Muzyka Odna
leziona
19. Cztery Strony Rawy (2008), Muzyka Odnaleziona
20. Kajocy. Wokół Kędzierskich (2009), Muzyka Odnaleziona
21. Jadąc przez Roztocze (2009), Muzyka Odnaleziona
22. Mazurki do wynajęcia (2010), Muzyka Odnaleziona
23. Mistrzowie harmonii (2010), Muzyka Odnaleziona
24. Muzyka źródeł. Kolekcja muzyki ludowej Polskiego Radia.
Mazowsze, nr 1 (1997), PRCD 150
25. Muzyka źródeł. Kolekcja muzyki ludowej Polskiego Radia
Podhale, nr 2 (1997), PRCD 151
26. Muzyka źródeł. Kolekcja muzyki ludowej Polskiego Radia.
Lubelskie, nr 3 (1997), PRCD 152
27. Muzyka źródeł. Kolekcja muzyki ludowej Polskiego Radia.
Północna Małopolska, nr 4 (1997), PRCD 153
28. Muzyka źródeł. Kolekcja muzyki ludowej Polskiego Radia.
Wielkopolska, nr 5 (1997), PRCD 154
29. Muzyka źródeł. Kolekcja muzyki ludowej Polskiego Radia.
Kurpie, Puszcza Zielona, nr 6 (1997), PRCD 155
30. Muzyka źródeł. Kolekcja muzyki ludowej Polskiego Radia.
Beskidy, nr 7 (1997), PRCD 156
31. Muzyka źródeł. Kolekcja muzyki ludowej Polskiego Radia.
Krakowskie. Tarnowskie, nr 8 (1997), PRCD 157
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32. Muzyka źródeł. Kolekcja muzyki ludowej Polskiego Radia.
Suwalskie, Podlasie, nr 9 (1997), PRCD 158
33. Muzyka źródeł. Kolekcja muzyki ludowej Polskiego Radia.
Rzeszowskie, Pogórze, nr 10 (1997), PRCD 159
34. Muzyka źródeł. Kolekcja muzyki ludowej Polskiego Radia.
Sieradzkie, nr 11 (1998), PRCD 160
35. Muzyka źródeł. Kolekcja muzyki ludowej Polskiego Radia.
Śląsk, nr 12 (1999), PRCD 161
36. Muzyka źródeł. Kolekcja muzyki ludowej Polskiego Radia.
Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, cz. I, nr 13 (2000),
PRCD 162
37. Muzyka źródeł. Kolekcja muzyki ludowej Polskiego Radia. Kresy
Wileńszczyzna, Grodzieńszczyzna, nr 14 (1998), PRCD 163
38. Muzyka źródeł. Kolekcja muzyki ludowej Polskiego Radia.
Polacy w Brazylii i Argentynie, nr 15 (1999), PRCD 164
39. Muzyka źródeł. Kolekcja muzyki ludowej Polskiego Radia. Polacy
na Ukrainie, w Rumunii i Kazachstanie, nr 16 (1999), PRCD 165
40. Muzyka źródeł. Kolekcja muzyki ludowej Polskiego Radia.
Kaszuby, nr 17 (1999), PRCD 166
41. Muzyka źródeł. Kolekcja muzyki ludowej Polskiego Radia.
Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, cz. II, nr 18 (2000),
PRCD 167
42. Muzyka źródeł. Kolekcja muzyki ludowej Polskiego Radia.
Romowie, nr 19 (2001), PRCD 168
43. Muzyka źródeł. Kolekcja muzyki ludowej Polskiego Radia.
Kujawy, nr 20 (2001), PRCD 169
44. Muzyka źródeł. Kolekcja muzyki ludowej Polskiego Radia.
Mazowsze, cz. II, nr 21 (2001), PRCD 170
45. Muzyka źródeł. Kolekcja muzyki ludowej Polskiego Radia.
Dolny Śląsk, nr 26 (2008), PRCD 1148‑49
46. Seria Polish Folk Music. Kapela Graboszczanie, vol.1 (1996),
Polonia Records Co.
47. Seria Polish Folk Music. Kapela Gacoki, vol.2 (1996), Polonia
Records Co.
48. Seria Polish Folk Music. Zespół Lemkowyna, vol.3 (1996),
Polonia Records Co.
49. Seria Polish Folk Music. Kapela Władysława Pogody, vol.4
(1996), Polonia Records Co.
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50. Seria Polish Folk Music. Zespół Osławiany, vol.5 (1996), Polonia
Records Co.
51. Seria Polish Folk Music. Kapela Bukowianie, vol.6 (1996),
Polonia Records Co.
52. Seria Polish Folk Music. Kapela Jany, vol. 7 (1996), Polonia
Records Co.
53. Seria Polish Folk Music. Grodziszczoki, vol.8 (1996), Polonia
Records Co.
54. Seria Polish Folk Music. Kapela Stachy, vol. 9 (1996), Polonia
Records Co.
55. Seria Polish Folk Music. Kapela Łemkowska, vol. 10 (1998),
Polonia Records Co.
56. Seria Polish Folk Music. Zespół Modraki, vol. 11 (1997), Polonia
Records Co.
57. Seria Polish Folk Music. Kapela Światy, vol. 12 (1998), Polonia
Records Co.
58. Seria Polish Folk Music. Kapela Sierakowice, vol. 13 (1998),
Polonia Records Co.
59. Seria Polish Folk Music. Kapela Sanniki, vol. 14 (1998), Polonia
Records Co.
60. Seria Polish Folk Music. Kapela Majdaniarze, vol. 15 (1997),
Polonia Records Co.
61. Seria Polish Folk Music. Maj-danówka – Spotkania skrzypków ludowych w Nowej Sarzynie, 2 CD, vol.18 (1998), Polonia Records Co.
62. Seria Polish Folk Music. Kapela Ostrzewianie, vol. 20 (1998),
Polonia Records Co.
63. Seria Polish Folk Music. Kapela Pogórzanie, vol.21 (1998),
Polonia Records Co.
64. Seria Polish Folk Music. Zespół Bławatki, vol. 22 (1999), Polonia
Records Co.
65. Seria Polish Folk Music. Zespół Szętoporki, vol. 23 (1999),
Polonia Records Co.
66. Seria Polish Folk Music. Gochy, vol. 24 (1999), Polonia Records
Co.
67. Seria Polish Folk Music. Zespół Kunowianki, vol. 25 (1999),
Polonia Records Co.
68. Seria Polish Folk Music. Kapela z Poniatowej, vol. 26 (1998),
Polonia Records Co.
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69. Seria Polish Folk Music. Kapela Śparogi, vol. 27 (1999), Polonia
Records Co.
70. Seria Polish Folk Music. Kapela Klumpe, vol. 28 (1999), Polonia
Records Co.
71. Seria Polish Folk Music. Góralska Kapela Stanisława Ogórka,
vol. 29 (1999) Polonia Records Co.
72. Seria Polish Folk Music. Maj-danówka – Spotkania skrzypków ludowych w Nowej Sarzynie, 2 CD, vol. 30 (1999), Polonia
Records Co.
73. Seria Polish Folk Music. Kapela Dudków, vol. 31 (1999), Polonia
Records Co.
74. Seria Polish Folk Music. Kapela Retmany, vol. 32 (1999), Polonia
Records Co.
75. Seria Polish Folk Music. Góralska Kapela Stanislawa Ogórka,
vol. 33 (2000), Polonia Records Co.
76. Seria Polish Folk Music. Kapela Rowokół, vol. 37 (2001), Polonia
Records Co.
77. Seria Polish Folk Music. Muzyka Lipnicka – Wolorze, vol. 39
(2001), Polonia Records Co.
78. Kapela Władysława Pogody – Lasowiacki Dom (2008), Miejski
Dom Kultury w Kolbuszowej
79. Mazurki – Janusz Prusinowski Trio (2008), wyd. Słuchaj uchem
80. A zagrejta muzykanty. Łowicka muzyka ludowa (2008), Łowicki
Ośrodek Kultury
81. Tradycje muzyczne Polski środkowej (2007), Łódzki Dom
Kultury
82. Skrzypki ładnie grajum, dudki ładnie brzynczum. Granie i śpiywanie z Bukówca Górnego (2002), Komitet Obchodów 800‑lecia
Bukówca Górnego
83. Pod Tatrami na dolinie. Muzyka Jana Karpiela Bułecki
z Zakopanego (1996), Polskie Radio, Accord, PolyGram Polska
ACD 031
84. Rzeszowskie. Songs and music from the Village of Piątkowa
(1990) PNCD 049 (z płyty winylowej)
85. Songs and Music from Different Regions (1990), PNCD 048
(z płyty winylowej)
86. Pologne. Danses (Rzeszowskie) (1992), ARN 64188
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87. Traditional Music from Poland. Kazimierz Dolny (1993) PR CD
S1 018F, WDK Lublin
88. Muzyka góralska. Kapela Zokopiany. Nuty spod gór (?)
Mercurton MTCD 002
89. Góralska muzyka (Podhale i Sądeckie) (1993), PNCD 227
90. Folklor Ziemi Pszczyńskiej (1994),Towarzystwo Miłośników
Ziemi Pszczyńskiej
91. Tańce Regionów Podkarpacia – Kapela Ludowa Gacoki z Gaci
Przeworskich (2008), Polskie Radio Rzeszów
92. Zaniechane melodie – Oj wiosna ty wiosna 2009 (2009), wyd.
Stowarzyszenie Krusznia
93. From Roots to the Future (2009), Stowarzyszenie Sztuki
Etnicznej Transetnika
94. Muzyka Źródeł. Spotkanie pokoleń ( 2007), Mediavisage
95. Kapela góralska „Ciupaga” z Łącka (2010), wyd. własne Kapeli
96. Wójtowianie – regionalny zespół pieśni i tańca (2008), wyd.
własne
97. Regionalny Zespół Dolina Popradu (2009), Starostwo Powiatu
w Nowym Sączu
98. Rodzinna kapela Bugajskich (2010), wyd. własne zespołu
99. Ej, dudosku z dudami (2010), wyd. Fickowo Pokusa
100. Kapela Byrtków z Pewli Wielkiej. Jak po niebie chmury, vol.2
(2010), wyd. Karpaty OFFer Festiwal 2010
Albumy wydane poza Polską, ale poświęcone ludowej muzyce tanecznej i bardzo istotne w całościowym katalogu wydawnictw fonograficznych:
1. Music of the Tatra Mountains. The Trebunia Family Band (1995)
Nimbus Records, NI 5437
2. Music of the Tatra Mountains. Gienek Wilczek’s Bukowina Band
(1996) Nimbus Records, NI 5464
3. Pologne. Instruments populaires (1996), Radio France. Harmonia
mundi. Ocora 600001
4. Poland. Folk Songs and Dances (1993) AIMP XXIX Geneve, CD 75
5. Fire in the Mountains: Polish Mountain Fiddle Music, Vol. 1,
Yazoo 7012.
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6. Fire In the Mountains, Vol. 2, Polish Mountain Fiddle Music, The
Great Highland Bands, Yazoo 7013.
Strony internetowe z plikami muzycznymi do odsłuchania fragmentów lub całości nagrań zamieszczonych na płytach:
www.kulturaludowa.pl
www.serpent.pl
www.folkowa.pl
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Krystyna Stańczak‑Pałyga

Training in dance and folk music in the Polish system
of secondary, artistic, and higher education

In Polish education law concerning higher education (primary,
secondary and higher) a theme of cultural heritage, national and
folk dances protection is a part of artistic education92, presented
and described in detail in the new curriculum (Minister of National
Education Order of 23rd December 2008 on pre‑school curriculum
and general education in particular types of schools (Journal of
Laws of 2009 No. 4, Pos. 17).
The new core curriculum defines what the school is required
to teach students with average abilities, at all stages of education.
This document is the result of a collective reflection of a large team
of scientists, methodologists, teachers and reviewers, representing
a broad scientific bodies and hundreds of public consultants who
shared their comments on this topic. The new core curriculum is
introduced to Polish schools from the 2009/2010 school year, year
after year, for 6 years starting from the first grade of primary school
and secondary school. First graduates of primary and high schools,
trained under the new core curriculum, will leave school in 2015.
According to the authors of the curriculum, art education is an
important area of education and therefore should be treated with
a great attention. From pre‑school and early school education, if
such possibility and need occurs, it should be entrusted to specialThe herby study was In a major part based on publication of Ministry of Educationa: Zbigniew Marciniak, Magdalena Radziejowska, Wojciech Czapski, Iwona
Kurz, Kinga Łapot-Dzierwa, Barbara Strycharczyk, Elżbieta Wolanin, Podstawa programowa z komentarzami, tom 7, Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum
i liceum, Warszawa 2009.
92
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ists. Topics of folk dances and cultural heritage protection, as a part
of “art education” has been described in detail in four stages of education:
Stage I, including both grades I ‑ III of primary school is called
early school education, implemented in the form of integrated
education. At this stage, school shapes students’ attitudes in favor
of further individual and social development, such as curiosity,
creativity, personal culture, willingness to participate in culture.
A teacher realizing the content of curriculum is taking up action
aimed at individualized support for each student, according to his
needs and abilities.Musical education of the first stage of training
involves child’s upbringing both to be ready to receive and to make
music. A student finishing grade three is able to sing in a band by
ear, to distinguish between the basic elements of music, to actively
listen to music and determine its characteristics, as well as to create
simple sound illustrations to text and images. He can also dance
some basic steps and figures of krakowiak, polka and other simple
folk dance.
Stage II, including grades IV‑VI of primary school, is the realization of particular “subjects”, “music” included. The purpose of
learning the subject called “Music”, is mainly to teach some basic
concepts and music terms. At this stage of education, a student is
required when singing and playing instruments, knowledge of concepts defining the basic elements of music: melody, rhythm, harmony, dynamics and articulation. A student can also specify features of
Polish national dances – Polonaise, Krakowiak, Mazurka, kuiaviak
and oberek. A student is able to perform a simple piece of music,
dances, to improvise and compose simple musical structures and
some basic choreography. He can present traits and characteristics
of heard and performed pieces of music by means of words and
other ways of expression.
Stage III is carried out in secondary school (the subject is called
“music”). The student graduating secondary school (sage III) is able
to characterize dances of different nations, and knows how to evaluate and estimate music and its performance (justifying his views),
he can see the value of folk music and different genres of jazz and
pop music for young people. In the subject of dancing skills the student can perform basic dance steps and figures of selected dances.
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Stage IV is the realization of a subject called „knowledge about
culture” in high school. The student graduating stage IV is required
to use concepts of popular, folk, mass, high, national, globalized culture, subculture in their proper sense and use them in proper contexts.
He is also required to indicate the relationship between cultures: local, regional, national, and European, which are revealed in concrete
works of art and cultural practices. “Knowledge about culture” is
the last stage of artistic education of children and adolescents. This
subject introduces a new perspective and new language to describe
works of art, understood as a product of culture as a whole.
General education in stages III and IV, although implemented in
two different schools, it creates a coherent whole, and constitutes
the foundation of general education. At these stages of the educational process, schools should shape students’ attitudes contributing to individual and social development, such as self‑esteem, curiosity, respect for others, creativity, willingness to participate in
culture and attitude of respect for national tradition and culture as
well as other cultures and traditions.
In addition, on stages III and IV schools have the responsibility
to prepare young people to make well thought out decisions and to
make independent choices of classes. Therefore, on stages III and IV
students can choose supplementary subjects, including art classes.
School should prepare a diverse range of artistic activities, which
could be implemented both in school and outside school. It could
be, for example, dance or singing classes, realized in a dance or music groups in a nearby community Center.
The wealth of school offers of art classes should be dependent
on the size of school, personal passions and tastes of teachers and
students preferences. The aim of organized in such way artistic education is on the one hand completing general education, and on the
other hand enabling students to complete education in a manner tailored to individual students’ needs. In assessment process and educational requirements it is emphasized that students with a weaker
musical capacity shouldn’t be discriminated, instead their ability to
use the knowledge in practice, respect to the subject as well as individual artistic achievements should be taken into account.
To sum up – in a briefly presented idea of the new core curriculum for Polish comprehensive school we can find, both in teaching
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purposes and courses’ content, parts requiring schools and teachers
to teach Polish national dances, folk dances and dances of other nations, placing them in a wider cultural context, as well as shaping
attitudes of respect towards traditions and culture of their own traditions and other cultures and nations.
The success and effectiveness of realizing the content of the
subsequent stages of education is determined, in a large extent, by
preparation and passion of each teacher of art, as well as the variety of complementary offer that a student will be able to choose
from and implement at school, such as extracurricular activities and
elsewhere, in the form of extra‑curricular activities, carried out in
educational and cultural institutions.
***
In music education93, until the end of the eighties there was
a subject called Polish folk music in the curriculum. Unfortunately,
during the political transformation it was abolished. Now, since almost ten years much effort has been undertaken to reintroduce it
to music schools. This subject is offered as optional in eight state
music schools in Poland. However, it is worth remembering that
the marginal issues of folklore also appear in other music schools
while discussing theoretical issues (music programs, ear training,
history of music).
It seems better in ballet schools – all Polish ballet schools have
such subjects as folk dance and national dance in the curriculum.
Graduates of ballet schools are acquainted with repertoire of regional and national dances, although somehow with small alterations caused by ballet .
In Poland, it is difficult to find universities offering studies dedicated to folk music or folk dance. Elements of knowledge about
Polish folklore are present in the program offered by the majority
of music academies in Poland. Ethnomusicology, in different scope,
is to be found in the curriculum of so called musicological subjects
conducted by six institutions in Poland: the University of Warsaw,
the University of Wrocław, Jagiellonian University in Cracow,
93

Details for this part of the study was provided by Tomasz Nowak.

184

Adam Mickiewicz University in Poznan, Lublin Catholic University
and the University of Cardinal Stefan in Warsaw.
The Broadest curriculum range in this area is offered by the
Institute of Musicology at the University of Warsaw, where in
the curriculum there are 150 hours of classes for all students,
supplemented by optional activities for those specializing in ethnomusicology (to choose from the offer of about 360 hours of
lectures during five years of study). As part of this course, students of ethnomusicology are also given an opportunity to choose
a 120‑hour block of optional courses in the field of ethnochoreology and anthropology of dance. Ethnochoreology is also present
at Ethnomusicological Postgraduate Studies lasting one year provided by this institution.
It seems that worse situation concerns studies devoted to folk
dance and anthropology of dance. Dance Anthropology containing
25 hours can be found on Ballet Pedagogy and the one containing 28
hours on Postgraduate Studies in Dance Theory, which since nine
years is the only institution in Poland offering quite a wide range of
education of dance theoretician and which gives a base to further
development of the research workshop. Students of both subjects
have the opportunity to prepare thesis in the field of anthropology
of dance and ethnochoreology. The offer is supplemented by workshops organized by the Institute of Chereology in Poznan, headed
by prof. Roderyk Lange. In the programme of workshops there is
notation of kinetography by the method by Laban‑Knust dance and
movement analysis and reconstruction of documentary records.
Deficiencies in higher education in the field of ethnochoreology
are supplemented with instructor courses of folk dance performed
at medium level by several major cultural centers in Poland (including Warsaw, Krakow, Rzeszow, Lublin, Poznan, Lodz, Nowy Sacz),
which are supervised of the National Cultural Centre. During the
two‑year course, covering approximately 600 units of classes, participants learn about the repertoire of Polish regional and national
dances, with various techniques of dance (classical, modern, jazz),
as well as direction, dance composition, folk music, ethnography,
pedagogy, psychology, art history and management. At the end of
the course students are asked to prepare their own dance compositions and theoretical work on issues of folk dance.
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Krystyna Stańczak‑Pałyga

Kształcenie w zakresie tańca i muzyki ludowej
w polskim szkolnictwie ogólnokształcącym,
artystycznym i wyższym

W polskim prawie oświatowym dotyczącym szkolnictwa ogólnokształcącego (podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego) tematyka ochrony dziedzictwa kulturowego, tańców
narodowych, ludowych jest częścią edukacji artystycznej94, ujętej
i opisanej szczegółowo w nowej podstawie programowej (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.12.2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz.17).
Nowa podstawa programowa określa, czego szkoła jest zobowiązana nauczyć ucznia o przeciętnych uzdolnieniach, na każdym etapie kształcenia. Dokument ten jest efektem zbiorowej refleksji dużego
zespołu uczonych, metodyków, nauczycieli i recenzentów reprezentujących szerokie gremia naukowe, a także setek konsultantów publicznych, którzy dzielili się uwagami na ten temat. Nowa podstawa
programowa wprowadzana jest do polskich szkół od roku szkolnego
2009/2010, rok po roku, przez 6 lat, począwszy od pierwszej klasy
szkoły podstawowej i pierwszej klasy gimnazjum. Pierwsi absolwenci szkoły podstawowej i liceów, kształceni zgodnie z nową podstawą
programową, opuszczą szkołę w roku 2015.

Niniejsze opracowanie w znacznej mierze zostało oparte na wydawnictwie
Ministerstwa Edukacji Narodowej: Zbigniew Marciniak, Magdalena Radziejowska, Wojciech Czapski, Iwona Kurz, Kinga Łapot-Dzierwa, Barbara Strycharczyk,
Elżbieta Wolanin, Podstawa programowa z komentarzami, tom 7, Edukacja artystyczna
w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, Warszawa 2009.
94
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Zdaniem twórców podstawy programowej, edukacja artystyczna stanowi ważny obszar kształcenia i dlatego powinno się
jej poświęcić dużo uwagi. Już od edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, jeśli jest taka możliwość i potrzeba, powinna być ona
powierzana specjalistom. Tematyka tańców ludowych i ochrony
dziedzictwa kulturowego, jako część „edukacji artystycznej” została opisana szczegółowo w czterech etapach kształcenia:
I etap edukacyjny, obejmujący klasy I-III szkoły podstawowej,
to edukacja wczesnoszkolna, realizowana w formie kształcenia zintegrowanego. Na tym etapie szkoła kształtuje u uczniów postawy
sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, między innymi takie jak: ciekawość poznawcza, kreatywność,
kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze. Nauczyciel
realizujący treści podstawy programowej podejmuje działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego
ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.
Edukacja muzyczna I etapu kształcenia zakłada wychowanie
dziecka zarówno do odbioru, jak i do tworzenia muzyki. Uczeń
kończący klasę III umie między innymi śpiewać w zespole piosenki ze słuchu, rozróżnia podstawowe elementy muzyki, aktywnie
słucha muzyki i określa jej cechy, a także tworzy proste ilustracje
dźwiękowe do tekstów i obrazów. Potrafi również tańczyć podstawowe kroki i figury krakowiaka, polki oraz innego prostego tańca
ludowego.
II etap edukacyjny, obejmujący klasy IV‑VI szkoły podstawowej, to realizacja poszczególnych „przedmiotów”, w tym „muzyki”. Celem kształcenia przedmiotu „muzyka” jest między innymi
poznanie podstawowych pojęć i terminów muzycznych. Na tym
etapie edukacyjnym wymagana jest od ucznia, w śpiewie oraz
w grze na instrumentach, znajomość pojęć określających podstawowe elementy muzyki: melodię, rytm, harmonię, agogikę, dynamikę, artykulację. Uczeń potrafi także określić cechy polskich tańców
narodowych – poloneza, krakowiaka, mazura, kujawiaka i oberka.
W zakresie tworzenia wypowiedzi uczeń wykonuje proste utwory muzyczne, tańce, improwizuje i komponuje proste struktury
dźwiękowe i układy taneczno-ruchowe. Przedstawia cechy i charakter słuchanych i wykonywanych utworów słowem lub innymi
środkami wyrazu.
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III etap edukacyjny realizowany jest w gimnazjum (przedmiot
„muzyka”). Uczeń kończący gimnazjum (III etap edukacyjny) potrafi w zakresie znajomości tańców scharakteryzować tańce różnych narodów, umie także oceniać i wartościować muzykę oraz jej
wykonanie (uzasadniając swe poglądy), potrafi dostrzegać wartości
muzyki ludowej oraz różnych kierunków muzyki jazzowej i rozrywkowej – młodzieżowej. W zakresie umiejętności tanecznych
uczeń potrafi wykonać podstawowe kroki i figury taneczne wybranych tańców.
IV etap edukacyjny to realizacja przedmiotu „wiedza o kulturze” w szkole ponadgimnazjalnej. Od ucznia kończącego IV etap
edukacyjny wymaga się między innymi posługiwania się pojęciami – kultura popularna, ludowa, masowa, wysoka, narodowa,
zglobalizowana, subkultura – w ich właściwym znaczeniu i użycia
ich w kontekście. Wymaga się także umiejętności wskazania relacji między kulturami: lokalną, regionalną, narodową, i europejską,
ujawniające się w konkretnych dziełach sztuki i praktyki kultury.
„Wiedza o kulturze” stanowi zwieńczenie cyklu kształcenia artystycznego dzieci i młodzieży. Przedmiot ten wprowadza nową perspektywę i nowy język opisu dzieła sztuki, jako wytworu kultury
rozumianej w sposób całościowy.
Kształcenie ogólne na III i IV etapie edukacyjnym, choć realizowane w dwóch różnych szkołach, tworzy programowo spójną
całość i stanowi fundament wykształcenia. Na tych etapach procesu edukacyjnego szkoła powinna kształtować u uczniów postawy
sprzyjające rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie miedzy innymi, jak: poczucie własnej wartości, ciekawość poznawczą,
szacunek dla innych ludzi, kreatywność, gotowość do uczestnictwa
w kulturze a także postawy poszanowania dla tradycji i kultury
własnego narodu oraz innych kultur i tradycji.
Ponadto na III i IV etapie edukacyjnym szkoła ma obowiązek
przygotować młodzież do podejmowania przemyślanych decyzji,
także do podejmowania samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych. Dlatego na III i IV etapie edukacyjnym uczniowie mogą
wybrać przedmioty uzupełniające, w tym także zajęcia artystyczne.
Szkoła powinna przygotować różnorodną ofertę zajęć artystycznych, które mogłyby być realizowane zarówno w szkole, jak i poza
nią. Mogłyby to być na przykład zajęcia taneczne lub wokalne,
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realizowane w zespole tanecznym lub muzycznym w pobliskim
domu kultury.
Bogactwo szkolnej oferty zajęć artystycznych powinno być zależne od wielkości szkoły, osobistych pasji i zamiłowań nauczycieli,
a także od zgłoszonych preferencji uczniów. Zadaniem tak zorganizowanej edukacji artystycznej jest, z jednej strony dopełnienie
edukacji ogólnej, a z drugiej – umożliwienie uczniom uzupełnienia
wykształcenia w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb
uczniowskich. W ocenianiu i wymaganiach edukacyjnych podkreśla się konieczność niedyskryminowania uczniów o mniejszych
zdolnościach muzycznych na rzecz uwzględniania przede wszystkim umiejętności posługiwania się posiadaną wiedzą, stosunku do
przedmiotu oraz indywidualnych osiągnięć artystycznych.
Reasumując – w przedstawionej skrótowo idei nowej podstawie
programowej polskiej szkoły ogólnokształcącej znajdujemy, zarówno w celach kształcenia, jak i treściach nauczania, zapisy zobowiązujące szkołę i nauczyciela do nauczenia ucznia polskich tańców
narodowych, ludowych oraz tańców innych narodów, umiejscowienia tych treści w szerszym kontekście kulturowym, a także do
kształtowania u uczniów postaw poszanowania dla tradycji i kultury własnego narodu oraz innych kultur i narodów.
O powodzeniu i skuteczności realizacji treści zawartych w kolejnych etapach edukacyjnych zdecyduje w dużym stopniu przygotowanie i pasja nauczyciela realizującego edukację artystyczną,
a także różnorodność oferty uzupełniającej, która uczeń będzie
mógł sam wybrać i realizować zarówno w szkole, np. w formie zajęć pozalekcyjnych, jak i poza nią, w formie zajęć pozaszkolnych,
realizowanych między innymi w placówkach oświatowo-wychowawczych i instytucjach kultury.
***
W szkolnictwie muzycznym95, do końca lat osiemdziesiątych
obecny był przedmiot polski folklor muzyczny. Niestety w okresie
przemian ustrojowych zrezygnowano z niego. Obecnie, od blisko
dziesięciu lat trwają wysiłki w celu przywrócenia przedmiotu do
95

Danych do tej części referatu dostarczył autorce Tomasz Nowak.
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szkół muzycznych. Przedmiot ten znajduje się w ofercie fakultatywnej ośmiu państwowych szkół muzycznych na terenie Polski.
Należy jednak pamiętać, że marginalnie zagadnienia folkloru pojawiają się również w innych szkołach muzycznych podczas poruszania zagadnień teoretycznych (audycje muzyczne, kształcenie
słuchu, historia muzyki).
Lepiej wydaje się prezentować ta sprawa w szkolnictwie baletowym – wszystkie polskie szkoły baletowe mają w programie zajęć
przedmioty takie jak taniec ludowy i taniec narodowy. Absolwenci
szkół baletowych znają więc repertuar tańców regionalnych oraz
narodowych, choć poddany retuszowi baletowemu.
W Polsce trudno znaleźć studia dedykowane muzyce ludowej,
czy też ludowemu tańcowi. Elementy wiedzy o polskim folklorze
są obecne w ofercie programowej większości akademii muzycznych w Polsce. Etnomuzykologia, w różnym zakresie wykładana jest na kierunkach muzykologicznych prowadzonych przez
sześć placówek w Polsce: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet
Wrocławski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski
i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Najszerszą ofertę programową w tym zakresie proponuje Instytut
Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, na którym w kanonie zajęć znajduje się 150 godzin zajęć dla wszystkich studentów,
uzupełnianych zajęciami fakultatywnymi dla osób specjalizujących
się w etnomuzykologii (do wyboru oferta ok. 360 godzin wykładowych w przeciągu pięciu lat studiów). W ramach specjalizacji etnomuzykologicznej studenci tego kierunku mogą wybrać również
120 godzinny blok zajęć fakultatywnych z zakresu etnochoreologii
i antropologii tańca. Etnochoreologia jest też obecna na rocznych
Podyplomowych Studiach Etnomuzykologicznych prowadzonych
przez tę placówkę.
Gorzej wygląda sprawa studiów poświęconych tańcowi ludowemu i antropologii tańca. Antropologia tańca w liczbie 25 godzin
wykładana jest na kierunku Pedagogika Baletowa oraz w liczbie
28 godzin na kierunku Podyplomowe Studia Teorii Tańca, które
od dziewięciu lat są jedyną placówką w Polsce kształcącą w dość
szerokim zakresie teoretyków tańca i dającą podstawę do dalszego rozwoju warsztatu badawczego. Studenci obydwu kierunków
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mają możliwość przygotowywania również prac dyplomowych
z zakresu antropologii tańca i etnochoreologii. Ofertę tę uzupełniają warsztaty choreologiczne organizowane przez Instytut
Choreologii w Poznaniu, kierowany przez prof. Roderyka Lange.
W programie warsztatów znajduje się notacja kinetograficzna metodą Labana‑Knusta oraz analiza ruchu tanecznego i rekonstrukcja
zapisów dokumentacyjnych.
Braki w szkolnictwie wyższym z zakresu etnochoreologii uzupełniają kursy instruktorskie w zakresie tańca ludowego prowadzone na poziomie średnim przez kilka większych centrów kultury na terenie Polski (m.in. Warszawa, Kraków, Rzeszów, Lublin,
Poznań, Łódź, Nowy Sącz), nadzorowanych w tym zakresie przez
Narodowe Centrum Kultury. Podczas dwuletniego kursu, obejmującego około 600 jednostek lekcyjnych, uczestnicy praktycznie zapoznają się z repertuarem polskich tańców regionalnych i narodowych, różnorodnymi technikami tanecznymi (klasyczna, modern,
jazz), a także wiedzą z zakresu reżyserii, kompozycji tańca, muzyki
ludowej, etnografii, pedagogiki, psychologii, historii sztuki i zarządzania. Na zakończenie kursu dyplomanci przygotowują własne
kompozycje taneczne oraz prace teoretyczne poświęcone zagadnieniom związanym z tańcem ludowym.
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Katarzyna Staniszewska

Trends of folk dance activities in Poland

Education and presentation in the field of folk dance in Poland
nowadays are strictly coherent so in order to apprehend their specificity, it is necessary to treat them in a mutual context. History has
played considerable role as their forming factor as well as the social
and political perturbations, so their influence cannot be omitted as
they have considerably contributed to the present form of folklore
and the whole ethno‑education domain in Poland. In the result of
cultural and social conversions of the XX ‑century the natural process of transfer of native dancing tradition from generation on generation has been interrupted. Moreover the formerly widespread
among local communities rooted need to appeal to their own traditions in general has extinct. A tangible, immediate cause of this
situation can be a gradual migration of younger generations to the
cities, and their progressive content identification to modern culture, and thus, the slow interference in the content, together with
achievements of civilization to the village life. The first victims of
the situation were the annual, agrarian rituals, family traditions began to decrease over a bit later.
Exceptional durability distinguished the rural wedding ceremony, widely celebrated in its traditional, albeit simplified form, still
in the 80s Twentieth‑century, which has significantly contributed to
the survival of musical memory and dance to this day. Live traditional art has been preserved fragmentarily in the wake of an unofficial stream, in a very few, poorer rural centers, which has been less
influenced by metropolitan trends. Its few representatives, rural artists, are now being rediscovered and recognized by experts in the
environment for virtuosos, but they have no natural successors.
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In parallel with the gradual disappearance of the above‑mentioned spontaneous process of transmission of tradition, the folk
movement in Poland begins to grow and is contingent upon the
secondary interpretation of the tradition of the old village life. Its
origin dates back to the late nineteenth century and the beginning of
Polish ethnography. Oskar Kolberg had already noticed that, upon
the enfranchisement of the peasants and their inclusion in school
education, folklore of Polish countryside – including dance – underwent a clear transitions, which consist of seizing its specific characteristics and displacement by patterns taken over from the courts,
cities and schools. On the other hand, there followed a parallel process of adaptation of some species of dance (krakowiak, mazur, oberek,
kujawiak) by the higher social strata, as previously was the case with
the polonaise – a traditional chodzony or polski. These species, began
to appear on the landowners and bourgeois salons and surrendered
in accordance with label and convention setting, which in turn led
the dances of the country origin to the widespread public view on
the stages and concert halls throughout the country.
After the Second World War, the cultural policy of PRL, focused
on propaganda, contributes to the development of the amateur folk
ensembles. National Song and Dance Ensemble „Mazowsze”, which
had been created as a model for other ensembles adopted the formula of a typical stage career, focused on the full splendor, spectacular
presentation of etudes based on the national dances or freely drawing from a folk material. The stylized ensembles were not to present
the traditional folklore on the stage, they were intended rather as
a propaganda showcase and a kind of export commodity, sold behind the Iron Curtain as a beautiful and full of spirit images of happy
Polish People’s Republic. Ensembles of this kind were usually accompanied by an orchestra or band with freely chosen instruments. The
fundamental method of training for dancers were set to be the classical ballet as the stage choreography was primarily based on it. The
formula of the most of song and dance ensembles has not changed
much till now, and constitutes a trend of stylized presentation of folklore, where the folk material becomes separated from its context and
becomes a pretext for a completely new composition for the stage.
The authorities of the early Polish People’s Republic have spared
no resources to the development of this type, centrally controlled
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culture. A positive result was the rich infrastructure of regional
centers, which pose favorable conditions for the development of
amateur folklore ensembles. This development, however, could not
be entirely bottom‑up, each group was assigned guardianship and
the instructor, often originating from outside the local environment.
The arbitrarily imposed formula had to comply with the propaganda of presentation, often bypassing the context and the logic of traditional customs and going beyond the framework of the region.
As a result, many of the regional amateur ensembles went into the
styling direction, or at least the artistic arrangement of folk dance,
a situation that fueled the subsidizing of such action and the prospect of gaining awards at numerous competitions. However, there
are also important numerous examples of using the administrative
system of those days to protect and cultivate the dance heritage of
the regions, since simultaneously we are dealing with the formation of a such regional groups, aimed at keeping, reconstruction
and presentation of old local folklore. This could take place especially in the more intimate, rural, multigenerational bands, where
managers were recruited from the region or simply were sharing
a true passion toward an authentic folk culture. Supported by the
municipal cultural centers and associations, “Self Farmers” groups
have become a mainstay in many cases for the dying folk traditions.
“In the coming years – says Tomasz Nowak – the case of folklore
dance and its theatrical representations descend on getting the
background in the country’s cultural politics, staying the subject
of interest and research of centers operating under the Ministry of
Culture and Arts and of the Central Counseling Centre for Amateur
Movement. However, at that time (the sixties and seventies of
the twentieth century) a number of publications of a documentary came out in print and the system to prepare personnel for the
amateur movement expands greatly“ (Nowak 2010a: 135). Political
and economic crisis of the eighties and the transformation brought
about the disintegration of the old system of institutional support
for folk movement and the effects are being felt to this day. Many
sites have been deprived of a central, top‑down support. However,
in the eighties, Provincial Culture Center in Rzeszow, supported
by the then Ministry of Culture and Arts has initiated a National
Competition of Traditional Folk Dance, which importance for the
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current reconstruction of traditional dance in Poland cannot be underestimated till today. Unfortunately this competition is carried
out almost exclusively on their own, which negatively proves Polish
democratic cultural policy. As a clear positive effect of the political
change should be seen in turning to the locality, through which the
regional ensembles are tied more closely with local institutions and
received subjectivity. It is worth noting that throughout these years
the Polish education system has not developed the education of native dance and music traditions. Thus it can be concluded that the
“universal” education of the traditional dance falls on the regional
ensembles only, which reproduce parts of the former reality of folklore on festivals, contests and surveys. We are talking mainly about
those ensembles that base their repertoire on the information from
the oldest inhabitants of the local environment, making a direct line
of trasmition of the traditional forms possible to continue.
This kind of education is therefore taking place in the chamber
conditions of an ensemble and its needs, its reach does not cover
the entire rural community in the region and does not contribute
to the continuation of the tradition of dance in a usable form. In
order to give the best reflect of the old traditions the direct transfer
is often confronted with an archival material and a source studies
on the region. These ensembles represent the folklore of their own
neighborhoods, characterized by archaic and strictness of the old
rural life, they present original rituals, dialect, songs, dances, clearly
distinct folk costume keeping them away from oblivion. The activity of the ensembles focused on an authentic presentation can in
a sense be called museum education, as it reconstructs in the least
modified form an old picture of life in the micro‑ethnic society, and
submitting it as a stage and occasional demonstrations, meet the
educational and supportive functions of regional identity of the village community. Traditional dances presented by such a groups are
then usually portrayed in their natural ancient ceremonial or social
contexts, such as during the wedding or dance party for the end of
the carnival.
However, the lack of adequate preparation among the instructors of ensembles for their proper conduct had quickly emerged,
which led to the launch in 1985 of two editions of the 3‑year Study
of Folklore in the rights of the college career in Nowy Sacz. Since
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that time, a number of core courses for teachers and the regional
ensembles trainers in the field of knowledge about the region and
the Polish national dances has been organized. Similar courses are
among others running today in Warsaw, Krakow, Bielsko‑Biala. In
addition, every year there is a 4‑day National Folklore Seminar for
instructors of regional ensembles organized in Limanowa, at which
in subsequent years are comprehensively discussed issues related
to a particular ethnographic regions. The course of the seminar
consists not only of theoretical lectures on the various elements of
folklore, but also among others participating in performances and
presentations, and often learning dances, having regard to executive manners of individual dancers.
Dariusz Kubinowski in his applications to the book Ethnopedagogy
of dance in the time of transition writes: “Participation in the ensemble
working on the reconstruction of the traditional folklore dance is the
most complete, most deep and most appropriate way of ethno‑education for young people of any existing methods” (Kubinowski
2002: 258). It’s hard to disagree with that argument, because reconstruction of the native tradition of dance as an activity of rural folk
ensembles is due to creating by them a context for the practice of
indigenous forms of music and dance, one of the manifestations of
non‑professional artistic creation, tailored to the needs and characteristics of rural communities. Nevertheless, such activities usually
do not contribute to the restoration usable functions of traditional
dances which used to be universal not long time ago.
The rapid disappearance of ancient music and dance traditions
in the country today is very clearly noticeable – the oldest generations have been replaced by the younger one ‑brought up already
in amateur artistic groups. Today’s generation of the festival artists
usually no longer have the knowledge about the context, sometimes
they know about it, but do not know it from personal experience.
They learn small pieces of traditional rural culture of dance and music often from instructors who have not participate in this tradition
already. How much fragmented that transfer might be can be seen
in the programs of stage shows, where the songs of the performers from the same region are often repeated, bands play the same
tunes, and among the dancers the lack of individual features is vivid. Formerly a dancer had to be also a good singer to be able to order
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a dance tune with musicians, which now rarely takes place because
even the reconstructive trend which is set to a true presentation, is
usually not able to pass on to younger members of the ensemble
that energy, which allows the freedom of improvisation so characteristic for the traditional creativity.
Young dancers standing in front of the band have to sing a short
song to order the tune for dance, but according to older informants,
this is rarely done skillfully. Moreover, the significant increase in
the rate of instrumental and dance performances is often noticed,
playing “not for the foot”, departing from the tradition of executive,
but the forced nature of theatrical presentation.
To complete this picture it should be noted that the forms of traditional music and dance performed by amateurs, “for themselves”
were, in fact, for decades, denied, despised as primitive and unattractive, and the culture of “peasant” regarded as “low”, as opposed to culture of “high”. This division is not only a product of the
noble culture of the former Commonwealth Poland. What contributed to this state is largely above‑mentioned policy of PRL, which
were using the traditional culture as a means of propaganda, and
consequently widespread popularization of “correct” or “revised”
stylized folk dance aesthetics. Liveliness and spontaneity of true
traditional art was very badly perceived by the authorities. The folk
culture could only exist through a structured, planned and controlled, glamorous image created by the ensembles of song and dance,
formed during the tedious hours of ballet training. Social activity,
the community share involving a lot of people in a spontaneous way,
was seen by authorities as a subversive and dangerous. Moreover,
the popularization of this stage aesthetics throughout years resulted in an increase of sense of inferiority among the true folk artists,
and consequently led to a state in which younger generations are
ashamed of the peasant culture of their grandfathers and fathers.
Even the actions of the reconstructive ensembles were not able to
fix the situation, took the lead for passive reception of the content of
traditional culture and the division of professional presenting music and dances on the stage and the audience – passive recipients of
this presentation. Meanwhile, the great value of traditional culture
was and is in its spontaneity, the widespread availability and the
possibility to participate, and thus contribute to it by all. In tradi-
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tional rural communities, in the situation of music, dance, or joint
singing, attended most of the community and all the generations:
children, youth and elders. Folk culture, especially music and dance
were a living materials which, in a continuous manner, although
not very dynamic, were constantly evolving succumbing to the influence of ever new generations.
The growing feeling of lack of these culture‑forming qualities, led
to the development of the new trends of folklore interest. In a typical urban realities we deal with two streams: “folk”, and “in‑crudo”.
The first of these is an attempt to contemporary styling of folk music
based on current trends, the only creative limit here is the imagination of an artist. Its specificity is the frequent recourse to the ethnic
music of other cultures and the simultaneous discovery of exoticism
inherent in the native sounds. One could say that this movement
once again led the audience of the weary “correct” presentation of
the ensembles to take a closer look at the traditional village arts and
discern in it their unique quality.
The basis of the “in‑crudo” movement is, however, deriving directly from a small number of living rural artists, within the traditional rules of the exchange from master to disciple. It is the most
intimate and amateur movement, totally grass‑roots, but artistically more prolific and important from the standpoint of dance. At
the beginning it consisted of a not numerous individuals, but over
a time they have began to create societies and foundations in their
own cities. The basis of their activities are trips to the rural centers
active from the point of view of the traditional music and dance
culture, in order to receive teachings from the older generation of
musicians, singers and dancers. It turned out that their traditional
craftsmanship is remarkable and unique quality of dying, displaced
over the years by the tendency to “embellish” it but in fact daeprive
the spirit of it by simplifying and making it convenient for the stage.
The next step in the development of the “in‑crudo” movement
was organizing workshops of traditional music and dance in the
cities with the participation of rural folk masters. As the effect
there has arise an informal meetings of a growing number of enthusiasts to the common singing and dancing. The first association
that promotes this trend has been the Warsaw House of Dance. The
“in‑crudo” movement rejects any performativity and decoration, is
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in fact interested in capturing “living flame” of traditional music
and dance that allows musicians, singers and dancers to improvise
and interact with one another in a natural situation of the meeting.
This trend, however, goes beyond the framework of the region and
country, its environment is, as already mentioned, the people of the
city who are thirsty for the living quality, characteristic of folk culture. Thus, its main feature is on the one hand the preserving of the
archaic techniques of implementing took directly from the masters
and sometimes confronted in a source materials, and on the other
hand, its aims are purely utilitarian, so the main purpose is a meeting of people in a common creative situation full of natural interactions between music, singing and dancing. This is an attempt to
re‑adaptation of the traditional social functions of dance and music
in the new context of contemporary life of citizens, an attempt to
create an opportunity to use and create anew the Polish tradition of
dance, in other words, to continue it in the new conditions of urban
life. Because of an emphasis on social and utilitarian functions we
have not to deal here with the cultivation of costume, or the evocation of rural rituals (maybe with the exception of the wedding rite).
Due to the lack of cooperation between the communities in question and some kind of separatist character of them, folk culture in
Poland serves as a niche culture and is not widely recognized as
a socially common good. Despite its originality and beauty, it cannot fulfill its function of maintaining an eternal sense of national
community. The combination of these trends, especially the reconstructive one carried out by regional ensembles and the centers of
researches, and the “in‑crudo”, should be adapted unambiguously
positive, but cooperation between them is still very small, what
largely contributes to the lack of an intelligent system of institutional and financial support. It can be stated without any exaggeration that the present existence of these trends and their growth is
depended on the individuals – passionate, regional activists, artists,
scientists, specialists in their field, often unique personalities who
dedicate their lives to maintain and cultivate the intangible heritage
of their ancestors.
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Katarzyna Staniszewska

Nurty tanecznej działalności folklorystycznej w Polsce

W przypadku tanecznej działalności folklorystycznej w Polsce
współcześnie edukacja i prezentacja folkloru tanecznego są ze sobą
ściśle powiązane, dlatego, aby zrozumieć ich specyfikę, należy je
rozpatrywać we wzajemnym kontekście. Czynnikiem odgrywającym znaczną rolę w ich kształtowaniu odegrała historia i polityczno‑społeczne perturbacje, których nie sposób pominąć, gdyż
w znaczny sposób przyczyniły się do obecnej kondycji folkloru
i całej dziedziny etnoedukacji w Polsce. W rezultacie przemian
kulturowych i społecznych XX‑wieku naturalny proces przekazu
rodzimych tradycji tanecznych z pokolenia na pokolenie został
na wsi przerwany. Co więcej, zanikła kulturotwórcza, powszechna niegdyś wśród lokalnych wspólnot ugruntowana potrzeba odwołań do własnych tradycji w ogóle. Za namacalną, bezpośrednią
przyczynę tego stanu rzeczy można uznać stopniową migrację
młodszych pokoleń do miast oraz ich postępującą identyfikację
z nowoczesnymi treściami kultury, a co za tym idzie, z powolnym
wkraczaniem tych treści wraz ze zdobyczami cywilizacyjnymi do
życia wsi. Jako pierwsza ucierpiała na tym doroczna, agrarna obrzędowość, zwyczaje rodzinne natomiast zaczęły ulegać osłabieniu
nieco później. Wyjątkową trwałością odznaczał się wśród nich wiejski obrzęd weselny, powszechnie odprawiany w swej tradycyjnej,
choć uproszczonej formie, jeszcze w latach 80. XX‑wieku, co znacząco przyczyniło się do przetrwania pamięci muzycznej i tanecznej po
dziś dzień. Żywa tradycyjna twórczość zachowała się szczątkowo
w nurcie nieoficjalnym jedynie w nielicznych, biedniejszych ośrodkach wiejskich, do których wielkomiejskie trendy docierały z opóźnieniem. Jej nieliczni już przedstawiciele, wiejscy artyści, są dziś na
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nowo odkrywani i uznawani w środowisku specjalistów za wirtuozów, jednak brak im już naturalnych następców.
Równolegle ze wspomnianym wyżej stopniowym zanikiem
spontanicznego procesu przekazu tradycji, rozwija się w Polsce ruch
folklorystyczny, stanowiący wtórną interpretację tradycji uwarunkowanej życiem dawnej wsi. Jego źródła sięgają końca XIX wieku
i początków polskiej etnografii. Już wówczas Oskar Kolberg zauważał, iż wskutek uwłaszczenia chłopów i objęcia ich szkolną oświatą,
folklor polskiej wsi – w tym taniec – ulegał wyraźnym przemianom,
polegającym na zacieraniu się jego swoistych cech i wypieraniu ich
przez wzorce przejmowane z dworów, miast i szkół. Z drugiej strony następował równoległy proces adaptacji niektórych gatunków
tanecznych (krakowiak, mazur, oberek, kujawiak) przez wyższe warstwy społeczne, tak jak wcześniej miało to miejsce z polonezem – tradycyjnym chodzonym czy też polskim. Gatunki te, zaczęły pojawiać
się na ziemiańskich i mieszczańskich salonach i poddały się zgodnej
z etykietą i konwenansem oprawie, co w konsekwencji doprowadziło do odsłony tańców o ludowej genezie na scenach i estradach
całego kraju. Jak stwierdza Tomasz Nowak, „W drugiej połowie
XVIII wieku, za przyczyną sentymentalizmu i myśli Herderowskiej
taniec o chłopskim pochodzeniu staje się również mile widzianym
elementem składowym spektakli teatralnych – ulubionej rozrywki
dochodzącego do głosu mieszczaństwa. W polskiej sytuacji, za przyczyną mieszczaństwa i osiadłej w miastach szlachty w pierwszej połowie XIX wieku tworzy się również wspomniana wcześniej kategoria tańców narodowych, jako swoistej manifestacji świadomości
i ducha narodowego. I właśnie te wzorce, zaczerpnięte z dworów,
teatrów, resurs i salonów posłużyły twórcom pierwszych zespołów
kultywujących wyłącznie tańce ludowe, jak również tańce narodowe, w kontekście scenicznym” (Nowak 2010b, 1).
Po drugiej wojnie światowej polityka kulturalna PRL‑u, nastawiona na działania propagandowe, przyczynia się do rozwoju tychże właśnie amatorskich zespołów folklorystycznych. Państwowy
Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze”, który powstał jako wzór do
naśladowania dla innych zespołów, przyjął formułę typowo estradową, nastawioną na pełną przepychu, wystudiowaną prezentację
spektakularnych etiud opartych o tańce narodowe lub luźno czerpiących z materiału ludowego. Zespoły stylizowane nie miały na
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celu prezentacji rodzimego folkloru na scenie, były w zamyśle raczej propagandową wizytówką i czymś na kształt towaru eksportowego, sprzedawanego za żelazną kurtyną jako piękny i pełen rozmachu obraz szczęśliwej socjalistycznej Polski Ludowej. Zespołom
tego typu towarzyszy zazwyczaj orkiestra lub kapela o dowolnie
dobranym instrumentarium. Podstawową zaś metodę kształcenia
tancerzy stanowi technika baletowa, gdyż w oparciu przede wszystkim o nią układano przeznaczone na scenę choreografie. Do dnia
dzisiejszego formuła działania większości zespołów pieśni i tańca
nie uległa większym zmianom i wpisuje się w nurt prezentacji stylizowanej folklorystycznie, gdzie materiał ludowy zostaje oderwany
od swojego kontekstu i staje się pretekstem do powstania zupełnie
nowego utworu konstruowanego na potrzeby sceny.
Władze wczesnej Polski Ludowej nie szczędziły środków na rozwój tego rodzaju, odgórnie kontrolowanej kultury. Pozytywnym
tego skutkiem była bogata infrastruktura regionalnych ośrodków
kultury, która stwarzała dogodne warunki do rozwoju amatorskich
zespołów folklorystycznych. Rozwój ten nie mógł być jednak całkowicie oddolny, każdemu zespołowi przypisana została kuratela
i instruktor, wywodzący się częstokroć spoza lokalnego środowiska.
Formuła odgórnie narzucona zespołom musiała spełniać wymogi
propagandowej prezentacji, omijając częstokroć kontekst i logikę
tradycyjnych zwyczajów i wychodząc poza ramy danego regionu.
W konsekwencji wiele spośród amatorskich zespołów regionalnych
poszło w kierunku stylizacji, bądź co najmniej artystycznego opracowania folkloru tanecznego, a sytuację tę podsycało subwencjonowanie tego rodzaju działań oraz perspektywa zdobywania nagród
na licznie organizowanych konkursach. Niemniej jednak zdarzają
się też istotne i liczne przykłady wykorzystywania ówczesnego systemu administracyjnego do działań na rzecz ochrony i kultywowania dziedzictwa tanecznego regionów, gdyż równolegle mamy do
czynienia z powstawaniem takich zespołów regionalnych, których
celem było przechowanie, rekonstrukcja i prezentacja dawnego lokalnego folkloru. Mogło to mieć miejsce zwłaszcza w bardziej kameralnych, wiejskich, wielopokoleniowych zespołach, których kierownicy wywodzili się z danego regionu lub po prostu wykazywali
pasję w kierunku autentycznej kultury ludowej. Wspierane przez
gminne ośrodki kultury i związek „Samopomoc Chłopska” zespoły
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te stały się niejednokrotnie ostoją dla zamierających tradycji ludowych. „W kolejnych latach – pisze Tomasz Nowak – sprawa folkloru tanecznego i jego scenicznych odwzorowań w polityce kulturalnej państwa schodzą na coraz dalszy plan, pozostając przedmiotem
zainteresowań ośrodków badawczych i działającej w ramach
Ministerstwa Kultury i Sztuki Centralnej Poradni Amatorskiego
Ruch Artystycznego. W tym czasie (lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XX wieku) ukazuje się jednak szereg publikacji o charakterze dokumentacyjnym oraz znacznie rozwija się system przygotowania kadr na potrzeby ruchu amatorskiego” (Nowak 2010a: 135).
Kryzys polityczny i gospodarczy lat osiemdziesiątych i transformacja ustrojowa przyniosły dezintegrację starego systemu instytucjonalnego wsparcia ruchu folklorystycznego, czego skutki odczuwalne są do dnia dzisiejszego. Wiele ośrodków pozbawionych zostało
centralnego, odgórnego wsparcia finansowego. Niemniej jednak
w latach osiemdziesiątych Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
wspierany przez ówczesne Ministerstwo Kultury i Sztuki zainicjował Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego, którego
znaczenia dla nurtu rekonstrukcji tańca tradycyjnego w Polsce nie
sposób po dziś dzień przecenić. Niestety obecnie konkurs ten realizuje się prawie wyłącznie własnymi siłami, co negatywnie świadczy o polityce kulturalnej demokratycznej Polski. Za jednoznacznie
pozytywny skutek przemiany ustrojowej należy natomiast uznać
zwrot ku lokalności, dzięki której regionalne zespoły związały się
ściślej z miejscowymi instytucjami i otrzymały podmiotowość.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że przez całe te lata nie rozwinął się w Polsce system szkolnictwa nastawionego na edukację rodzimych tradycji tanecznych i muzycznych. Tym samym można
stwierdzić, że „powszechna” edukacja tańca tradycyjnego niejako
spada na zespoły regionalne, które fragmenty dawnej rzeczywistości muzycznej odtwarzają podczas festiwali, konkursów i przeglądów. Mowa tu przede wszystkim o tych zespołach, które swój
repertuar czerpią z przekazu najstarszych mieszkańców lokalnego
środowiska, dzięki czemu linia bezpośredniego przekazu przejawów danej tradycji może być kontynuowana. Ten rodzaj edukacji
odbywa się zatem w kameralnych ramach zespołu i dla jego potrzeb, nie obejmuje swoim zasięgiem całej wiejskiej społeczności
danego regionu i nie przyczynia się do kontynuowania tradycji
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tanecznych w formie użytkowej. Aby maksymalnie odzwierciedlić dawne obyczaje często przekaz bezpośredni konfrontowany
jest z materiałem archiwalnym oraz opracowaniami źródłowymi
dotyczącymi danego regionu. Zespoły te prezentują folklor swoich
własnych okolic, nacechowany archaicznością i surowością dawnego życia wiejskiego, ukazują słuchaczom i widzom uchronione od
zapomnienia, oryginalne obrzędy, gwary, charakter pieśni, tańce;
wyraźnie odrębny strój ludowy. Działalność autentyzowanych zespołów można w pewnym sensie nazwać muzealniczą, gdyż rekonstruuje ona w formie możliwie najmniej zmienionej dawny obraz
życia danej mikrospołeczności etnicznej, a przekazując ją w formie
scenicznych i okolicznościowych pokazów, spełnia funkcje edukacyjne i podtrzymujące tożsamość regionalną danej wspólnoty wiejskiej. Tańce tradycyjne prezentowane przez tego rodzaju zespoły
są wówczas zazwyczaj ukazywane w swoich dawnych naturalnych
kontekstach obrzędowych lub społecznych, np. podczas wesela lub
zabawy tanecznej na zakończenie karnawału.
Szybko pojawił się jednak problem braku wśród instruktorów
zespołów odpowiedniego przygotowania do ich prowadzenia, co
doprowadziło do uruchomienia w 1985 roku dwóch edycji 3‑letniego Studium Folklorystycznego w Nowym Sączu na prawach
wyższej uczelni zawodowej. Od tej pory zorganizowano również
kilka podstawowych kursów dla nauczycieli i instruktorów zespołów regionalnych z zakresu wiedzy o regionie oraz polskich tańców narodowych. Podobne kursy działają dziś m.in. w Warszawie,
Krakowie, Bielsku‑Białej. Ponadto, co roku odbywa się 4‑dniowe
Ogólnopolskie Seminarium Folklorystyczne dla instruktorów zespołów regionalnych w Limanowej, gdzie w kolejnych latach omawiane są kompleksowo zagadnienia związane z poszczególnymi
regionami etnograficznymi. Przebieg seminarium to nie tylko teoretyczne wykłady, dotyczące poszczególnych elementów folkloru,
ale również między innymi uczestnictwo w występach zespołów
oraz pokaz, a często i nauka tańców, z uwzględnieniem maniery
wykonawczej poszczególnych tancerzy.
Dariusz Kubinowski we wnioskach do książki Etnopedagogia
taneczna w okresie transformacji pisze: „Uczestnictwo w zespołowej
pracy nad rekonstrukcją rodzimego folkloru tanecznego jest najpełniejszym, najdogłębniejszym i najbardziej adekwatnym sposobem
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etnoedukacji młodych ludzi spośród wszelkich istniejących metod”
(Kubinowski 2002: 258). Trudno się nie zgodzić z tą tezą, gdyż rekonstrukcja rodzimych tradycji tanecznych w ramach działalności
wiejskich zespołów folklorystycznych jest, ze względu na stwarzanie kontekstu dla praktykowania rodzimych form muzycznych i tanecznych, jednym z przejawów nieprofesjonalnej twórczości artystycznej, dostosowanej do potrzeb i specyfiki środowisk wiejskich.
Mimo to działalność taka nie przyczynia się zazwyczaj do przywrócenia tańcom tradycyjnym ich nie tak dawno jeszcze powszechnej,
użytkowej funkcji. Gwałtowny zanik dawnych tradycji muzycznych i tanecznych na wsi jest dziś bardzo wyraźnie odczuwalny –
najstarsze pokolenia zastąpione zostały przez młodsze, wychowane
już w amatorskich zespołach artystycznych. Dzisiejsze pokolenia
wykonawców festiwalowych zwykle nie posiadają już znajomości
kontekstu, czasem coś o nim wiedzą, nie znają go jednak z autopsji. Uczą się niewielkich fragmentów tradycyjnej wiejskiej kultury
tanecznej i muzycznej niejednokrotnie od instruktorów, którzy już
w tej tradycji nie uczestniczyli. Jak bardzo fragmentaryczny jest to
przekaz pokazują programy występów, gdzie pieśni często powtarzają się u wykonawców z tego samego rejonu, kapele odgrywają
te same melodie, a wśród tancerzy brak rysów indywidualnych.
Dawniej dobry tancerz musiał być także dobrym śpiewakiem, aby
móc zamówić taneczną melodię u muzykantów, co dziś rzadko
już ma miejsce, gdyż nawet nurt rekonstrukcyjny nastawiony na
wierny pokaz, zazwyczaj nie jest w stanie przekazać młodszym
członkom zespołu tej energii, która pozwala na charakterystyczną
dla tradycyjnej twórczości, swobodę improwizacji. Młodzi tancerze
stający przed kapelą muszą zaśpiewać przyśpiewkę, ale zdaniem
starszych informatorów, rzadko jest to umiejętnie wykonywane.
Ponadto zwraca uwagę znaczące zwiększenie tempa wykonań instrumentalnych i tanecznych, granie „nie pod nogę”, odbiegające
od tradycji wykonawczych, ale wymuszone charakterem prezentacji scenicznej.
Aby dopełnić ten obraz trzeba zaznaczyć, że formy tradycji muzyczno‑tanecznej w wykonaniu amatorskim, dla „samego siebie”,
były w rzeczywistości przez dziesięciolecia negowane, pogardzane jako prymitywne i nieatrakcyjne, zaś kultura „chłopska” traktowana jako „niska”, w przeciwieństwie do kultury „wysokiej”.
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Podział ten jest nie tylko wytworem kultury szlacheckiej dawnej
Rzeczypospolitej. Do tego stanu przyczyniła się w znacznej mierze
wyżej wspomniana polityka PRL, wykorzystująca kulturę tradycyjną jako środek propagandy, a w konsekwencji powszechna popularyzacja „poprawnej” czy też „poprawionej” estetyki stylizowanego
folkloru tanecznego. Żywiołowość i spontaniczność prawdziwej
tradycyjnej twórczości była przez ówczesne władze bardzo źle postrzegana. Kultura ludowa mogła istnieć jedynie poprzez zorganizowany, zaplanowany i kontrolowany, pełen przepychu wizerunek
tworzony przez zespoły pieśni i tańca, kształtowany podczas żmudnych wielogodzinnych ćwiczeń baletowych. Aktywność społeczna,
akcja wspólnotowa angażująca wiele osób w sposób spontaniczny,
była postrzegana przez władze jako wywrotowa i niebezpieczna.
Ponadto, lata popularyzacji tej estetyki scenicznej powodowały
wzrost poczucia niższości wśród prawdziwych ludowych artystów
i w konsekwencji doprowadziły do stanu, w którym młodsze pokolenia wstydzą się chłopskiej kultury swoich dziadów i ojców. Nawet
działania zespołów rekonstrukcyjnych nie były w stanie naprawić
tej sytuacji, dominujący stał się bowiem bierny odbiór treści kultury
tradycyjnej i podział na profesjonalistów prezentujących muzykę
i tańce ludowe na scenie oraz publiczność – biernych odbiorców tej
prezentacji. Tymczasem wielką wartością kultury tradycyjnej była
i jest jej spontaniczność, powszechna dostępność i możliwość współuczestniczenia, a tym samym jej współtworzenia przez wszystkich.
W tradycyjnej wspólnocie wiejskiej, w sytuacji muzycznej, tanecznej, czy wspólnych śpiewach, uczestniczyła większość społeczności
i wszystkie pokolenia: dzieci, młodzież i starsi. Przejawy kultury
ludowej, a przede wszystkim muzyka i taniec, były żywym tworem, który w sposób ciągły, choć niezbyt dynamiczny, ewoluował
ulegając nieustannym wpływom coraz to nowych pokoleń.
Narastające odczucie braku tych kulturotwórczych jakości, doprowadziło do rozwoju w latach dziewięćdziesiątych nowych
nurtów zainteresowania folklorem. W realiach typowo miejskich
mamy do czynienia z dwoma ruchami: folkiem i „in‑crudo”.
Pierwszy z nich to próba współczesnej stylizacji muzyki ludowej
w oparciu o aktualne trendy, której jedynym ograniczeniem twórczym jest wyobraźnia artysty. Jego specyfiką jest częste sięganie do
muzyki etnicznej innych kultur i jednoczesne odkrywanie egzotyki
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tkwiącej w rodzimych brzmieniach. Można powiedzieć, że ruch ten
ponownie skłonił znużonych odbiorców „poprawnych” prezentacji
zespołowych do bliższego przyjrzenia się tradycyjnej wiejskiej sztuce i dostrzeżenia w niej unikatowych jakości.
Podstawą ruchu „in‑crudo” jest natomiast czerpanie bezpośrednio od nielicznych żyjących wiejskich artystów, na tradycyjnych zasadach wymiany mistrz‑uczeń. Jest to ruch najbardziej kameralny
i amatorski, całkowicie oddolny, jednak artystycznie coraz bardziej
płodny i istotny z punktu widzenia tańca. Na początku składały
się na niego pojedyncze osoby, z czasem jednak zaczęły tworzyć
w swoich miastach stowarzyszenia i fundacje. Podstawą ich aktywności są wyjazdy do aktywnych jeszcze z punku widzenia tradycyjnej kultury muzyczno‑tanecznej wiejskich ośrodków, aby pobierać
nauki od starszego pokolenia muzykantów, śpiewaków i tancerzy.
Okazało się bowiem, że ich tradycyjny kunszt jest niezwykłą, unikatową ginącą jakością, przez lata wypieraną przez tendencję do jej
„upiększania”, a de facto pozbawiającego ducha upraszczania i konwencjonalizowania na potrzeby sceniczne. Kolejnym krokiem rozwoju ruchu „in‑crudo” stało się organizowanie w miastach warsztatów tradycyjnej muzyki i tańca z udziałem ludowych wiejskich
mistrzów. Ich efektem stały się nieformalne spotkania coraz większej liczby pasjonatów na wspólnych śpiewach i potańcówkach.
Pierwszym stowarzyszeniem promującym ten nurt był warszawski
Dom Tańca. Ruch „in‑crudo” odrzuca wszelką performatywność
i upiększenia, zainteresowany jest bowiem przechwyceniem „żywego płomienia” tradycyjnej muzyki i tańca, pozwalającego muzykom, śpiewakom i tancerzom na improwizację i wzajemną interakcję w naturalnej sytuacji spotkania. Nurt ten wychodzi jednak poza
ramy danego regionu i wsi, jego środowisko to, jak już wspomniałam, ludzie z miasta, którzy spragnieni są żywych jakości, charakterystycznych dla kultury ludowej. Zatem jego główną cechą jest
z jednej strony zachowanie archaicznych technik wykonawczych,
podpatrzonych wprost u mistrzów i czasem też konfrontowanych
w materiałach źródłowych, a z drugiej strony, jego cele są czysto
użytkowe, więc służą przede wszystkim spotkaniu ludzi we wspólnej sytuacji twórczej, pełnej naturalnych interakcji między muzyką,
śpiewem i tańcem. Jest to próba ponownej adaptacji tradycyjnych
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funkcji społecznych tańca i muzyki w nowym kontekście życia
współczesnych obywateli, próba stworzenia okazji do wykorzystywania i tworzenia na nowo polskiej tradycji tańca, innymi słowy do
kontynuowania jej w nowych warunkach życia miejskiego. Przez
nacisk na funkcje towarzyskie i użytkowe nie mamy tutaj do czynienia z kultywacją stroju ludowego, ani z przywoływaniem wiejskiej obrzędowości (może wyjątek stanowi obrzęd weselny).
Ze względu na brak współpracy pomiędzy omawianymi środowiskami oraz ich pewną separatystyczność, kultura ludowa
w Polsce pełni funkcję kultury niszowej i nie jest powszechnie rozpoznawana jako społecznie wspólne dobro. Pomimo swej oryginalności i piękna nie może ona spełniać swej odwiecznej funkcji podtrzymywania świadomości narodowej wspólnoty. Współistnienie
tych nurtów, zwłaszcza nurtu rekonstrukcyjnego realizowanego
przez autentyzowane zespoły regionalne i ośrodki badawcze, oraz
ruchu „in‑crudo”, należy waloryzować jednoznacznie pozytywnie,
jednak współpraca między nimi jest wciąż bardzo mała, do czego
w dużej mierze przyczynia się brak inteligentnego systemu wsparcia instytucjonalnego i finansowego. Można bez przesady stwierdzić, że obecne istnienie tych nurtów i ich rozwój zawdzięczamy
poszczególnym osobom – pasjonatom, regionalnym aktywistom,
artystom, naukowcom, specjalistom w swojej dziedzinie, nierzadko wyjątkowym osobowościom, które poświęcają swoje życie podtrzymywaniu i kultywowaniu niematerialnego dziedzictwa swoich
przodków.
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Małgorzata Borowiec

Trends in presenting folk dance on stage

Folk dance as a part of traditional folk culture
The natural environment of formation and continuation of traditional folk dances was a traditional village community, the existence of which folk culture researches situate between the time of
granting freehold to peasants at the turn of the first and second half
of the nineteenth century and World War I (Burszta 1976). Dance,
understood as a creative artistic ability, was one of the fundamental elements of culture of this community. It was closely associated
with the social base – reflecting the conditions, forms of life and
consciousness of its users, being at the same time their exclusive
property. Thus, it held important social functions – integrational,
recreational and ritual, serving to express and strengthen ties during group plays and shared celebrations.
Independently of the function that it acted, it has always been
created by dancers for themselves and for their communities.
People usually danced in taverns or bigger rooms, and anyone interested could take part in the party. There was no division between
audience and performers. Even those who did not participate in the
dance directly were involved in the non‑physical aspects. People
were dancing without any considering of an outside viewer – not
coming from the community, and the passive audience did not exist
at all. Perhaps that’s why the folk dance was not characterized by
excessive exposure of the movements outside, but the functionality
was always subordinated to the aim of dance (Lange 1978).
Such functionality should not be confused with “simplicity” or
even “primitivism” of forms of movement. Complicated and competitive elements appeared, but not in all dances but, for example,
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in these more dynamic whirling dances (Kubinowski 2002) and in
improvised dances. Improvisation in dance never meant performing any movements. It has always had some limitations, frameworks that allowed its creation. The framework for the performers
of traditional dance culture was the knowledge of unwritten rules
determining dance style of their communities. Each new generation
inherited it subconsciously through observing and imitating dancing adults, and individual artists, and on such a base, spontaneously created new, stylistically consistent movements.
After World War I, along with political, economic and socio‑cultural transformations, the reality of the traditional rural society disintegrated. Contemporary people selected from the past the most
attractive for them, and more importantly, the most understandable
content. The content theoretically timeless, having artistic form,
emotional and aesthetic function, because they belonged to the area
of so‑called folk art.
Paradoxically, aesthetism in the culture of peasants was of a typically pragmatic character (Olędzki 1970) and the art was inseparable from daily life, religious (spiritual, symbolic) and social. In the
new reality folk arts, including dance, became artistic creativity devoid of ancient symbolic content, instead it enriched with new functions – the symbol of Polish tradition. Since that time, folk dance
has been alive, but of course in a revised form. It is a spectacular
element, adjusted to the requirements of stage, which presents the
above‑described content in a more or less processed way in order to
meet various needs of the audience.
Folk dance as a part of stage performance
Currently, there are two main conventions of stage adaptations
of folk dance – reconstruction and study, which differ between
each other in different treatment of traditional material of dance.
However, in both, the dance is presented in a deliberately structured, artificial environment, so on stage or in a specially decorated
open air, with a clear distinction between performers and spectators, and it is transformed in accordance with the rules of the performing arts.
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The rules of crystallized dance performances in European have
been shaping over many centuries. Individual masters of dance and
authors of treatises were motivated mainly by ideals of the eras in
which they lived, and tastes of the nobles, for whom they created.
Finally, however, the nineteenth century resulted in creating the
canon of dance performances, ballet, accessible and understandable
for every viewer. In this way, the art of dance composition reached
a certain universal rules, and according to them a vast majority of
shows based on folk dancing is created96.
The factor that determines stage composition is unchangeably
a spectator. He sits in the audience, which usually occupies the
space around one side of the rectangle and all the performance is invented in such a way that it is visible to him and satisfies his senses.
Among the spectators, however, we can observe several types. An
average spectators who came to watch the performance and has little requirements. He will enjoy everything he sees. He will behave
like a parent watching his own child in a performance in kindergarten. A sceptical spectator who was a part of audience by chance
or by necessity. It is a typical Polish spectator watching a dance of
his grandparents. He would feel pleasantly surprised and amazed
if he realized a high value and attractiveness of his own traditional
culture. Meanwhile, the foreign spectator has to see the folk dances
from different parts of the world – he isn’t an easy target group,
and he has to be conquered by a variety of treatments, because, for
example, knowing that he was brought up in a culture in which nudity was quite a common thing, how to win his interest in a Polish
woolen dress, how can it compete with a grass skirt from the Cook
Islands? Let me distinguish a fourth type of spectator, whose needs
exceed requirements of an average spectator. A jury of a festival or
a review of groups presenting folk dance, who expect a proper adaptation of ancient dance and not only entertainment. Such spectator stops inclinations of a lot of choreographers and he guards the
direction in which modern folk dance is being developed.

Convention of ballet spectacle is now one of the possibility of presenting
dance. But choreographic achievements of 20th and 21th centuries are not so
far used in the folk dance material.
96
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The typology of spectators shows what objectives the majority of
today’s folk dance artists have. They are trying to seduce the audience and convince them of the uniqueness of folk dance. Knowing
that an average viewer wants a dance show and he would like to
leave the audience enchanted and captured by what he had seen,
it is important to make sure that the scene is interesting, cheerful,
colorful and aesthetically correct.
Among efforts designed to keep the viewer’s attention (and introduce at the same time changes to the original) are:
–– any compilation of dances consisting of, among others, enlarging or shortening the structure of individual dances, depending
on their role in a particular system – in the traditional rural community dances had a certain structure and the order in which
they were performed was determined by a custom of dancing or
a structure of ritual, in which the dance appeared,
–– extension of spatial drawings – formerly people danced mainly
in a circle and in different directions so as not to disturb each
other,
–– complicating dancing combinations intended for soloists but
also the entire group especially in the final part of the presentation – not in all dances, but it was also possible to create more
difficult combinations of steps; it depended on ingenuity and
ability of individual dancers,
–– introducing division into a group and solo couple – on the traditional dance party many couples danced together at the same
time, and a solo show, if occurred, lasted for a very short time,
–– splitting couples and using separate groups of dancers – folk
dances are mostly dances of couples, but if we talk about dance
groups, they were mostly groups of men,
–– introduction of the story.
Sparkling colors are for Polish folklore a necessary condition, because we have very colorful costumes in different regions. Creators
of stage performances, however, seek to heighten the impression of
colourfulness:
–– dancers usually dance in the best and most representative version of the outfit – clothing of inhabitants of certain villages destined to be worn during festivals differed from the one worn
every day, moreover each member of the community, if possible
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– especially from the financial point of view‑ sought to individualize his clothing,
–– colors are more saturated and sometimes even exaggerated comparing to authentic colors,
–– multiplicity of accessories and ornaments are used – embroidery,
ribbons, bows, beads,
–– colors of the individual dancers’ costumes are adjusted to the
presentation – for example, it is taken into consideration to set
dancers on stage in the way that costumes create a harmonious
whole of the color scheme.
In order to make the audience construe the performance as aesthetic, and so not chaotic, orderly and understandable to him it is
important to use uniformity:
–– all dancers are dancing the same steps at the same time, with the
same emotions,
–– costumes are all the same, tailored in the same way and its length
– for example skirts and aprons for girls are standaralized;
–– heavy traditional materials are replaced by modern, lightweight
fabrics which significantly helps dancers to concentrate on dancing itself rather than having to “carry” the weight of clothes to
the end of the presentation,
–– original cut of clothes is modified – skirts, for example, are tailored out of a big piece of material so that it looks better and
more effective during the dance while rotating.
Most of the above mentioned activities is dictated by a desire to
impact the viewer and is within the permissible interference with
the authentic material. However, any exaggeration and overuse in
each of these areas, leads to a distortion of the reason for creating
the presentations. For example, longer skirts in all the costumes decided by Mira Zimińska‑Sygietyńska at the beginning of the concert
tour of “Mazowsze” was dictated by aesthetic factors and comfort
of the dancers, whereas any more serious interference with the cut
of costumes should not have happened at all. Sometimes, however,
it happens that the changes are introduced in the name of more elegant (sic!) appearance of the performers on stage. As an example we
can give a female costume of Kurpie from Puszcza Zielona, whose
waistcoat has got a raised and widened waist. A trunk of the dancer
may look quite wide but the raised waist together with a high head-
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dress makes the silhouette look slender and longer. Adjusting the
waistcoat to the waist spoils the whole effect of aesthetic of Kurpie
region and the dancer has got a totally unnaturally long trunk. A desire to improve folk character may sometimes be entirely inaccurate.
Trend of reconstruction
The major principles of reconstructive trend are to recognize
artistic and humanistic values encoded in authentic contents and
forms of folk dance, to enable performers to feel them and to show
them to the audience.
Reconstruction of folk dance on stage is aimed at practical reconstruction of ancient dance traditions. It is achieved by programs,
which in their short form show the audience some elements of ancient reality in a way that most faithfully reflects the traditional archetype. This can be an authentic staging of a wedding, it can be
a presentation of dance performed according to authentic order of
dancing and keeping the former structure. The show is created according to generally accepted principles of stage adaptation and its
aim is to communicate ethnographic truth.
The development of such forms is preceded by improving
the knowledge of the original (Burszta 1972, Kubinowski 2002).
Choreographers use available sources – documentation of ethnographic research and monographs of dance. They often try to reach
older people, still living, who know the dance coming from their
neighborhood from personal experience. They gained the knowledge of dance from previous generations at the time when transmission of traditions was still existent.
Reconstructive trend is the domain of local groups that cultivate
their own dance heritage, thereby reinforcing its relationship with
it. In such activity what is important is mainly the process of creating the performance. Deepening the knowledge about the traditional artistic forms and their sensing in the activity causes desirable
social responses in local communities. We often face so‑called resuscitation, thus extending the duration of the elements of dance in the
cultural circulation of the community.
Reconstructive trend does not attempt to restore the reconstructed elements of everyday life, but it only helps to transfer knowledge
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to younger generations. It doesn’t also aspire to reach the artistic
heights of stage presentation. It is a form of active museum – the
exhibits, so dance forms are presented by living people in real performance environments. This trend does not create a spectacular
stage presentations understood as pleasure of watching it. Their
value is mainly educational, and interference of stage arts principles
with the ethnographic material happens only to necessary extent.
For example:
–– the author of the presentation creates a screenplay being an essence of traditional activities, thereby staging the wedding is
a two‑or three‑day ritual abbreviated to 20 minute performance
containing all the key elements of this event
–– dimensional drawing of a circle which was the most popular
setting for dance and ritual in the traditional village opens to
a semicircle to facilitate the reception of the viewer of what originally happened inside (a solo dance of a couple, solo singing and
ritual activities such as “oczepiny” ).
Limited spectacularity of this trend, surviving the last days of
the generation that still remembers the existence of folk dance in its
natural context, leaving rural areas by young people seeking education and then employment outside the place of their birth, is one
of several threats, which puts in jeopardy future existence of the
reconstruction it today’s form. In the future, there will probably be
a need to reformulate some of its principles, but the culture role of
this activity is so important that it will certainly not disappear.
Amateur and professional spectacular trend
The essence of this trend is the stage performance of authentic
folk dance which in a creative way developed artistic and cultural
content of the original. The creators of these shows are inspired by
knowledge gained through participation in workshops and dance
courses led by experts and on ethnographic and etnochoreological
materials available in print or in the form of audio‑visual publication.
The major objectives of this trend is the recognition of high artistic value of authentic folk dance, which should be expressed in
respect for the dance traditions. What is meant here is a transfer eth-
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nographic truth to the stage, which wouldn’t disturb original dance
style and character of each region. Such principle requires from artists taking a whole responsibility for their work (Kubinowski 2002).
It is connected with dangers typical for artistic activity. Very often,
even the most professional preparation of choreographers and instructors can not guarantee a successful performance.
Individual preferences of choreographer – his knowledge, imagination, style, determine the selection and list of dances and variations of steps, spatial solutions, possible plot and other elements
making up the final dance show on stage. What should be remembered is technical and expressive skills of dancers, who present choreography on stage. It makes all the presentations on stage very diverse. In the framework of this trend, we can watch suites of dances,
choreography and sometimes artistic visions based on selected elements of dance and not only folk culture.
The most popular forms of this trend are dance suites. The name
borrowed from the history of dance and music suggests that the
audience will see several consecutive dances put together by the
principle of contrast of meter, tempo and character. Some dances
from the repertoire of a particular region are spatially shaped by
dancers on stage and they are put into a whole, the aim is to leave
the viewer’s with aesthetic impression. A suite does not contain any
artistic transmission and the degree of its spectacularity depends
mainly on the ability of a choreographer to arrange a group and on
dancers’ dancing skills.
Choreography requires a particular director’s idea. They realize
a kind of predetermined idea or content in a way already referring
to the stylization. Dancers are dressed in folk costumes deliberately changed, they make movements similar to authentic folk dance
movements. Accompanying music is not necessarily a dance tune
arrangement, but songs. The whole idea is to capture the spirit of
folk, explore the layer of art usually hidden beneath the surface
of the standard dance movements. Such stage presentation, next
to a deep knowledge of traditional culture, requires from an artist
a conscious operating of principles of artistic dance and choreography, which is a rare thing.
Amateur dance movement consists of children, youth and students groups who sing, dance and perform folk dances from all
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over Poland during concerts at home and abroad. The national
movement is represented by national groups like “Mazowsze” and
“Śląsk”, which gather mostly professional artists, graduates of ballet schools. While for the amateurs the biggest obstacle in achieving the objectives of presenting folk dance may be lack of skills and
awkwardness of artists on stage, for professionals it is technical proficiency of dancers (this problem also applies to amateur teams with
a high level of performance).
Professional groups alongside with a very good suits of dance
and valuable choreography have in their repertoire specific hybrids.
How to call a presentation of folk dances, whose connection with rural culture and belonging to the village is justified by clothing worn
by the dancers, melody of accompanying orchestra, and finally the
dance showing no connection with the authentic forms of movements. The choreography however contains a lot of borrowings
from classical ballet and dances of other nations, and many spectacular choreographic motives, whose meaning is completely opposite
to the original style of not only the region but also a Polish dance in
general. What I mean here is for example lifting a man by a woman
(a Ukrainian element in which men lift each other), using “cabriole”
(element of classic dance) in the place of so called “hołubiec” originated in Kraków, artificial acceleration of pace justified only by the
desire to impress the audience and show the individual display of
skills. Such abuse is described by their authors as stylization and the
necessity of their introduction is explained as demands of stage. In
the spectacular trend the concept of stylization has become a kind
of key word destined to explain everything that happens on stage
and stop any criticism from critics. You couldn’t be more wrong,
stylization is not a free transformation of dance folklore according to the
idea of a choreographer (Ostrowska 1980: 8), but intentional shaping of
artistic piece of art according to the requirements of a certain style (Mała
Encyklopedia Powszechna PWN 1960: 927). Moreover stylization(...)
can develop elements included in the authentic art but it cannot change it
in terms of quality (Burszta 1970: 26).
Spectacular trend is well developed today. It doesn’t have any
natural enemies, maybe apart from the spectacular trend itself.
Creators of dancing performances have to compare constantly their
own ideas with authentic forms and the rules of creating a dancing
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show. They should also more often follow the direction of choreography understood not only like adjusting folk dance to the requirements of stage but more as artistic creativity, which could capture
a spirit of folklore and enable the spectator to touch so to speak the
original through the art of dance.
Ballet trend
Folk dance was a base for many ballet performances especially in
the interwar period and the People’s Republic. What contributed to
this assumption was state’s cultural policy to promote folk culture
of the country and to isolate the country from the dance revolution
which in Western Europe and the United States popularized the
technique of modern dance (contemporary dance). Currently, inspiration by folklore appears sporadically – mostly to celebrate the anniversaries, such as the Year of Frederic Chopin, Witold Lutoslawski,
Karol Szymanowski and Ludomir Rozycki, so the composers who,
at least partially, used Polish folk motifs in their work. Then new
works of dance are revived or created, and the music came from
the greatest composers – such as “Harnasie”, “Pan Twardowski”.
Many times new choreography for the songs is created, the songs
which previously were not used for dance purposes, however, their
relationship with the folk dance is not obvious. It also happens that
one of the creators will take a liking of a piece of fashionable folk
music and he will prepare a work of art being a combining of this
type of music and generally understood folklore. Unfortunately,
such events are rare, and that is a shame. It would be extremely interesting to introduce folk dance into the sphere of stylization based
on modern techniques of dance and choreography. Ballet trend of
folk dance, as such, is still waiting to be discovered, not to count the
stage of a dancer education in a ballet school.
Summary
All trends presentations on stage rescue from oblivion a large
part of folk culture. The dance in the authentic form (reconstruction) and in the processed form bring folklore closer to wider audience. Reconstructive trend stays as close as possible to ethnographic
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tradition, and its aim is to educate. The viewer, as well as the performer learn how people used to dance. Such knowledge, however,
will never be provided in full – each reconstruction of the source
materials will always be only an imitation of the former situation,
from the formal point of view. Amateur and professional spectacular trend is mainly aimed at entertaining a spectator and at the same
time teaching him. Depending on the level of presentation it shapes
in the viewer either favorable or off‑putting approach to folk culture. The ballet trend could support creators of spectacular trend in
the search for new forms of folk art on stage.
All artistic efforts prolong its survival and also serve to enrich
the Polish national tradition. Such tradition is not understood as
being stable and resistant to changes, but as a process which is
a kind of continuous and durable phenomenon, although it is variable in content (Burszta 1974: 344). Incessant adjusting folk dance
to new spectacular forms presented on stage shows that the tradition is “re‑interpreted” in the context of the performing arts. And
such search for new contexts of tradition and its “re‑interpretation”
is a prerequisite condition to ensure the continuity of tradition
(Tokarska‑Bakir 1992).
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Małgorzata Borowiec

Nurty prezentacji tańca ludowego na scenie

Taniec ludowy jako część tradycyjnej kultury wiejskiej
Naturalnym środowiskiem tworzenia się i trwania tańca ludowego była tradycyjna społeczność wiejska, której istnienie badacze
kultury ludowej sytuują w czasie między uwłaszczeniem chłopów
na przełomie pierwszej i drugiej połowy XIX wieku, a I wojną światową (Burszta 1976). Taniec, rozumiany jako twórcza umiejętność
artystyczna, stanowił jeden z podstawowych elementów kultury tej
społeczności. Był ściśle związany ze społecznym podłożem – odzwierciedlał warunki, formy życia i świadomość swoich użytkowników, stanowiąc jednocześnie ich wyłączną własność. Tym samym
pełnił istotne funkcje socjetalne – integrujące, rekreacyjne i obrzędowe, służąc wyrażaniu i wzmacnianiu więzi grupowej podczas
wspólnych zabaw i uroczystości.
Niezależenie od tego jaką funkcję pełnił, zawsze był tworzony
przez tancerzy dla samych siebie i dla ich społeczności. Tańczono
przeważnie w karczmach lub większych izbach mieszkalnych,
a udział w zabawie mógł wziąć każdy, kto tylko miał na to ochotę.
Nie zachodził podział na widzów i wykonawców. Nawet ci, którzy
nie uczestniczyli w tańcu bezpośrednio byli zaangażowani w jego
pozafizyczne aspekty. Nie tańczono z myślą o postronnym widzu –
spoza danej społeczności, a bierna widownia nie istniała. Być może
dlatego ludowego tańca nie cechowała nadmierna ekspozycja ruchowa na zewnątrz, ale funkcjonalność ruchowa zawsze podporządkowana celowi tańca (Lange 1978). Owej funkcjonalności nie należy mylić z „prostotą” czy też „prymitywizmem” form ruchowych.
Skomplikowane i wyczynowe elementy pojawiały się, lecz nie we
wszystkich tańcach a na przykład w tych bardziej dynamicznych
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tańcach wirowych (Kubinowski 2002) oraz w tańcach improwizowanych. Improwizacja w tańcu nigdy nie oznaczała wykonywania dowolnych ruchów. Zawsze posiadała pewne ograniczenia, ramy, które umożliwiały jej powstanie. Ramami dla wykonawców tradycyjnej
kultury tanecznej była znajomość niepisanych zasad stanowiących
o stylu tańca ich społeczności. Każde nowe pokolenie przejmowało
je bez udziału świadomości poprzez podpatrywanie i naśladowanie
tańca dorosłych, a poszczególni wykonawcy, na ich podstawie, spontanicznie tworzyli nowe, stylistycznie zgodne, warianty ruchowe.
Po I wojnie światowej, wraz ze zmianami politycznymi, gospodarczymi i społeczno‑kulturowymi, rzeczywistość tradycyjnej społeczności wiejskiej uległa rozpadowi. Ówczesność wybrała
z przeszłości najatrakcyjniejsze dla siebie, i co istotne, najbardziej
zrozumiałe treści. Treści teoretycznie ponadczasowe, posiadające
artystyczną formę, ładunek emocjonalny i funkcję estetyczną, gdyż
należące do obszaru tak zwanej sztuki ludowej. Paradoksalnie estetyzm w kulturze chłopskiej posiadał zazwyczaj charakter pragmatyczny (Olędzki 1970) a sztuka była nierozłączna z życiem codziennym, religijnym (duchowym, symbolicznym) i społecznym.
W nowych realiach sztuka ludowa, w tym taniec, stała się twórczością artystyczną pozbawioną dawnych treści symbolicznych, za
to wzbogaciła się o nową funkcję – symbolu polskiej tradycji. Od
tamtego momentu taniec ludowy żyje, ale oczywiście w zmienionej postaci. Jest elementem widowiskowym, dostosowywanym do
wymogów sceny, który prezentuje powyżej opisane treści w sposób
mniej lub bardziej przetworzony z myślą o zaspokojeniu różnych
potrzeb publiczności.
Taniec ludowy jako część scenicznego widowiska
Współcześnie istnieją dwie główne konwencje scenicznych
adaptacji tańca ludowego – rekonstrukcja i opracowanie, które
różnią się między sobą odmiennym traktowaniem tradycyjnej materii tanecznej. W obu jednak taniec jest prezentowany w celowo
zorganizowanym, sztucznym środowisku, a więc na scenie, bądź
w specjalnie urządzonym plenerze, z zachowaniem podziału na
wykonawców i widzów, i podlega przekształceniu zgodnie z regułami sztuki scenicznej.
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Zasady konstruowania widowiska tanecznego krystalizowały się w sztuce europejskiej przez wiele wieków. Poszczególnym
mistrzom tańca i autorom traktatów przyświecały głównie ideały
epok, w których żyli oraz gusta możnych, na których zamówienie
pracowali. Ostatecznie jednak wiek XIX zaowocował powstaniem
kanonu spektakli tanecznych, baletowych, dostępnych i zrozumiałych dla każdego widza. Tym samym sztuka kompozycji tańców
wypracowała pewne uniwersalne reguły, i to zgodnie z nimi konstruowana jest obecnie zdecydowana większość widowisk opartych na tańcu ludowym97.
Czynnikiem porządkującym kompozycję sceniczną niezmiennie
jest widz. Zasiada on na widowni, która najczęściej zajmuje przestrzeń wokół całości jednego boku prostokąta sceny a wszelkie działania występujących są wymyślane tak, aby były dla niego widoczne
i cieszyły jego zmysły. Wśród widzów możemy jednakże wydzielić
kilka typów. Widz swojski chętnie przyszedł obejrzeć widowisko
i ma niewielkie wymagania. Jemu podobać będzie się w zasadzie
wszystko co zobaczy. Zachowywać się będzie jak rodzic oglądający
własną pociechę na występie w przedszkolu. Widz sceptyczny znalazł się na widowni przez przypadek lub z przymusu. To typowy
polski widz oglądający taniec swoich dziadów. Poczułby się mile
zaskoczony i zdziwiony, gdyby przekonał się o wysokiej wartości
i atrakcyjności własnej kultury tradycyjnej. Natomiast widz zagraniczny ma do obejrzenia tańce ludowe z różnych zakątków świata – jego trzeba zdobywać już naprawdę różnorodnymi zabiegami,
bo na przykład, znając ludzkie upodobanie do orientalnej nagości,
jak wygrać jego zainteresowanie w polskiej wełnianej sukience, rywalizując z trawiastą spódniczką z Wysp Cooka? Wyróżnię jeszcze
czwarty typ widza, którego potrzeby wykraczają poza wymagania
przeciętnego widza. Juror festiwalu czy przeglądu zespołów prezentujących taniec ludowy oczekuje rzetelnej adaptacji dawnego
tańca a nie tylko rozrywki. Ten rodzaj widza powstrzymuje zapędy wielu choreografów i stoi na straży linii rozwoju współczesnego
tańca ludowego.
Konwencja spektaklu baletowego jest obecnie tylko jedną z możliwości prezentowania tańca. Jednak choreograficzne zdobycze XX i XXI wieku na razie nie są
wykorzystywane w materii tańca ludowego.
97
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Typologia widzów ukazuje jakie cele przyświecają większości
twórców dzisiejszego tańca ludowego. Starają się oni uwieść widownię i przekonać ją o wyjątkowości ludowego tańca. Wiedząc, że
przeciętny widz widowiska tanecznego pragnie rozrywki i chciałby
opuścić widownię zachwycony i porwany tym co zobaczył, dbają,
aby na scenie było ciekawie, wesoło, kolorowo i estetycznie.
Wśród zabiegów mających utrzymać uwagę widza (i jednocześnie wprowadzających zmiany w stosunku do autentyku) można
wymienić:
–– dowolne zestawianie tańców polegające miedzy innymi na rozbudowaniu bądź skróceniu struktury poszczególnych tańców
w zależności od ich roli w danym układzie – w tradycyjnej społeczności wiejskiej tańce miały określoną budowę a kolejność ich
tańczenia określał zwyczaj taneczny bądź struktura obrzędu,
w którego ramach taniec się pojawiał,
–– rozbudowywanie rysunków przestrzennych – dawniej tańczono
głównie po linii koła i w różnych kierunkach, tak aby sobie wzajemnie nie przeszkadzać,
–– komplikowanie kombinacji tanecznych przeznaczonych dla
solistów ale i całego zespołu zwłaszcza w finałowej części prezentacji – nie we wszystkich tańcach, ale możliwe było i dawniej
tworzenie trudniejszych zestawień kroków; zależało ono od inwencji i zdolności poszczególnych tancerzy,
–– wprowadzanie podziału na zespół i parę solową – na tradycyjnej
zabawie wiele par tańczyło razem w tym samym czasie a popis
solowy, jeśli miał miejsce, trwał bardzo krótko,
–– rozbijanie par i posługiwanie się osobnymi grupami tancerek
i tancerzy – tańce ludowe są w większości tańcami par, jeśli
jednak mówimy o tańcach grup, były to najczęściej grupy mężczyzn,
–– wprowadzanie fabuły.
Mieniące się kolory są dla polskiego folkloru warunkiem koniecznym, ponieważ mamy w regionach niezwykle kolorowe stroje. Twórcy scenicznych widowisk starają się jednak spotęgować
wrażenie barwności:
–– tancerze tańczą zazwyczaj w tej najbardziej odświętnej i najbardziej reprezentacyjnej wersji stroju – ubiór świąteczny mieszkańców danej wsi różnił się od tego noszonego na co dzień a po-
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nadto każdy członek społeczności, w miarę swoich możliwości
– zwłaszcza finansowych – dążył do indywidualizacji swojego
ubioru,
–– barwy są bardziej nasycone a bywają wręcz przejaskrawione
w stosunku do autentycznej kolorystyki,
–– stosuje się wielość dodatków i ozdób – haftów, wstążek, kokardek, korali,
–– dostosowuje się kolorystykę strojów poszczególnych tancerzy
do zadań prezentacji – przykładowo dba się o to, aby w danym
ustawieniu tancerzy na scenie stroje układały sie w jakąś harmonijną całość kolorystyczną.
Aby widz odebrał widowisko jako estetyczne, a więc niechaotyczne, uporządkowane i dla niego zrozumiałe stosuje się przede
wszystkim zabieg uniformizacji:
–– wszyscy tancerze tańczą te same kroki, w tym samym czasie,
z identyczną emocją,
–– kostium ma u wszystkich ten sam krój a jego długość – np. spódnic i fartuchów u dziewcząt jest ujednolicona,
–– ciężkie tradycyjne materiały zastępuje się nowoczesnymi, lekkimi materiami co w znaczący sposób pomaga tańczącym skupić
się na samym tańcu, a nie na konieczności „doniesienia” ciężaru
stroju do końca prezentacji,
–– modyfikuje się oryginalny krój stroju – spódnice na przykład są
szyte z pełnego koła i efektowniej wyglądają na obracającej się
tancerce.
Większość wymienionych działań jest podyktowana chęcią oddziaływania na widza i mieści się w granicach dopuszczalnej ingerencji w autentyczną materię. Wszelka przesada i nadużycia
w każdej z powyższych dziedzin prowadzi jednak do wypaczenia samej racji powstania prezentacji. Przykładowo o ile wydłużenie spódnic we wszystkich strojach ludowych dokonane przez
Mirę Zimińską‑Sygietyńską na samym początku podróży zespołu
„Mazowsze” za granicę było podyktowane względami estetycznymi i wygodą tancerek, o tyle poważniejsza ingerencja w krój stroju
nie powinna w ogóle mieć miejsca. Zdarza się jednak, że dokonuje
się zmian w imię zgrabniejszego (sic!) wyglądu postaci na scenie.
Przykładem niech będzie tu damski strój Kurpiów Puszczy Zielonej,
którego serdak ma podniesiony i rozszerzony stan. Korpus tancerki
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może i wygląda szeroko, ale podwyższona talia w połączeniu z wysokim nakryciem głowy wysmukla i wydłuża optycznie całą sylwetkę. Dopasowanie serdaka w talii psuje cały efekt kurpiowskiej
estetyki a tancerka ma po prostu nienaturalnie długi korpus. Chęć
poprawiania ludowości bywa czasem zupełnie nietrafiona.
Nurt rekonstrukcji
Do najważniejszych założeń nurtu rekonstrukcyjnego należy
uznanie artystycznych i humanistycznych wartości zakodowanych
w autentycznych treściach i formach tańca ludowego, umożliwienie ich przeżywania wykonawcom oraz ukazanie ich odbiorcom.
Sceniczna rekonstrukcja tańca ludowego ma na celu praktyczne
odtworzenie dawnych tradycji tanecznych. Dokonuje tego za pomocą takich programów, które w krótkiej formie scenicznej ukazują
publiczności wybrane elementy dawnej rzeczywistości w sposób
jak najwierniej odzwierciedlający tradycyjny pierwowzór. Może to
być inscenizacja autentycznego wesela, może być prezentacja tańca
wykonywana według oryginalnego porządku tanecznego z zachowaniem dawnej struktury tańców. Widowisko powstaje według
ogólnie przyjętych zasad adaptacji scenicznej i ma przekazywać
prawdę etnograficzną. Tworzenie takich form poprzedza więc doskonalenie wiedzy o autentyku (Burszta 1972, Kubinowski 2002).
Choreografowie korzystają z dostępnych źródeł – dokumentacji
badań etnograficznych i monografii tanecznych. Często starają się
również dotrzeć do jeszcze żyjących starszych osób, które taniec danej okolicy znają z autopsji. Wiedzę taneczną zdobywały bowiem
od nosicieli lokalnej kultury w momencie, gdy międzypokoleniowy
przekaz tradycji jeszcze istniał.
Nurt rekonstrukcyjny jest domeną zespołów lokalnych, które
kultywują własne taneczne dziedzictwo, umacniając jednocześnie
swój z nim związek. W tego rodzaju działalności ważny jest głównie sam proces powstawania występu. Pogłębianie wiedzy na temat
tradycyjnych form artystycznych oraz ich odczuwanie w działaniu
powoduje pożądane reakcje społeczne w środowiskach lokalnych.
Niejednokrotnie mamy do czynienia z tak zwaną reanimacją, a więc
przedłużeniem trwania elementów tanecznych w obiegu kulturowym danej społeczności.
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Nurt rekonstrukcyjny nie usiłuje rekonstruowanych elementów przywracać codziennemu życiu a jedynie pomaga przekazywać wiedzę o nich młodszym pokoleniom. Nie aspiruje również
do osiągnięcia artystycznych wyżyn prezentacji scenicznej. Jest
formą aktywnego muzealnictwa – eksponaty, a więc formy taneczne, prezentowane są przez żywych ludzi w realnych warunkach
wykonawczych. Nurt ten nie tworzy widowiskowych prezentacji
scenicznych rozumianych jako przyjemność oglądania. Ich walor
jest głównie edukacyjny a ingerencja zasad sztuki scenicznej w materiał etnograficzny odbywa się jedynie w stopniu koniecznym.
Przykładowo:
–– autor prezentacji tworzy scenariusz będący kwintesencją tradycyjnych działań; w ten sposób inscenizacja wesela staje się skrótem dwu‑ czy trzydniowego obrzędu do dwudziestominutowego występu zawierającego wszystkie najważniejsze elementy
tego wydarzenia
–– rysunek przestrzenny koła, który był najpopularniejszym ustawieniem tanecznym i obrzędowym w tradycyjnej wsi otwiera
się do półkola, aby ułatwić widzowi odbiór tego, co oryginalnie
działo się wewnątrz (tańca solowego pary, śpiewu solisty czy
czynności rytualnych jak na przykład oczepiny).
Ograniczona widowiskowość tego nurtu, dożywanie ostatnich
dni przez pokolenie, które jeszcze pamięta istnienie tańca ludowego
w jego naturalnym kontekście, opuszczanie wsi przez młodzież poszukującą edukacji a następnie zatrudnienia poza miejscem swojego urodzenia to jedne z kilku zagrożeń, które stawiają pod znakiem
zapytania dalsze trwanie rekonstrukcji w dzisiejszym kształcie.
W przyszłości zapewne trzeba będzie przeformułować pewne jego
założenia, ale kulturotwórcza rola tego rodzaju działalności jest na
tyle istotna, że na pewno nie zaniknie.
Amatorski i zawodowy nurt widowiskowy
Istotę tego nurtu stanowi takie sceniczne opracowanie autentycznych tańców ludowych, które w sposób twórczy rozwijałoby
artystyczne i kulturowe treści pierwowzoru. Twórcy tego rodzaju
widowisk bazują na wiadomościach zdobywanych poprzez uczestnictwo w warsztatach i kursach tanecznych, prowadzonych przez
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specjalistów oraz na materiałach etnograficznych i etnochoreologicznych dostępnych w druku bądź w formie publikacji audiowizualnych.
Do najważniejszych założeń tego nurtu należy uznanie wysokiej wartości artystycznej autentycznego tańca ludowego, które powinno wyrażać się w szacunku dla tradycji tanecznych. Chodzi tu
o takie przeniesienie na scenę prawdy etnograficznej, które nie zaburzałoby oryginalnego stylu i charakteru tańca każdego regionu.
Ta zasada nakłada na twórców opracowania całkowitą odpowiedzialność za ich dzieła (Kubinowski 2002). Wiążą się z nią głównie
niebezpieczeństwa nieobce każdej działalności artystycznej. Często
nawet najbardziej profesjonalne przygotowanie choreografów i instruktorów nie gwarantuje, że opracowanie się uda.
Indywidualne preferencje choreografa – jego wiedza, wyobraźnia, styl decydują o doborze i zestawieniu tańców oraz wariantów
kroków, rozwiązaniach przestrzennych, ewentualnej fabule oraz
innych elementach składających się na sceniczne dzieło taneczne.
Nie bez związku są również umiejętności techniczne i wyrazowe
tancerzy, którzy przecież prezentują układy na scenie. To wszystko
sprawia, że powstające w tym nurcie prezentacje sceniczne są bardzo zróżnicowane. W jego ramach możemy obejrzeć suity tańców,
układy choreograficzne a czasem wręcz wizje artystyczne oparte na
wybranych elementach tanecznej i nie tylko kultury ludowej.
Najbardziej popularną formą tego nurtu są suity taneczne.
Nazwa ta zapożyczona z historii tańca i muzyki sugeruje, że na scenie zobaczymy kilka następujących po sobie tańców zestawionych
według zasady kontrastu metrum, tempa i charakteru. Tak jest
w istocie – wybrane tańce z repertuaru danego regionu są rozrysowywane przestrzennie tancerzami po scenie i układają się w jakąś
całość, która ma jedynie pozostawić w umyśle widza estetyczne
wrażenie. Suita nie zawiera żadnego artystycznego przekazu i stopień jej widowiskowości zależy głównie od zdolności operowania
grupą w przestrzeni przez choreografa oraz od umiejętności tanecznych tancerzy.
Układy choreograficzne wymagają już konkretnego pomysłu reżyserskiego. Realizują jakąś z góry określoną myśl lub treść w sposób nawiązujący już do stylizacji. Tancerze bywają ubrani w celowo
zmieniony strój ludowy, wykonują ruchy stanowiące przetworze-
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nie autentycznych ruchów tańców ludowych. Towarzysząca im
muzyka niekoniecznie jest aranżacją melodii tanecznej, ale na przykład pieśni. Całość ma na celu jakby uchwycenie ducha ludowości,
wydobycie za pomocą sztuki wartstwy zazwyczaj ukrytej pod powierzchnią standardowych ruchów tanecznych. Ten rodzaj prezentacji scenicznej, obok głębokiej wiedzy na temat kultury tradycyjnej,
wymaga od twórcy bardzo świadomego operowania zasadami artystycznego tańca i choreografii, wobec czego jest rzadkością.
Amatorski ruch taneczny tworzą dziecięce, młodzieżowe i studenckie zespoły pieśni i tańca, które przedstawiają tańce ludowe
całego obszaru Polski na koncertach w kraju i za granicą. Na ruch
zawodowy natomiast składa się kilka państwowych zespołów na
czele z „Mazowszem” i „Śląskiem”, które mają w swoich szeregach
głównie zawodowych artystów, absolwentów szkół baletowych.
O ile dla ruchu amatorskiego zagrożeniem w realizacji celów opracowania tańca ludowego może być nieumiejętność i nieporadność
twórców oraz odtwórców prezentacji scenicznej, o tyle dla ruchu
profesjonalnego taka przeszkodą może być biegłość techniczna tancerzy (ten problem dotyczy również amatorskich zespołów o wysokim poziomie wykonawczym).
Zespoły zawodowe obok bardzo dobrych suit tanecznych i wartościowych układów choreograficznych posiadają w swoim repertuarze swoiste hybrydy. Jak bowiem nazwać prezentację tańców
ludowych, o której związku z kulturą wsi i przynależności do danego regionu świadczą strój noszony przez tancerzy, następnie linia
melodyczna akompaniamentu orkiestry, a na koniec dopiero taniec
niewykazujący jednak związku z autentycznymi formami ruchowymi. Tekst choreograficzny posiada za to wiele zapożyczeń z tańca klasycznego i tańców innych narodów oraz wiele efektownych
pomysłów choreograficznych, których wymowa jest całkowicie
sprzeczna ze stylem nie tylko regionu ale i polskiego tańca w ogóle. Mam tu na myśli na przykład podnoszenie mężczyzny przez
kobietę (element ukraiński, w którym mężczyźni podnoszą się nawzajem), zastosowanie „cabriole” (elementu tańca klasycznego)
w miejsce krakowskiego hołubca, sztuczne przyspieszanie tempa
uzasadnione tylko chęcią wywarcia wrażenia na widzu i szafowanie popisami solowymi. Tego rodzaju nadużycia twórcy określają
mianem stylizacji a konieczność ich zastosowania tłumaczą wy-
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mogami sceny. Termin stylizacja stał się w nurcie widowiskowym
słowem‑kluczem mającym wyjaśnić wszystko, co dzieje się na scenie i zamknąć usta ewentualnym krytykom. Nic bardziej mylnego, stylizacja to nie dowolne przekształcenie folkloru tanecznego według
fantazji choreografa (Ostrowska 1980: 8), ale świadome kształtowanie
dzieła artystycznego odpowiednio do wymagań określonego stylu (Mała
Encyklopedia Powszechna PWN 1960: 927). Ponadto stylizacja (...)
może rozwijać zawarte w autentyku elementy, ale nie może ich jakościowo
zmieniać (Burszta 1970: 26).
Nurt widowiskowy jest dziś doskonale rozwinięty. Nie posiada żadnych naturalnych wrogów, może z wyjątkiem samego siebie. Twórcy prezentacji tanecznych muszą cały czas konfrontować
swoje pomysły z formą autentyku i zasadami tworzenia widowiska
tanecznego. Powinni również coraz częściej podążać w kierunku
choreografii nie rozumianej wyłącznie jako dopasowywanie tańca
ludowego do wymogów sceny a bardziej jako artystyczne tworzenie, które uchwyciłoby ducha ludowości i umożliwiłoby widzowi
niejako dotknięcie autentyku za pośrednictwem sztuki tańca.
Nurt baletowy
Taniec ludowy stanowił kanwę wielu spektakli baletowych zwłaszcza w dwudziestoleciu międzywojennym i okresie
Rzeczypospolitej Ludowej. Przyczyniły sie do tego założenia państwowej polityki kulturalnej promujące kulturę ludową oraz odcięcie kraju od tanecznej rewolucji, która w Zachodniej Europie
i Stanach Zjednoczonych spopularyzowała techniki tańca współczesnego (contemporary dance). Obecnie inspiracja ludowością
pojawia się sporadycznie – najczęściej z okazji obchodów rocznicowych, takich jak Rok Fryderyka Chopina, Witolda Lutosławskiego,
Karola Szymanowskiego czy Ludomira Różyckiego, a więc kompozytorów, którzy przynajmniej w części swojej twórczości wykorzystywali polskie motywy ludowe. Wtedy wskrzesza się lub
tworzy na nowo dzieła taneczne, których muzyka pochodziła od
tych wielkich kompozytorów – np. „Harnasie”, „Pan Twardowski”.
Niejednokrotnie również tworzone są nowe choreografie do utworów muzycznych, których wcześniej do tańca nie wykorzystywano
jednak ich związek z tańcem ludowym nie jest oczywisty. Zdarza
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się również, że któryś z twórców upodoba sobie modne ostatnio
muzyczne aranżacje folkowe i przygotuje układ łączący jego inklinacje ruchowe z tym rodzajem muzyki i ogólnie pojętą ludowością.
Niestety takie zdarzenia należą do rzadkości, a szkoda. Niezwykle
interesujące byłoby wprowadzenie na stałe tańca ludowego w sferę
stylizacji na bazie współczesnych technik tanecznych i choreograficznych. Nurt baletowy tańca ludowego jako taki czeka więc na
odkrycie, nie licząc etapu edukacji tancerza w szkole baletowej.
Podsumowanie
Prezentacje sceniczne wszystkich nurtów zachowują od zapomnienia duży fragment kultury ludowej. Taniec w formie autentyzowanej (rekonstrukcja) i w formie przetworzonej (opracowanie)
przybliża ludowość każdej publiczności. Nurt rekonstrukcyjny
stara się pozostać jak najbliżej przekazów etnograficznych, mając
na celu szeroko pojętą edukację. Widz, jak również odtwórca, mają
dowiedzieć się jak dawniej tańczono. Wiedza ta nigdy nie zostanie
jednak podana w pełni – każde odtworzenie materiałów źródłowych będzie zawsze jedynie naśladownictwem dawnej sytuacji od
strony formalnej. Amatorski i zawodowy nurt widowiskowy chcą
głównie bawić widza przy okazji ucząc. W zależności od poziomu
prezentacji kształtują w widzu przychylną bądź odrzucającą postawę wobec kultury ludowej. Zahibernowany dziś nurt baletowy
mógłby wspomóc twórców nurtu widowiskowego w poszukiwaniu nowych formuł transponowania sztuki ludowej na scenę, ale na
to jeszcze poczekamy.
Wszelkie zabiegi artystyczne stosowane wobec tańca ludowego
przedłużają jego trwanie i jednocześnie służą wzbogaceniu polskiej
tradycji narodowej. Tradycja ta nie jest rozumiana jako byt stabilny i odporny na zmiany, ale jako proces będący zjawiskiem ciągłym
i trwałym, choć w treści swej zmiennym (Burszta 1974: 344). Nieustająca,
przyjmująca coraz to nowe kształty transpozycja ludowych form tanecznych do postaci widowiska scenicznego powoduje, że tradycja
jest „re‑interpretowana” w kontekście sztuki scenicznej. I właśnie to
poszukiwanie nowych kontekstów istnienia tradycji i jej „re‑interpretacja” są podstawowym warunkiem tego, aby zapewnić tradycji
ciągłość (Tokarska‑Bakir 1992).
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Aleksandra Kminikowska

Education in the field of traditional music in Poland
in the light of the results of the conference organized
within the project “Norwegian Panorama”
(Panorama Norweska)

Baltic Sea Culture Centre in Gdansk is a self‑government cultural institution of Pomeranian Region, whose mission is to promote
culture, organize and conduct cultural cooperation with other countries in particular with the countries of the Baltic Sea. The institution
was established in 1992 as a result of reconstruction of the Regional
Cultural Centre in Gdansk in the Baltic Sea Culture Centre engaged
in creating culture and implementation of artistic and scientific
projects at international, national and regional levels.
On 2nd September 2010 in the Town Hall in Gdansk, which is
a seat of Baltic Cultural Centre, there was a conference98 held within
the project “Norwegian Panorama” under the title “Education in
the field of traditional music in Poland and Norway“. Traditional
Music – folk dances, dance tunes and songs as well as the specificity
of particular regions – is a part of cultural heritage of each country.
As a result of historical events and transformations of civilization in
the twentieth century, the continuity of intergenerational transmisThe project “Norwegian Panorama”, within which the Conference and Festival “Sounds of the North” were realized, was funded by the Cultural Exchange
Fund. Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through
the EEA Financial Mechanism of the European Economic Area and Norwegian Financial Mechanism. Organizer – Baltic Sea Culture Centre in Gdansk.
The concept of programming and management of the project – Aleksandra
Kminikowska, the concept and coordination of workshops and substantive concept of the conference – Małgorzata Zamorska. For more information see: www.
dzwiekipolnocy.pl
98
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sion of traditional culture, including music culture in Poland was
interrupted.
Generation of rural singers and musicians who learned directly
from their parents and grandparents has almost gone, only in some
regions some individuals can still be found who are living monuments of this tradition. Since the education system in the Polish
traditional folk music is almost absent, the aim of the conference
was to present various educational activities – formal and informal
– grouped in six thematic blocks. Presentation of the Norwegian
activities allowed transmission of good practice and showing the
pattern of systemic activities on local and governmental levels.
We invited experts from both countries to participate in the
event – practitionists who teach traditional Dance and music, animators of culture and organizers connected with traditional culture. Norwegian experience was presented by: Sigurd Johan Heide
(Rådet for Folkemusikk og Folkedans), Endre Kleiveland (Noregs
Ungdomslag oraz Folkdans Festivalen Bergen), Trine Melby (Norsk
Folkemuseum), Gunnar Stubseid (Ole Bull Academiet), and Vegar
Vardal99. The situation of folk music (but somehow also dance) was
presented from the perspective of experience of Grzegorz Ajdacki,
Antoni Beksiak, Dawid Gonciarz, Ewa Grochowska, Małgorzata
Jędruch‑Włodarczyk, Małgorzata Orlewicz, Maciej Żurek and
Małgorzata Zamorska, representing organizers of the conference –
Baltic Sea Culture Center.
Dawid Gonciarz presented educational activities of Kashubian
People’s University (Kaszubski Uniwersytet Ludowy) within the
project “Sounds of Pomerania” (Dźwięki Pomorza). Kashubian
Folklore was created after World War II. Kashubian People’s
University is trying to recreate the old folklore from before the war,
it is dealing with education in Kashubia, and since two years runs
a three‑day classes in summer at dance and music within the project
“Multicultural Pomerania” (Wielokulturowe Pomorze). Theoretical
courses include the following issues: Kashubian folklore researchers
from the past 200 years, review of traditional instruments, the comThesis presented by representatives of the Norwegian side have been omitted in
this material due to the fact that the Norwegian experience is included in a separate
part of this publication.
99
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position of folk groups in the past and today, folk costumes (original Kashubian and the incoming ones), calendar of holidays, rituals
in the context of musical tradition, presentation of folk groups gathered around community centers, presentation of recordings. The
main aspect is to show the ancient musical traditions (together with
the Museum in Bytów a disc was released called Cassubia incognita – containing archive materials from 1951), because modern folk
groups do not perform the old, traditional Kashubian repertoire,
only the ones composed after 1945. Practical trainings for teachers
include the basis of proper breathing, rhythm, learning songs, basics of dance, Kashubian games for children.
Maciej Żurek presented a project realized by Association
“Tratwa” (Raft) from Olsztyn titled “Heart of Bell” (Serce Dzwonu).
This project has been implemented for three years now. It had its
genesis in 2005, when Żurek together with a group of his friends
went to Podlasie in search of songs called “wołoczebne”, whose tradition supposedly became extinct in the mid 60s of twentieth century. Wołoczebne songs are songs of wishing character, sung only
on Easter Sunday by a group of men wandering the countryside
homes and singing good wishes for their inhabitants. In return they
receive gifts in the form of food and alcohol and then consumed on
the next day during village parties. The visit to Podlasie turned out
to be a success – they managed to find a few old men who remembered songs and get them to sing and teach this repertoire. Singing
lessons of wołoczebne songs were continued – also workshops in
nearby schools and colleges of music were organized, which led to
the creation of a group of men who knew the repertoire of songs
and performed a spontaneous ceremony (along with the game on
Easter Monday) in 2009. In 2010, the villagers themselves came up
with the initiative to continue the reconstructed tradition.
Grzegorz Ajdacki presented the activities of the Association
“House of Dance” (Dom Tańca) established in 1994. Houses of dance
tend to restore traditions having in mind that it is not necessary to
improve them, if only it is set in its original context. Educational role
of houses of dance and similar associations, bridges the gap in the
Polish education system. The reform of education system from 1999
introduced a regional educational path, in 2008, teaching regional and/or national dances was introduced to the curriculum, but
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at the same time the regional path was abolished. Unfortunately,
teachers are not trained to teach such subject. An exception may be
the school in Bukowiec Górny in which a folk group does the job.
Warsaw House of Dance (Warszawski Dom Tańca) leads classes
in kindergartens, community centers, cooperates with universities
of the third century, with publishing houses, what is more for four
years they also conducted classes at the Institute of Polish Culture
at Warsaw University. Because the education system in the field of
traditional culture doesn’t exist, and the direct transmission was interrupted by World War II – activities related with the conscious
discovery of own roots are carried out on their own, and traditional
elements are somehow “smuggled” to the educational offer.
In turn, Antonii Beksiak (also representing the Association
“House of Dance”), presented annual project for summer educational camps called “Train of caravans of Dance House” (Tabor
Domu Tańca). The idea of trains of caravans pursued since 2002 is
a trip to the place where the culture is still alive. These are mostly Radom and Zamojszczyzna regions. During the camp, you can
learn singing, dancing, music and handicrafts from local masters.
Organizers decided to teach by using the traditional method, which
is an intuitive, unconscious learning through familiarity with the
rhythms and melodies, and a common repetition. This requires giving up certain habits and preparing for studying with for example
rural musicians or learning how to open your throat, control “singing in screaming manner” in the case of learning how to sing properly. Traditional method, in which there is less methodology and
more learning through imitation and playing together, is contrary
to educational system and the technique of playing instruments
used in music schools and conservatories. Traditional tool determines performing possibilities (for example, makes it difficult to obtain high‑pitched sounds), but allows you to achieve your desired
results. Notation does not reflect the full content, it is only a sketch,
which leaves a large layer of presumption, and a lot of interpretational possibilities.
Małgorzata Orlewicz, representing the State Ethnographic
Museum in Warsaw, at the outset of her speech indicated that modern museum is not just a collection of collections and their exposure,
but also carrying out educational activities. The State Ethnographic
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Museum presents both faithfully maintained or played out musical examples, and also folk music examples, musicians and singers
from the time when folk culture was a living organism (as a testimony of the past) – folk groups playing on the occasion of local festivals and local celebrations, family gatherings (weddings) . Since
2000, the museum hosts folk bands inspired by folk music sources,
using traditional music, or referring to it (Polish folk music, the tradition of the Carpathian – Huculska, Celtic, klezmer, or music inspired by non‑European countries).
As an example of events connected with folk music in PME
Małgorzata Orlewicz presented the following projects: Muzyka
w muzeum (Music In Museum) (realized since 2001 r. cycle promoting
Polish and foreign performers of traditional music, but also some
interesting debuts), Instrument i dźwięk (Insrument and Sound) (ethnomusicological seminar from 2008 combined with exhibition and
concerts), Ścieżki tradycji (Paths of Tradition) (realized since 2006
music workshops on singing, instrumental music and dancing) and
Dni dziedzictwa Słowiańskiego (Days of Slav Heritage) (cycle of events
devoted to Slav tradition organized in the cooperation with culture
institutions from Slovakia, Czech Republic, Ukraine, Belarus and
Bulgaria).
An example of institutional activities in the field of stage presentations and workshop education may be organized by the Baltic
Sea Culture Centre Music Festival Inspired by Folk “Sounds of the
North”. It was started back in the 70s as a review of Kashubian folk
bands, to expand gradually its range and the formula for the participation of folk and folk inspired groups from Poland and, later,
also representatives of the Baltic countries. In the 90s the festival
was called the Festival of the Baltic States Folklore, then the Festival
of Northern People, and since 1999, it is organized under the name
Sounds of the North. Thanks to its festival experience in 2005, NCC
was invited as a partner to co‑organize Folk Festival of European
Broadcasting Union EBU.
Since 2008, the festival is held every two years, presenting both
the “original” folk artists, as well as professional musicians inspired
by traditional music and its unusual instrumentation and atmosphere. An open approach to the subject resulted in a very broad
selection of artists: ranging from the representatives of the exotic
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people – Buryat, Chukchi, and Eskimos and Tuviens, through folk
bands from different European countries (Germany, Denmark,
Norway, Sweden, Ireland, Greenland, Lithuania, Latvia, Estonia,
Russian and of course Poland), to specially created duos for the
purposes of the festival consisting of jazz and rock musicians with
folk artists – in this mainstream some projects were created such as
Urszula Dudziak with Jakuts and Karelams, VooVoo with Buriats,
Drum Freaks with Mordwins and concert of Olo Walicki Kaszëbë
(2005), during which Olo Walicki presented compositions combining elements of traditional Kashubian music with modern jazz. At
the festival in recent years performed: Warsaw Village Band, Agnes
Buean Garnas, Inga Juuso, Kroke, Johan Sara Jr. Group, SVER,
Habadekuk, Sarakina, Kwadrofonik, Torgeir Vassvik, Ro: Toro,
Chutir and Malbrook.
As part of the Festival “Sounds of the North” the Baltic Traditional
Music Workshop are held. The main objective of the workshops is
to popularize the tradition through education and collective action,
in opposition to the presentation of dances and music in the form
of stage performance. Organizers of workshops and participating instructors are linked by the believe that the wealth of dance tradition
can be fully experienced only through active participation in dance
situation and a common fun. The presence of musicians in a dance
workshop allows a recreation of natural dance situation and learning the relationship between people dancing in a couple, dancers in
the same room and dancers and musicians. A few day classes, divided into thematic sections, each have their finals in the open for
the public, all‑night dance parties with traditional music, played live.
For participants of the workshop it is an opportunity to test practical
skills acquired in the classroom, what’s more they also assist instructors in the animation of games by being a main part in the event.
Each dance is preceded by a short guideline so that all the gathered people could join the dance circle. For the public the participation in the dance party is an opportunity to meet with the culture,
with which they have little or virtually no contact on every day basis. We hope that perhaps we will inspire some of these people to
further exploration of traditional music and dance. The workshops
organized in such way play a dual role, not only do they carry obvi-
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ous educational value but also help to integrate activities into the
Festival.
In 2008, workshops on the three selected regions of Denmark,
Estonia and Sweden, lasted a total of eight hours over four days.
The Night of Dance at St. John Church in Gdansk attracted about
200 participants and the public. In 2010, the five‑day workshops
were extended, this time by a block of music and vocal. Classes
were organized in five blocks: Polish dances, Norwegian dances,
Polish singing workshops for women, Polish violin and Norwegian
violin (hardingfele). Workshops were led by 11 instructors, in the
classes took part 57 participants, and an evening dance party attracted almost 400 people.
Małgorzata Jędruch‑Włodarczyk – representing the Polish Radio
Folk Festival “New Tradition” has indicated that in Poland there is
no systemic solutions for this problem. There is also a lack (or they
exist in fragmentary form) of institutionalized forms of education
in the field of traditional music. Educational activities are carried
out rather occasionally, especially in the form of a workshop undertaken during the Festival. Festival Workshops can be divided into
three groups:
–– accompanying the festival short, one‑off meetings with active
performing musicians, being an inspiration and encouragement
for further study,
–– forming an integral part of the festival – such as Folk Nicholas
in Lublin (Mikołajki folkowe), Krakow Crossroads (Rozstaje)
– dance and music classes. Cross‑Culture Festival in Warsaw
(Festiwal Skrzyżowanie Kultur) and Sounds of the North in
Gdansk (Dźwięki Północy) offer a week of regular, several hours
of work under the guidance of a master.
–– workshop festivals – for example Trains of caravans of the House
of Dance – a project implemented in ethnographically interesting
places, with the possibility of a few day living together in one
space of teachers and students, learning every day, participating
in shaping the program, drawing on inspiration through participation in the complementary offer of the concerts, lectures and
films displays. An extremely valuable initiative in this regard are
the activities carried out with children.
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Thanks to such kind of workshops over the past two decades,
the level of performing groups drawing on traditional music has
substantially risen, the awareness of the sources and the ability to
use them increased. An important point here is the teaching staff.
At the moment – after many years of hard work – a group of musicians has been formed, who recognized their knowledge, but also
the shortcomings, is able to pass it to others and may be a strong
incentive to hard work.
During the Festival “New Tradition” workshops on harmony
and accordion were first organized in 2009. In 2010, workshops were
dedicated to stringed instruments, and were very popular among
musicians. The classes are aimed at supplementing the knowledge
already possessed by the workshop participants, identifying the elements of musical knowledge, which may contribute to the development of artists themselves, expanding theoretical knowledge in
order to better using of available resources, establishing interpersonal relationships and getting to know people, which can help in
the process of education in the field of culture traditional.
Ewa Grochowska attempted a kind of diagnosis of the educational situation in Poland. In her opinion at the root of the issue
lies in the general low level of musical culture, which is related to
the lack of general music education and the specific cultural policy
of governments. However, the traditional culture in Poland itself,
whose important component are music traditions (singing, dancing,
instrumental music) over the past 200 years has not been appreciated and is regarded as a valuable element of the so‑called cultural
heritage. Traditional Music in Poland takes a very low position
among the generally accepted cultural values, referred to as cultural
heritage, both in scientific discourse (also musicological) as well as
in the so‑called cultural life. It is considered a “lower culture”. Folk
artists being traditional musicians and singers are often referred to
as amateurs, and their musical skills are rarely a base for partnership with representatives of other disciplines and music genres. It
is believed that folk music is simple, primitive and uninteresting
musically.
Ewa Grochowska also indicated that the universities do not have
sufficient methodological bases and personnel (eg, a small group of
specialists dealing with traditional dancing and singing), which is
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also due to the low level of music education at all levels of education. These deductions are the result of the analysis made by her on
the curriculum at a few selected subjects and universities in Poland
(eg. Maria Curie‑Skłodowska University in Lublin – folklore specialization, Ethnomusicological Postgraduate Studies at Warsaw
University). At this point I would like to add that in 2010 the
Department of Instrumental Music Academy in Krakow in Poland,
opened the first in Poland direction of study on playing the traditional folk instrument (called fidel kolanowa).
Meanwhile, competence transmission and teaching specific styles
of music – according to Ewa Grochowska – requires awareness of
the specific matter. The traditional music culture Grochowska calls
educational system itself – by studying the form and learning the
varieties at the same time we learn the difficult art of musical improvisation, by exploring the old techniques of singing we touch
ritual context. Only a thorough theoretical and practical study of
this model system allows us to build the curriculum of these musical traditions on the proper level.
In Poland, therefore, there is no coherent system of education in
the traditional musical culture. Since at all levels of education there
are practically no opportunity to learn to play folk instruments or to
dance traditional dances. The gap is being filled by other informal
initiatives implemented by associations, schools, festivals organizing courses and workshops. Despite the important role of promoting the ideas and integrating environmental initiatives such initiatives are not able to replace the system, national solutions, due to
their local and often one‑off nature. There is also lack of institutions
in which those interested could continue their education in a systematic manner and under the care of professionals – their number
is also insufficient due to the fact that there are no places to educate
teaching staff.
What actions should be and are worth being taken to effectively
popularize and educate future generations in the field of traditional
music? WHAT to do, and most of all HOW, so that the activities
associated with traditional culture are attractive to the younger generation and to proceed them on the principle of systematic rather
than sporadic actions? It should be advisable to create a coherent
system of education at national and regional level:
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1. The proposed system activities at the national level:
–– establishment of research institutions, collecting archives and
documentation and preparing teaching materials,
–– introduction of elements of traditional and regional culture to
school education at all levels – from primary school to higher
education,
–– introduction of teaching folk dance and playing traditional
musical instruments to some artistic schools and/or establishing university dedicated only to traditional music (such
as Ole Bull Academiet), wherein it is crucial to deliver education in traditional methods – through imitation and common
repetition.
–– establishment of institutions to support in the field of financial, human resources, expert and the promotional efforts for
traditional culture and raising the general level of musical
culture.
2. Actions at local level:
–– organizing workshops, trainings and courses by cultural institutions, community centers, associations, festivals, museums, etc..
–– education of teachers,
–– implementation of sustainable projects to encourage participation in traditional culture.

Aleksandra Kminikowska

Edukacja w zakresie muzyki tradycyjnej w Polsce
w świetle wyników konferencji organizowanej
w ramach projektu „Panorama Norweska”

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku jest samorządową
instytucją kultury Województwa Pomorskiego, której zadaniem
jest upowszechnianie kultury oraz organizowanie i prowadzenie współpracy kulturalnej województwa z innymi państwami,
w szczególności z państwami basenu Morza Bałtyckiego. Instytucja
powstała w 1992 r. w wyniku przekształcenia Wojewódzkiego
Ośrodka Kultury w Gdańsku w Nadbałtyckie Centrum Kultury zajmujące się od tego czasu współtworzeniem kultury, realizacją projektów artystycznych i naukowych o zasięgu międzynarodowym,
ogólnopolskim i regionalnym.
2 września 2010 r. w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku, stanowiącym siedzibę Nadbałtyckiego Centrum Kultury, odbyła się realizowana w ramach projektu „Panorama Norweska”100 konferencja zatytułowana „Edukacja w zakresie muzyki tradycyjnej w Polsce
i Norwegii”. Muzyka tradycyjna – tańce ludowe, melodie taneczne,
pieśni a także specyfika wykonawcza charakterystyczna dla poszczególnych regionów – jest częścią dziedzictwa kulturowego każProjekt „Panorama norweska”, w ramach którego realizowano konferencję i Festiwal „Dźwięki Północy”, został dofinansowany przez Fundusz Wymiany Kulturalnej. Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię poprzez
dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Organizator – Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku. Koncepcja programowa i kierownictwo
produkcji projektu – Aleksandra Kminikowska, koncepcja i koordynacja warsztatów oraz koncepcja merytoryczna konferencji – Małgorzata Zamorska. Więcej informacji na stronie: www.dzwiekipolnocy.pl.
100
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dego kraju. W wyniku wydarzeń historycznych oraz przemian cywilizacyjnych w XX w. przerwano ciągłość międzypokoleniowego
przekazu kultury tradycyjnej, a w tym kultury muzycznej w Polsce.
Pokolenie wiejskich śpiewaków i muzykantów, którzy uczyli się
bezpośrednio od swoich rodziców i dziadków niemal odeszło, jedynie w niektórych regionach spotkać można jeszcze pojedyncze
osoby, które są żywymi pomnikami tej tradycji. Jako, że w polskim
systemie edukacji tradycyjna muzyka ludowa jest niemal nieobecna, celem konferencji stała się prezentacja różnych działań edukacyjnych – formalnych i nieformalnych – zgrupowanych w sześciu
blokach tematycznych. Prezentacja działań norweskich pozwoliła
na przekazanie dobrych praktyk oraz ukazanie schematu działania
systemowego na poziomie lokalnym i rządowym.
Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy ekspertów z obydwu
krajów – praktyków, którzy zajmują się nauczaniem tradycyjnego
tańca i muzyki, animatorów kultury i organizatorów związanych
z kulturą tradycyjną. Doświadczenia norweskie zaprezentowali:
Sigurd Johan Heide (Rådet for Folkemusikk og Folkedans), Endre
Kleiveland (Noregs Ungdomslag oraz Folkdans Festivalen Bergen),
Trine Melby (Norsk Folkemuseum), Gunnar Stubseid (Ole Bull
Academiet), i Vegar Vardal101. Sytuacja ludowej muzyki polskiej
(ale poniekąd też i tańca) została przedstawiona z perspektywy
doświadczeń Grzegorza Ajdackiego, Antoniego Beksiaka, Dawida
Gonciarza, Ewy Grochowskiej, Małgorzaty Jędruch‑Włodarczyk,
Małgorzaty Orlewicz, Macieja Żurka oraz Małgorzaty Zamorskiej,
reprezentującej organizatorów konferencji – Nadbałtyckiego Cen
trum Kultury.
Dawid Gonciarz zaprezentował edukacyjne działania Kaszub
skiego Uniwersytetu Ludowego w ramach projektu Dźwięki
Pomorza. Folklor kaszubski został stworzony po II wojnie światowej. Kaszubski Uniwersytet Ludowy stara się odtworzyć stary folklor sprzed wojny, zajmuje się edukacją na terenie Kaszub, prowadzi
od dwóch lat letnie trzydniowe zajęcia z tańca i muzyki w ramach
projektu „Wielokulturowe Pomorze”. Zajęcia teoretyczne obejmują
następujące zagadnienia: badacze folkloru kaszubskiego z ostatnich
Tezy przedstawione przez przedstawicieli strony norweskiej zostały w niniejszym materiale pominięte, ze względu na fakt, iż doświadczenia norweskie stanowią oddzielną część niniejszej publikacji.
101
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200 lat, omówienie tradycyjnych instrumentów, skład wiejskich zespołów dawniej i dziś, stroje ludowe (oryginalne kaszubskie i napływowe), kalendarz świąt, obrzędy wpisane w kontekst tradycji
muzycznej, prezentacja zespołów, które działają przy domach kultury, prezentacja nagrań. Podstawowym aspektem jest ukazanie
dawnej tradycji muzycznej (wraz z Muzeum w Bytowie wydano
płytę Cassubia incognita – archiwalne nagrania z 1951 r.), ponieważ
współczesne zespoły ludowe nie wykonują starego, tradycyjnego
repertuaru kaszubskiego, tylko utwory komponowane po 1945 r.
Zajęcia praktyczne dla nauczycieli obejmują podstawy oddechu,
rytmiki, naukę pieśni, podstawy tańca, naukę kaszubskich zabaw
dla dzieci.
Maciej Żurek zaprezentował realizowany przez Stowarzyszenie
„Tratwa” (Olsztyn) projekt Serce Dzwonu. Projekt ten realizowany
jest od trzech lat. Swoją genezę miał w 2005 r., kiedy Żurek wraz
z grupą przyjaciół pojechał na Podlasie w poszukiwaniu pieśni wołoczebnych, których tradycja rzekomo wyginęła w I połowie lat 60.
XX wieku. Pieśni wołoczebne są to pieśni życzące, śpiewane tylko
w niedzielę wielkanocną przez grupę mężczyzn, wędrującą po wiejskich domach i śpiewających dobre życzenia dla ich mieszkańców.
W zamian otrzymują podarki w formie żywności i alkoholu, które
następnego dnia spożywane są w czasie wiejskiej zabawy. Wizyta
na Podlasiu okazała się sukcesem – udało się odnaleźć kilku starszych mężczyzn, którzy pamiętali pieśni, nakłonić ich do śpiewania
i nauczyć się tego repertuaru. Kontynuowano naukę śpiewu pieśni
wołoczebnych – zorganizowano warsztaty także w okolicznych szkołach muzycznych i liceach, co doprowadziło do stworzenia grupy
mężczyzn znających repertuar pieśni i spontanicznego odtworzenia
obrzędu (wraz z zabawą w wielkanocny poniedziałek) w 2009 r.
W 2010 r. mieszkańcy wsi sami wyszli z inicjatywą kontynuowania
odtworzonej tradycji.
Grzegorz Ajdacki przedstawił działalność założonego w roku
1994 Stowarzyszenia „Dom Tańca”. Domy tańca dążą do rewaloryzacji tradycji, wychodząc z założenia, że nie trzeba jej ulepszać, jeśli
tylko jest osadzona w oryginalnym kontekście. Edukacyjna rola domów tańca i pokrewnych stowarzyszeń uzupełnia lukę w polskim
systemie edukacji. Reforma szkolnictwa w 1999 r. wprowadziła regionalną ścieżkę edukacyjną, w 2008 r. wprowadzono do programu
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naukę tańców regionalnych i/lub tańców narodowych, jednocześnie zlikwidowano ścieżkę regionalną. Niestety nauczyciele nie są
przygotowani do prowadzenia tego typu zajęć. Wyjątkiem może
być szkoła w Bukówcu Górnym, w której działa kapela ludowa.
Warszawski Dom Tańca prowadzi zajęcia w przedszkolach,
domach kultury, współpracuje z uniwersytetami trzeciego wieku, z wydawnictwami, przez cztery lata prowadzono też zajęcia
w Instytucie Kultury Polskiej na UW. Ponieważ nie funkcjonuje
system edukacji w zakresie kultury tradycyjnej, a przekaz bezpośredni został przerwany po II wojnie światowej, działania związane
ze świadomym odkrywaniem własnych korzeni są prowadzone we
własnym zakresie, a elementy tradycyjne niejako „przemycane” do
oferty edukacyjnej.
Z kolei Antoni Beksiak (również Stowarzyszenie „Dom Tańca”)
zaprezentował coroczny projekt letnich obozów edukacyjnych
Tabor Domu Tańca. Ideą realizowanych od 2002 roku taborów jest
wyjazd do miejsca, w którym dana kultura jest wciąż żywa. Głównie
są to Radomskie i Zamojszczyzna. Podczas obozu można pobierać
nauki śpiewu, tańca, muzyki i rękodzieła od lokalnych mistrzów.
Organizatorzy zdecydowali się na naukę metodą tradycyjną, czyli na intuicyjne, nieuświadomione uczenie się poprzez osłuchanie
z rytmem i melodiami oraz wspólne powtarzanie. Wymaga to oduczenia pewnych nawyków oraz przygotowania do nauki u np.
wiejskich muzykantów lub otwarcia głosu, kontroli „śpiewu na
krzyku” w przypadku nauki śpiewu. Metoda tradycyjna, w której
mniej jest metodyki a więcej nauki poprzez naśladowanie i wspólne
granie, stoi w sprzeczności z systemem edukacyjnym i techniką gry
stosowaną w szkołach muzycznych i konserwatoriach. Tradycyjny
aparat gry determinuje możliwości wykonawcze (np. sprawia trudności w uzyskaniu czystych wysokich dźwięków), ale pozwala na
osiągnięcie pożądanych rezultatów. Zapis nutowy nie oddaje całości treści, jest szkicem, pozostawiającym dużą warstwę domniemania i spore możliwości interpretacyjne.
Małgorzata Orlewicz, reprezentująca Państwowe Muzeum
Etnograficzne w Warszawie, na wstępie swojego wystąpienia
wskazała, iż współczesne muzeum to nie tylko gromadzenie zbiorów i ich ekspozycja, ale też prowadzenie działalności edukacyjnej.
Państwowe Muzeum Etnograficzne prezentuje zarówno wiernie
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zachowane lub odtwarzane przykłady muzyczne, jak i opracowania muzyki ludowej; muzykantów i śpiewaków z czasów, kiedy
kultura ludowa była żywym organizmem (jako świadectwa przeszłości) – kapele grające przy okazji świąt lokalnych i obchodów,
uroczystości rodzinnych (wesela). Od 2000 r. w muzeum goszczą
kapele folkowe inspirowane muzyką źródeł, wykorzystujące muzykę tradycyjną lub do niej nawiązującą (polska muzyka ludowa,
tradycja karpacka – huculska, celtycka, nurt klezmerski czy inspiracja muzyką krajów pozaeuropejskich).
Jako przykłady wydarzeń związanych z muzyką ludową w PME
Małgorzata Orlewicz przedstawiła projekty: Muzyka w muzeum
(realizowany od 2001 r. cykl promujący polskich i zagranicznych
wykonawców muzyki tradycyjnej, także interesujące debiuty),
Instrument i dźwięk (seminarium etnomuzykologiczne z 2008 r. połączone z wystawą i koncertami), Ścieżki tradycji (realizowane od
2006 r. warsztaty muzyczne w zakresie pieśni, muzyki instrumentalnej i tańca) i Dni dziedzictwa Słowiańskiego (cykl imprez poświęcony tradycji słowiańskiej organizowany we współpracy z instytucjami kultury Słowacji, Czech, Rosji, Ukrainy, Białorusi i Bułgarii).
Przykładem działań instytucjonalnych w zakresie prezentacji
scenicznych i edukacji warsztatowej może być organizowany przez
Nadbałtyckie Centrum Kultury Festiwal Muzyki Inspirowanej Folklorem
„Dźwięki Północy”. Został on zapoczątkowany jeszcze w latach 70.
jako przegląd kaszubskich zespołów folklorystycznych, by z czasem rozszerzyć swój zasięg i formułę o udział grup ludowych i folkowych z Polski, a później także przedstawicieli krajów nadbałtyckich. W latach 90. funkcjonował pod nazwą Festiwal Folkloru Krajów
Nadbałtyckich, potem Festiwal Ludów Północy, a od 1999 r. organizowany jest jako Dźwięki Północy. Dzięki swoim doświadczeniom festiwalowym w 2005 r. NCK zostało zaproszone jako partner do współorganizacji XXVI Festiwalu Folkowego Europejskiej Unii Radiowej
EBU. Od 2008 r. festiwal odbywa się co 2 lata, prezentując zarówno
„oryginalnych” folkowych twórców, jak i profesjonalnych muzyków inspirujących się tradycyjną muzyką, jej niezwykłym instrumentarium i atmosferą. Otwarte podejście do tematu zaowocowało
bardzo szerokim doborem wykonawców: poczynając od przedstawicieli egzotycznych ludów – Buriatów, Czukczów, Tuwińczyków
czy Eskimosów, poprzez zespoły folkowe z różnych krajów Europy
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(Niemiec, Danii, Norwegii, Szwecji, Irlandii, Grenlandii, Litwy,
Łotwy, Estonii, Rosji oraz oczywiście Polski), a kończąc na tworzonych specjalnie na potrzeby festiwalu mariażach uznanych muzyków jazzowych i rockowych z artystami ludowymi – w tym nurcie
powstały projekty Urszuli Dudziak z Jakutami i Karelami, zespołu
VooVoo z Buriatami, Drum Freaks z Mordwinami oraz koncert Olo
Walicki Kaszëbë (2005), w którym Olo Walicki zaprezentował kompozycje łączące elementy kaszubskiej muzyki tradycyjnej z nowoczesnym jazzem. Na Festiwalu w ostatnich latach występowali m. in.:
Kapela ze wsi Warszawa, Agnes Buean Garnas, Inga Juuso, Kroke,
Johan Sara Jr Group, Sver, Habadekuk, Sarakina, Kwadrofonik,
Torgeir Vassvik, Ro: Toro, Chutir i Malbrook.
W ramach Festiwalu „Dźwięki Północy” odbywają się Bałtyckie
Warsztaty Muzyki Tradycyjnej. Głównym celem warsztatów jest
popularyzacja tradycji poprzez edukację i wspólne działanie, w opozycji do prezentacji tańców i muzyki w formie scenicznego występu.
Organizatorów warsztatów oraz biorących w nich udział instruktorów łączy przekonanie, że bogactwa tradycji tanecznej można
w pełni doświadczyć jedynie poprzez aktywne uczestnictwo w sytuacji tanecznej i wspólną zabawę. Obecność muzyków w warsztacie tańca pozwala na odtworzenie naturalnej sytuacji tanecznej oraz
poznania relacji, jakie tworzą się pomiędzy osobami w parze, tancerzami na sali oraz tancerzami a muzykami. Kilkudniowe zajęcia,
podzielone na bloki tematyczne, mają swój finał w otwartej dla szerokiej publiczności, całonocnej zabawie tanecznej przy muzyce tradycyjnej, granej na żywo. Dla uczestników warsztatów jest to możliwość praktycznego sprawdzenia umiejętności nabytych podczas
zajęć, ponadto wspomagają oni instruktorów w animacji zabawy
stanowiąc trzon uczestników imprezy. Każdy taniec poprzedzony
jest krótkim instruktażem, tak aby wszystkie zgromadzone osoby
mogły włączyć się w taneczny krąg. Dla publiczności uczestnictwo
w zabawie tanecznej jest okazją do spotkania z kulturą, z którą na
co dzień ma ona znikomy lub praktycznie żaden kontakt. Liczymy
na to, że być może zainspirujemy część z tych osób do dalszej eksploracji muzyki i tańca tradycyjnego. Tak skonstruowane warsztaty pełnią podwójną rolę, nie tylko niosą oczywiste wartości edukacyjne lecz także pozwalają włączyć zajęcia w tkankę Festiwalu.
W 2008 r. warsztaty poświęcone trzem wybranym regionom Danii,
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Estonii i Szwecji trwały łącznie osiem godzin rozłożonych na cztery
dni. Noc Tańca w kościele św. Jana w Gdańsku zgromadziła łącznie
około 200 uczestników zajęć i publiczności. W 2010 r. pięciodniowe
warsztaty zostały poszerzone, tym razem o blok muzyczny i wokalny. Zorganizowano zajęcia w pięciu blokach: tańce polskie, tańce
norweskie, warsztaty śpiewu polskiego dla kobiet, skrzypce polskie
oraz skrzypce norweskie (hardingfele). Warsztaty prowadziło 11 instruktorów, w zajęciach wzięło udział 57 uczestników, a wieczorna
zabawa taneczna zgromadziła blisko 400 osób.
Małgorzata Jędruch‑Włodarczyk reprezentująca Festiwal Folkowy
Polskiego Radia „Nowa Tradycja” wskazała, iż nie ma w Polsce rozwiązań systemowych w zakresie omawianego zagadnienia. Brak
jest również (lub istnieją w szczątkowej postaci) zinstytucjonalizowanych form kształcenia w dziedzinie muzyki tradycyjnej.
Działania edukacyjne realizowane są w rozproszeniu, okazjonalnie,
zwłaszcza w formie warsztatowej realizowanej podczas Festiwali.
Warsztaty festiwalowe można podzielić na trzy grupy:
–– towarzyszące festiwalowi krótkie, jednorazowe spotkania z koncertującymi muzykami, stanowiące inspirację i zachętę do dalszej nauki,
–– stanowiące integralną cześć festiwalu – np. Mikołajki Folkowe
w Lublinie, Rozstaje w Krakowie – zajęcia taneczne i muzyczne. Festiwal Skrzyżowanie Kultur w Warszawie i Dźwięki Północy
w Gdańsku proponują tydzień regularnej, kilkugodzinnej pracy
pod okiem mistrza.
–– festiwale warsztatowe – np. Tabory Domu Tańca – przedsięwzięcie realizowane w interesujących etnograficznie miejscach,
z możliwością kilkudniowego wspólnego przebywania w jednej
przestrzeni i pedagogów i uczniów, codziennej nauki, niejako
współuczestniczenia w kształtowaniu programu, czerpania inspiracji za sprawą udziału w dopełniających ofertę programową
koncertach, wykładach i pokazach filmów. Niezwykle cenną inicjatywą w tym względzie są działania prowadzone z dziećmi.
Dzięki tego typu warsztatom na przestrzeni ostatnich dwóch dekad w znaczny sposób podniósł się poziom wykonawczy zespołów
sięgających do muzyki tradycyjnej, zwiększyła się świadomość źródeł i umiejętność korzystania z nich. Ważnym elementem jest tu kadra pedagogiczna. W obecnej chwili – po wieloletniej, ciężkiej pracy
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własnej – wykształciła się grupa muzyków, która świadoma swojej
wiedzy, ale i braków, potrafi przekazywać ją innym i może w przekonujący sposób zachęcać innych do intensywnej pracy własnej.
Podczas Festiwalu „Nowa Tradycja” warsztaty poświęcone harmonii i akordeonowi po raz pierwszy zostały zorganizowane
w 2009 r. W 2010 r. warsztaty dedykowane były instrumentom
strunowym i cieszyły się dużym powodzeniem wśród muzyków.
Zajęcia mają uzupełnić wiedzę już posiadaną przez uczestników
warsztatów, wskazać te elementy wiedzy muzycznej, które mogą
wspomóc rozwój własny artystów, poszerzyć wiedzę teoretyczną
w celu lepszego korzystania z dostępnych źródeł, nawiązania relacji interpersonalnych i poznania osób, które mogą pomóc w procesie edukacji z dziedziny kultury tradycyjnej.
Ewa Grochowska próbowała przeprowadzić swoistą diagnozę
sytuacji edukacyjnej w Polsce. Jej zdaniem u podstaw zagadnienia leży w ogóle niski poziom kultury muzycznej, co jest związane
z brakiem powszechnej edukacji muzycznej oraz specyficzną polityką kulturalną poszczególnych rządów. Niemniej sama kultura tradycyjna w Polsce, której ważnym komponentem są tradycje
muzyczne (śpiew, taniec, muzyka instrumentalna) na przestrzeni
ostatnich 200 lat nie jest doceniana i uważana za wartościowy element tzw. dziedzictwa kulturowego. Muzyka tradycyjna zajmuje
w Polsce bardzo niską pozycję wśród powszechnie uznanych wartości kulturowych, określanych mianem dziedzictwa kulturowego, zarówno w dyskursie naukowym (także muzykologicznym)
jak i w tzw. życiu kulturalnym. Jest uważana za „kulturę niższą”.
Artyści ludowi, czyli tradycyjni muzycy i śpiewacy są często określani mianem amatorów, a ich kompetencje muzyczne rzadko
stają się obszarem partnerskiej współpracy z przedstawicielami
innych dziedzin i nurtów muzycznych. Uważa się, że muzyka ludowa jest nieskomplikowana, prymitywna i nieciekawa muzycznie. Ewa Grochowska wskazała również, iż także szkoły wyższe
nie posiadają wystarczającej bazy metodologicznej i kadrowej (np.
wąskie grono specjalistów zajmujących się tańcem i śpiewem tradycyjnym), co jest również rezultatem niskiego poziomu edukacji muzycznej na wszystkich poziomach nauczania. Wnioski te są
efektem dokonanej przez nią analizy programu nauczania na kilku wybranych kierunkach i uczelniach w Polsce (np. Uniwersytet
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Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – specjalizacja folklorystyczna, Podyplomowe Studia Etnomuzykologiczne na Uniwersytecie
Warszawskim). W tym miejscu chciałabym dodać, że w 2010 r.
na wydziale instrumentalnym Akademii Muzycznej w Krakowie
otworzono pierwszy w Polsce kierunek gry na ludowym instrumencie tradycyjnym (fidel kolanowa).
Tymczasem przekaz kompetencji i nauka konkretnych stylów
muzycznych – zdaniem Ewy Grochowskiej – wymagają świadomości specyfiki materii. Tradycyjną kulturę muzyczną Grochowska
nazywa systemem edukacyjnym samym w sobie – badając formę
i ucząc się jej odmian uczymy się zarazem trudnej sztuki improwizacji muzycznej, zgłębiając stare techniki śpiewu dotykamy kontekstu
obrzędowego. Tylko gruntowne teoretyczne i praktyczne zbadanie
tego modelu pozwala na zbudowanie systemowego programu nauczania tych tradycji muzycznych na należytym poziomie.
W Polsce zatem nie istnieje spójny system edukacji w zakresie
muzycznej kultury tradycyjnej. Jako, że na wszystkich szczeblach
szkolnictwa nie istnieje praktycznie oferta nauki gry na instrumentach ludowych czy nauki tańca tradycyjnego lukę tę starają się uzupełnić inicjatywy nieformalne realizowane przez stowarzyszenia,
szkółki, festiwale organizujące kursy i warsztaty. Pomimo istotnej
roli propagowania idei i scalania środowiska inicjatywy te nie są
w stanie zastąpić systemowego, ogólnokrajowego rozwiązania, ze
względu na swój lokalny i często jednorazowy charakter. Brak jest
także instytucji, w których zainteresowane osoby mogłyby kontynuować naukę w sposób systematyczny i pod opieką profesjonalistów – ich także jest zbyt mało ze względu na to, że nie ma gdzie
i jak kształcić kadry nauczycieli.
Jakie działania należy i warto podjąć, aby skutecznie popularyzować i edukować w zakresie muzyki tradycyjnej przyszłe pokolenia? CO zrobić, a przede wszystkim JAK, aby zajęcia związane
z kulturą tradycyjną były atrakcyjne dla najmłodszego pokolenia
i aby odbywały się na zasadzie systematycznej pracy a nie sporadycznie organizowanych akcji?
Należałoby stworzyć spójny system edukacji na poziomie ogólnopolskim i regionalnym:
1. Proponowane działania systemowe na poziomie ogólnokrajowym:
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–– powołanie instytucji badawczych, gromadzących archiwa i dokumentację oraz przygotowujących materiały dydaktyczne,
–– wprowadzenie elementów kultury tradycyjnej i regionalnej
do edukacji szkolnej na wszystkich poziomach – od szkół
podstawowych po wyższe,
–– wprowadzenie nauki tańca ludowego i gry na instrumentach tradycyjnych do odpowiednich szkół artystycznych i/
lub powołanie uczelni poświęconej tylko muzyce tradycyjnej
(przykład Ole Bull Academiet); przy czym niezwykle istotne
jest wdrażanie nauki metodą tradycyjną – poprzez naśladownictwo i wspólne powtarzanie,
–– powołanie instytucji wspierającej finansowo, kadrowo, ekspercko i promocyjnie działania na rzecz kultury tradycyjnej
i podnoszenia ogólnego poziomu kultury muzycznej.
2. Działania na szczeblu lokalnym:
–– organizowanie warsztatów, kursów, szkoleń przez instytucje
kultury, domy kultury, stowarzyszenia, festiwale, muzea, etc.
–– edukacja nauczycieli,
–– realizacja trwałych projektów zachęcających do uczestnictwa
w kulturze tradycyjnej.

Tone Honningsvåg Erlien

Skogheim‑ revival of a dance hall
in an open air museum

People have always danced and what they learned to dance,
they normally learned in their youth. Dancing takes place everywhere and in this case I will focus on dancing happening regularly
at dance parties, get‑togethers and celebrations in an assembly hall
from 1934, called Skogheim, situated in the middle of Norway. This
dance hall has now been moved to the Folk Museum in Trondheim
because of road changes. At the museum the house will get a theme
to present the life in these dance halls or youth houses in 1950’s and
1960’s. Skogheim is reassembled with its original timber and inside
with the chairs, scenes and rooms as before. This house was a gathering point for the people in the district for over 80 years, until 2009,
and was used mainly for theater plays, dance nights, concerts, celebrations, cabaret, bingo nights, Christmas parties, weddings and
confirmations. It consists of one big hall with a scene, kitchen, and
a smaller hall, loft and wardrobes.
We have one informant telling that this house was an important
institution in the parish and people came from far away and the
neighboring villages and overall the dance parties were very popular. In addition, our well known songwriter and singer Alf Prøysen
once performed at Skogheim, as well as magicians and popular
bands.
In a dancehall like this it could be many generations… together,
or they had separate evenings for themselves. One reason could be
that they danced different dances and the implementations of the
evenings varied, as well as musical preferences differed between
the generations. A group of seniors said that they danced polka,
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waltz, shottis, and the regional dance pols when they were young
in the early days of this dancehall, in the beginning of the 20th century. Therefore they still danced these dances and formed clubs, like
the seniorclub to maintain their dancing abilities. They danced less
tango and foxtrot. The instruments were fiddle and accordion, together with the small local school band.
A group of people between the age of 25 and 70 constituted
the “rounddances club” and danced to new music inspired from
America; foxtrot, tango, one‑step waltz, shottis and pols. The bands
got guitar, banjo and drums and later also piano, saxophone and
trumpet. Rarely twist and shake. On the other hand the young generation in the 1950’s and 1960’s danced to Beatles and Stones, they
still danced the round dances but now also twist, shake and swing,
rock n’ roll and a slow walking dance. The polka got a new variant,
the Lettisk polka. The dancing was done both in couples and alone.
More electronical instruments came along, and agents were used
to hire a band, unlike before when they asked local people in the
community.
The project at Trøndelag Folk Museum which is still just in its
planning is to use the house like it once was used in 1950’s and
1960’s. It can be a good location to show theatre plays at stage, exhibitions, dancing for a big amount of people and to create a holistic
impression with the right inventory, music and food. The main aim
for this house in its great ability to represent, recreate and express
a whole period of time, we find in how this can and will be a part
of the museums offer to “Den kulturelle skolesekken” which I will
briefly explain as an offer paid by the government and which allows
all classes of a certain age in all the primary schools, sometimes also
upper level schools, to participate in different educational programs
taking place in numerous arenas outside the school area. Today
every class in the 6th grade in the Trondheim County can choose
between different educational programs, many of them offered by
the Folk Museum.
For Skogheim, the museum will plan an educational program
taking place in this house with the elements already mentioned,
with links to subjects like history, social science and Norwegian.
This will, as the already ongoing projects, be a program where the
children participate actively in role plays, dances and customs from
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1950’s and 1960’s. They will learn a collection of dances, both old,
regional dances, round dances and a variation of dances from the
1900’s, like swing, Norwegian tango, foxtrot, twist and shake. This
will be developed based on the curriculum in the most important
learning subjects in the school.
Why this is relevant for Norway’s old dance traditions can be
argued with the holistic impression children and others will get by
entering and participating in the actions related to this house and
the intangible cultural heritage it serves. This will happen through
experiencing the contemporary norms, customs, clothes, music and
musicians, place, food, dance types and styles, dance instruction in
the “old” way, storytelling by older generations, parties like they
went by in the 1950’s 1960’s, and for elder generations to re‑experience “dance at the local hall” in one as authentic way as possible.
The pedagogical tool for this project is to present a new way of acquiring the understanding of the role of the dance in a community,
by role‑ plays and participating. This can gain both children and
other people, like tourists, elder generations, young people today,
because the importance in showing the rich culture that took place
in and around the dancehalls and how traditions of many kinds
where transmitted to younger generations, and certainly how they
socialized through the dance and music of that time, may result in
a greater understanding of the intangible cultural heritage being
present today and how it is important to preserve and understand
the transition and context of dance and music of older times. At the
same time another goal is to get old dance traditions into schools in
an effective, holistic and authentic way.
In additions this will also gain the overall impression and experience for the mixed mass of tourists coming to the Folk Museum
every year and the inhabitants of the Trøndelag Region themselves,
who regularly visits the museum the whole year around. This can
also be a great adventure for groups from the private and public
sector, enterprises and companies when they organize social gatherings and theme activities.

Janusz Prusinowski

Rural and folk music – a sketch about the meanings
of terms in the context of Polish folk culture

Poland is a country where we can find traditional music in all its
forms. On the one hand we can meet folk singers, who played roles
of leaders during wedding receptions and a long lasting custom
called “oczepiny” and musicians who played during three weddings a week, on the other hand, younger musicians who present
themselves as performers of folk music, but they play from notes
some simplified melodies. Between these extremes there is a whole
spectrum of performance and relation to country music, including
students of musicians.
A key aspect of traditional music practice is the meaning which
a musician attributes to his playing music, sounds, melodies. It’s
a difficult thing to be described technically, but in my opinion this
„experiencing the meaning” makes a fundamental difference between rural performing and so‑called folk music (a term used in the
Polish context). Many times I have witnessed situations in which
experienced musicians by playing only a few bars of for example
a wedding march, “conjured up” the entire picture hidden in the
sounds of “welcoming the couple”, and all those who were present
immediately and involuntarily found themselves in such a situation. This most difficult to define “witchcraft” in the rural culture
was the most important determinant of quality of music and musicians. It’s the music measured by sensations, intensity and competence – both situational and music – technical. But what is the
content of such message?
There is no musicological categories allowing to measure the intensity of musical interaction – in search for tools we will rather
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get to the sphere of aesthetics and mysticism. This phenomenon is
also close to the categories of language and communication, “Oh,
your fiddles are talking to you, drums are knocking, oh my dear’s
heart is crying” – it is one of many songs performed spontaneously
depicting country music reception. Traditional music, similarly to
dance, expresses emotions through body. To get the sound or voice
out of an instrument effort is required, the movement of muscles. In
the message inherent in pace, height, volume, the listener receives
and reproduces emotions – love, admiration, emotion, etc. He recognizes his dialect. If on the sender’s side we don’t find this type of
communication, then the recipient is left to himself, or simply he
receives a blank message. In traditional culture, “empty messages”
were not and are not tolerated. “Play or give the money back“, my
father used to repeat, and the rule of “real play” has repeatedly been
confirmed. So, once again – what is the difference then?
Piotr Gaca – one of the oldest and best violinists who I have ever
got to know – says that the majority of the mazurkas which he is
playing, he learned thanks to singing versions. At weddings, in remote villages, the singers ordered melodies by singing a spontaneous songs. With their favorite text and melody, they “introduced
themselves” gave musicians some time to get prepared and then
they started dancing. Such intense relationship, all details are important, are happening “in front of the eyes of” the village, stay in
memory forever. The quality of playing the instrument, the manner of leading dances, rhythm and pace, the ability to control the
situation – everything is important. Playing at weddings in those
days was an art, both musical and social. Stanislaw Tarnowski, accordionist from a village called Domaniów says that “the musician
is second to God” because without him, nothing important can
happen. Being “the second to God”, a feeling of being important,
unique, indispensable. Such great value this music presented and
such “stars” were musicians. They were able to play what people
wanted to listen to and what they wanted themselves and they were
able to “carry away” a situation, each slightly different, but each
time within the archetype of the wedding. Melodies drawn from
such situations, repeated hundreds of times, are able to maintain
the moments, the faces and characteristic movements of the danc-
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ers. These “old‑fashioned” playing is like storytelling that we know
and which we believe in.
Rural communities has undergone transformations and now
at weddings in the villages which used to be a “cradle” of hereby
mentioned tunes are not dominated by oberkas and mazurkas anymore. Playing of Piotr Gaca lost his meaning there. Maybe it is the
case of every culture? There is however a group of people “from the
outside”, fascinated by the art of village musicians. This fascination
is both musical, artistic and also human. Such students decided to
recover ancient musical language and the world hidden there from
tunes and melodies. Why and for whom? This is a topic for a separate study. Learning from the masters of music, young followers
are looking for the meaning, history and anecdotes associated with
particular “pieces of music”.
In the first place they try to play like a teacher, then they allow
themselves to be carried away. It’s always been like that when the
student walked ”his own way”. But in their intentions the key is
a need to recall the intensity of the face and the world hidden in
learned melodies. They try to accompany to dance, they participate
musically in modern weddings, they introduce mazurkas, polkas
and oberkas for a return to normal life.
There are also many people, often trained musicians who in the
folk music hear and visualize with notes a simplified melody. They
understand it and put into already trained categories straight from
another world of music. Rural music deprived of melodic intonational and rhythmical details becomes something completely different, dissimilar to anything. A bit of this kind of role is attributed
to this “new music” part – a theatrical presentation of art to admire,
not to participate, in a world divided into artists and audience.
Usually it has to be somehow “beautified”, somehow arranged to
be able to be listened to.
There is no situation of serving the community with music, responding to ritual and life needs. There is “masterpiece”, its creator and its recipient. This is a characteristic of some folk and dance
groups whose members often have never been in the village and
have never heard the music played by authentic masters. In such
way most of the folk bands work.
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There is still “ethnographic” category of regional groups, consisting very often of local “heirs” of singers, musicians and dancers.
Seemingly, everything works well – well thought over repertoire,
the effect of the instructor’s job, colorful costumes, instruments.
But sometimes there is a lack of spontaneity, genuine interpersonal contact, and insight. In Mogilany, in September during our
Polish‑Norwegian field work, we witnessed a talk of a senior member of the folk group, who remembers a childhood dances belonging to his repertoire and the instructor.
This elderly man convincingly showed us, “that is how we
danced 40 years ago, and that is how we dance now in a folk group”.
The difference was significant, as well as gracefullness and freedom
with which the dancer “played” while dancing “his own way”.
Why, therefore, an instructor in the village – the answer is easy, so
that the band receives awards on festivals and review and so that
it might act as a representative group in the local community. And
these channels were chosen by regional folk groups: contests, reviews, and different rewards. The word “presentation” became the
most adequate to describe the way of “arranging” performances of
such bands – a presentation in front of the jury and audience. The
question of playing and dancing for own pleasure, in own way is
somehow in the background. There are of course numerous exceptions from this rule, which derive from people’s characters.
And here, we come back to our initial question about the meaning of folk music – the meaning from outside the music, from tunes.
Another meaning is affiliation to local community, wide knowledge
of local culture. Without this content, personal experience and engagement such music dies. Probably like any other.
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Janusz Prusinowski

Muzyka wiejska a folk – szkic o znaczeniach terminów
w kontekście polskiej kultury ludowej

Polska jest krajem, w którym znaleźć możemy muzykę tradycyjną we wszystkich jej postaciach. Z jednej strony spotkać można
śpiewaczki, które prowadziły wesela z wielogodzinnymi oczepinami i muzykantów, którzy grali trzy wesela w tygodniu, z drugiej
zaś młodszych muzyków, którzy przedstawiają się jako wykonawcy muzyki ludowej, grają zaś nutowe opracowania uproszczonych
melodii. Pomiędzy tymi biegunami znajduje się całe spektrum wykonawstwa i relacji do muzyki wiejskiej, m.in. uczniowie muzykantów.
Kluczowym aspektem praktykowania muzyki tradycyjnej jest
znaczenie, jakie muzyk przypisuje swojemu graniu, dźwiękom,
melodiom. To rzecz trudna do technicznego opisu, ale w moim odczuciu to „doświadczanie znaczenia” stanowi zasadniczą różnicę
pomiędzy wiejskim graniem a tzw. folkiem (określeniem używanym w polskim kontekście). Wielokrotnie byłem świadkiem sytuacji, podczas której doświadczeni muzykanci kilkoma taktami np.
marsza weselnego „wyczarowywali” cały ukryty w dźwiękach
obraz „witania młodych”, a wszyscy obecni natychmiast i mimowolnie w takiej sytuacji się odnajdowali. To najtrudniejsze do zdefiniowania słowami „czarodziejstwo” w kulturze wiejskiej było
najważniejszym wyznacznikiem jakości muzyki i muzykantów. To
muzyka mierzona doznaniami, intensywnością i kompetencją – zarówno sytuacyjną jak i muzyczno-techniczną. Lecz czym jest treść
tego przekazu?
Nie ma muzykologicznych kategorii pozwalających dokonać
pomiaru intensywności muzycznej interakcji – w poszukiwaniu narzędzi dotrzemy raczej do sfery estetyki lub mistycyzmu. Zjawisko
bliskie jest również kategoriom językowym i komunikacyjnym: „Oj
skrzypki ci gadają, bębenek kołacze, oj mojej kochaneczce samo
serce płacze” – to jedna z wielu przyśpiewek obrazujących wiejski
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odbiór muzyki. Muzyka tradycyjna, podobnie jak taniec, wyraża
emocje ciałem. Do wydobycia głosu lub dźwięku instrumentu potrzebny jest wysiłek, ruch mięśni. Z komunikatu wpisanego w tempo, wysokość, głośność słuchacz odbiera i odtwarza emocje – miłość, zachwyt, wzruszenie, siłę itd. Rozpoznaje swój dialekt. Jeśli
po stronie nadawcy nie odnajdujemy tego typu przekazu, to wtedy
odbiorca pozostawiony jest samemu sobie lub po prostu otrzymuje
pusty komunikat. W kulturze tradycyjnej „puste komunikaty” nie
były i nie są tolerowane. „Graj albo pieniądze oddaj” mawiał mój
ojciec i wielokrotnie potwierdzała się ta zasada „prawdziwego grania”. Raz jeszcze – na czym polega ta różnica?
Piotr Gaca – jeden z najstarszych i najlepszych skrzypków jakich
poznałem – opowiada, że większej części mazurków, których wykonuje około setki, nauczył się ze śpiewu. Na weselach, w odległych
czasem wsiach, śpiewaczki/śpiewacy taniec zamawiali przyśpiewką. Ulubionym tekstem i melodią „przedstawiali się”, dawali muzykantowi chwilę na naukę, po czym ruszali w taniec. To intensywna
relacja „na śmierć i życie”, wszystkie szczegóły są ważne, dzieją się
„na oczach” wsi, zostają w pamięci na zawsze. Jakość odegrania na
instrumencie, sposób prowadzenia tańców, rytmu i tempa, umiejętność panowania nad sytuacją – wszystko jest ważne. Granie na
weselu w tamtych czasach to sztuka zarówno muzyczna jak i społeczna. Stanisław Tarnowski, harmonista z Domaniowa mawia że
„muzykant jest drugi po Bogu”, bo nic ważnego bez niego nie może
się wydarzyć. Bycie „drugim po Bogu” to uczucie bycia ważnym,
wyjątkowym, niezbędnym. Taką wielką wartość miała ta muzyka
dla wsi i takimi „gwiazdami” byli muzykanci. Umieli grać to, co
chcieli ludzie i to co sami chcieli, a także umieli „ponieść” sytuacje,
każdą nieco inną, ale mieszczącą się za każdym razem w archetypie
wesela. Melodie wyniesione z takich sytuacji, setki razy powtarzanych, są w stanie zatrzymać w sobie momenty, twarze czy charakterystyczne ruchy tancerzy. Takie „starodawne” granie stanowi opowiadanie historii, które się zna i w które się wierzy.
Wspólnota wiejska uległa przemianom i obecnie na weselach we
wsiach uchodzących dawniej za „zagłębia” omawianych melodii
nie królują już oberki i mazurki. Granie Piotra Gacy straciło tam
sens. Może z każdą kulturą tak się dzieje? Pojawiła się jednak grupa
ludzi „z zewnątrz”, zafascynowanych sztuką wiejskich muzykan-
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tów. To fascynacja zarówno muzyczna, artystyczna jak i ludzka.
Adepci ci zapragnęli z dźwięków i melodii odtworzyć dawny język
muzyczny i zaklęty w nim świat. Po co i dla kogo? To temat na
osobne studium. Ucząc się muzyki od mistrzów młodzi kontynuatorzy szukają znaczenia, historii, anegdoty związanej z poszczególnymi „kawałkami”. W pierwszej kolejności starają się zagrać tak,
jak nauczyciel, potem pozwalają ponieść się muzyce. Tak zawsze
bywało, gdy uczeń szedł „na swoje”. Ale w ich intencjach kluczowa
jest potrzeba przywoływania intensywności, twarzy i całego świata
zaklętego w wyuczonych melodiach. Starają się grywać do tańca,
uczestniczą muzycznie we współczesnych weselach, wprowadzają
mazurki, oberki i polki na powrót do obiegu normalnego życia.
Jest też wiele osób, często wykształconych muzyków, które
w muzyce wiejskiej słyszą i wizualizują nutami uproszczoną melodię. Rozumieją ją wyuczonymi kategoriami rodem z innego świata
muzycznego. Wiejska muzyka odarta z melodycznych, intonacyjnych i rytmicznych szczegółów staje się czymś zupełnie innym, do
niczego niepodobnym. Trochę taką ma spełniać ta „nowa muzyka” rolę – scenicznej prezentacji artystycznej do podziwiania, nie
uczestnictwa, w świecie podzielonym na artystów i publiczność.
Zazwyczaj trzeba ją czymś „upiększyć”, jakoś zaaranżować, żeby
„dała się słuchać”. Nie ma tutaj sytuacji służenia muzyką wspólnocie, odpowiadania na obrzędowe i życiowe potrzeby. Jest „dzieło”,
jego twórca i jego odbiorca. Tak funkcjonują zespoły pieśni i tańca,
członkowie których często nigdy nie byli na wsi i nie słyszeli muzyki granej przez autentycznych mistrzów. Tak działała większość
kapel folkowych.
Jest jeszcze „etnograficzna” kategoria zespołów regionalnych,
składających się bardzo często z lokalnych „spadkobierców” śpiewaków, muzykantów i tancerzy. Pozornie wszystko się zgadza –
dopilnowany przez instruktora repertuar, kolorowe stroje, instrumentarium. Ale czasem brakuje spontaniczności, rzeczywistego
międzyludzkiego kontaktu i wnikliwości. W Mogilanach, podczas
naszej wrześniowej polsko-norweskiej wyprawy badawczej, byliśmy świadkami rozmowy starszego członka zespołu, pamiętającego z dzieciństwa tańce należące do jego repertuaru i instruktora.
Starszy pan przekonująco pokazał nam: „tak się tańczyło, gdy bawiliśmy się 40 lat temu, a tak tańczymy w zespole”. Różnica była
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wyraźna, tak jak i lekkość i swoboda z jaką „bawił się” tancerz tańcząc „po swojemu”. Po co zatem instruktor na wsi – a po to żeby
zespół otrzymał laury na przeglądzie i żeby mógł spełniać rolę reprezentacyjną w gminie. Tymi kanałami zaczęło płynąć życie zespołów regionalnych: konkursy, przeglądy, takie czy inne nagrody.
Słowo „prezentacja” stało się najbardziej adekwatne dla opisu sposobu „układania” występów takich zespołów – prezentacja wobec
jurorów, wobec publiczności. Na drugi plan schodzi kwestia grania
i tańczenia dla własnej przyjemności, po swojemu.
Od tej zasady są liczne wyjątki ze względu na szczególne ludzkie charaktery.
Wracamy tutaj do początkowego pytania o znaczenie w muzyce wiejskiej – znaczenie pozamuzyczne zawarte w dźwiękach. Inne
określenie to przynależność do wspólnoty, szeroka wiedza co do
własnej kultury. Bez tej „zawartości”, osobistego doświadczenia
i zaangażowania muzyka ta umiera. Zapewne jak każda inna.
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Maj Vester Larsen

Challenges in the field – language

The research group conducts interview
and parallel translation

Our cooperative project: “Folk dances now and then. Cultural
exchange and cooperation of experts on Polish and Norwegian folk
dance and music” began with a conference at The Voivodeship
House of Culture in Kielce back in June 2010. It is now nine months
ago and this final conference is the offspring so to speak. I dare say
that some of us have felt like toddlers more than one time during
this project. Please let me explain further down.
Part of our project has been two larger fieldworks, one carried out
in Poland in August and September 2010 and one done in Norway
in December the same year. The two fieldworks were done in totally 17 days and we documented more than the double amount of
events within that time. Our recorded material constitute more than
40 hours of field material from Norway and Poland.
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First of all I would like to give a short presentation of the research group who carried out the fieldworks. The research group
consisted of Janusz Prusinowski, Piotr Zgorzelski and Katarzyna
Staniszewska from society of House of Dance in Warsaw, Tomasz
Nowak from Institute of Musicology, University of Warsaw, Sjur
Viken and Maj Vester Larsen from The Council for Traditional
Music and Dance in Trondheim and Karolina Opałko and
Małgorzata Michałowska‑Wójcik from The Voivodeship House of
Culture in Kielce. The aim of our fieldwork was to carry out a common research on dance and music, and most importantly to share
knowledge and learn from each others experiences on fieldworking.
I guess the presentation of the research group signals that we were
a crowd of people with quite different educational backgrounds,
trained performers in traditional dance and music, musicologists
and dance scientists, but we were also a crowd of different nationalities hence also with different mother tongue.
I acknowledge of course that the whole point of our fieldwork
project has been the joint cooperation between two countries, but
language differences and the fact that all of us had to speak a foreign language, mostly English, during our work caused some bigger challenges and difficulties than we would maybe have thought
of before we met. The crucial difficulties appeared when we needed
to discuss specific subjects and wanted to explain ourselves more in
detail. An example could be when we after a fieldwork discussed
a specific dance we had seen and wanted to understand why this
dance could be considered as more authentic and outside transmission processes than another. In these cases we often found ourselves
running dry of words in English and in a last attempt to make ourselves understood we sometimes used subjective explanations like
“I can feel it when I dance it“ and furthermore “Let me show you”.
I believe we gained some understanding through the use of what
would be silent knowledge and only by dancing the dance, however I also believe that we started to realise that we had bodily language differences too and that we as I indicated earlier pretty much
were toddlers in each others dance traditions.
Fieldwork is in fact a broad term for a number of different studies and they are all characterized by their execution in the environment and the culture where the activity the researcher wants to ex-
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amine happens. The method is described as naturalistic in the sense
that the researcher must reside among the people she or he wants to
study. The researcher inters their natural environment where they
live their everyday life. Through the fieldwork the researcher seeks
to achieve understanding of the environment and culture on its own
terms by being present formally and informally to varying degrees
and the most common fieldwork methods used to achieve this understanding is interviews, participant observation, photography
and video filming (Kaijser&Öhlander 1999: 24).
We used all of these methods and divided the different jobs between us based on which practice and experience each of us had
from before in the different methods. The Polish part of the group
mostly did the participation, observation and interviews, whereas
the Norwegian part of the group mainly carried out the video, sound
and photographic documentation. Naturally all of us did a bit of
everything since all of us where curious and eager to understand
as much as possible of the situation we witnessed and were part of.
Not to say eager to learn from each others way of fieldworking.
Looking particularly at the method participant observation one
might say for a start that just by being present in the field the researcher is conducting participant observation and that the researcher doesn’t even have to have hers or his eyes open in order to
observe. Also it is not only the researcher who is observing. The observer is also being observed. The way she or he appears physically,
the age and gender, whether she or he is considered as an “insider”
or “outsider”, if the researcher is a foreigner and the way she or he
behaves influences on what happens in the field (Kaijser&Öhlander
1999: 80). Participant observation as a method imply that the researcher interacts with the people she or he wants to study and the
researcher is both participating in conversations and activities as
well as observing conversations and activities (Wadel 1991: 45).
We discussed the use of this method several times during our fieldwork together. The questions that kept coming back concerned the degree of participating observation or observing participation we should
and would use in order to do our fieldwork. What we would possibly
gain from using more of the one and less of the other and opposite. The
discussion went on about whether the researcher disturbs the natural
order of the event she or he is documenting by being direct involved
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in the event. By dancing or plying with the informers on the recordings for example. On the other hand we also discussed if the researcher
will gain more understanding of the activity if she or he uses body and
empathy as a research tool what would be a more phenomenological
approach and in a sense the most natural way for a dancer or musician
to approach the event and achieve the understanding she or he seeks.
I want to note that this discussion mostly appeared because of the very
limited amount of time we had on each event in the field and if the
conditions had been different I also believe that we could have fulfilled
most of our different wishes and ideologies.
But our different viewpoints were of course just as much connected to our educational backgrounds. Some of us were concerned
mainly about depicting the most precise picture possible of the event
we saw, in as many variations as possible and with both what was
considered as good dancing and the opposite. A method adopted
by ethnochoreologists and with huge focus on the source material.
While others wished to learn as much as possible about the dances
and the entire environment around the dancers by using their own
body and mind as a tool.
Again language seemed to play a role because we could ask if
we would gain more understanding and answers to our questions
when participating in the event, than from relying on each others
skills and time to translate what was communicated verbally from
the informants in the field. That again would involve that we were
actually able to dance the dances that was done in front of us and
then a new question would occur. What happens to the research if
the researcher relies on hers or his less positive experience of a specific dance? How much do we trust our lived experiences and can
we if needed ignore them for sure?
It is some challenging questions with many answers and my
aim in this article is first and foremost to point them out and make
them visible also to new future fieldworkers colleting abroad. As
mentioned earlier we have collected a huge amount of field material on both dance and music, stories and children games and the
recorded material is now digitalised and stored in The Voivodeship
House of Culture in Kielce as well as in the archive of The Council
for Traditional Music and Dance in Trondheim. The material is
ready and available for translation, analyze and further research.
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Systematizing and analyzing the material would help gain a satisfactory and deeper understanding of our collected material and
I sincerely hope that we in the research group will get the chance to
meet and work together on specifically this afterwork. It could be
the aim of a new joint project in the future.
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Maj Vester Larsen

Wyzwania podczas badań terenowych – język

Grupa badawcza przeprowadza wywiad
i symultaniczne tłumaczenie

Nasz wspólny projekt: „Tańce ludowe wczoraj i dziś. Wymiana
kulturalna i współpracy ekspertów w dziedzinie tańca i muzyki ludowej Polski i Norwegii” rozpoczął się konferencją w Wojewódzkim
Domu Kultury w Kielcach już w czerwcu 2010 roku. Od tamtej pory
minęło już dziewięć miesięcy, a konferencja końcowa jest przedmiotem niniejszej pracy. Ośmielam się twierdzić, że niektórzy z nas
podczas projektu wielokrotnie czuli się jak małe dzieci. A wyjaśnienie tej kwestii znajduje się poniżej. Podczas naszego projektu
miały miejsce dwa duże badania terenowe: jedne przeprowadzone
w Polsce w sierpniu i wrześniu 2010 r., a jedne w Norwegii w grudniu tego samego roku. Badania terenowe zrealizowane zostały
w sumie w 17 dni, w ciągu których udało nam się udokumentować
dwukrotnie więcej wydarzeń niż planowaliśmy. Nagrany materiał
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obejmuje więcej niż 40 godzin rejestracji dokonanych podczas badań terenowych w Norwegii i Polsce.
Przede wszystkim chciałabym przedstawić grupę badaczy terenowych uczestniczących w pracy. Byli to Janusz Prusinowski,
Piotr Zgorzelski, Katarzyna Staniszewska ze środowiska Domu
Tańca w Warszawie, Tomasz Nowak z Instytutu Muzykologii
Uniwersytety Warszawskiego, Sjur Viken i Maj Vester Larsen
z Rady Muzyki i Tańca Tradycyjnego w Trondheim, Karolina
Opałko i Małgorzata Michałowska‑Wójcik z Wojewódzkiego Domu
Kultury w Kielcach. Głównym celem naszych badań terenowych
było zbadanie tańca i muzyki, ale także podzielenie się wiedzą na
ten temat i doświadczeniem w pracach badawczych. Wydaje mi się,
że już skład grupy badawczej pokazuje, że wzięło w nich udział
bardzo wiele osób pochodzących z różnych środowisk, z różnym
zasobem wiedzy na temat muzyki i tańca ludowego, muzykolodzy
i badacze tańca, ale byliśmy również przedstawicielami różnych
kultur, stąd nasz język ojczysty różnił się.
Przyznaję, że głównym celem naszych badań terenowych była
wspólna praca specjalistów z Polski i Norwegii, ale różnice językowe i fakt, że każdy z nas musiał używać języka obcego, głównie
angielskiego, spowodowały, że praca okazała się dla nas nie lada
wyzwaniem, nawet większym niż początkowo mogliśmy przypuszczać. Główne trudności pojawiały się kiedy dyskutowaliśmy
nad konkretnymi tematami i musieliśmy tłumaczyć sobie wzajemnie dosyć szczegółowe zagadnienia. Przykładem może tu być nasza
dyskusja po badaniach terenowych na temat konkretnego tańca,
dlaczego powinien być on uznany jako bardziej autentyczny niż
inny. W takich sytuacjach brakowało nam słów w języku angielskim i dlatego bardzo często ograniczaliśmy się do stwierdzeń „po
prostu to czuję, kiedy tańczę”, „pokażę ci”. Wierzę, że porozumieliśmy się w pewnym stopniu dzięki temu, że mieliśmy już na ten
temat jakąś wiedzę, a także dzięki tańcowi. Jednakże okazało się,
że często i nasz język ciała się różni, stąd tak jak już wspomniałam
czuliśmy się czasami jak małe dzieci.
Prace badawcze to bardzo szerokie pojęcie rozumiane w różnoraki sposób w różnych dziedzinach, ale zawsze jest to badanie
jakiegoś przypadku w warunkach i sytuacji, w których badany
przypadek zdarza się w sposób naturalny. Stosowana metoda cha-
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rakteryzuje się tym, że jest naturalna, co oznacza, że stosowana
jest w warunkach poddanych badaniu. Badacze wkraczają niejako
w życie, warunki życia i codzienność osób poddanych badaniu.
Podczas badań specjalista próbuje we właściwy dla siebie sposób
jak najlepiej zrozumieć lokalne środowisko i kulturę tam panującą,
jest w niej obecny formalnie i nieformalnie, używając rozlicznych
metod pracy (tj. wywiady, obserwacja uczestnicząca, fotografowanie, a także filmowanie) w celu najlepszego zrozumienia tematu
(Kaijser&Öhlander 1999: 24).
Podczas naszych badań terenowych użyliśmy wszystkich wspomnianych metod, dzieliliśmy role między siebie zależnie od tego
jakie kto miał doświadczenie w pracach badawczych i wykorzystywaniu różnych metod. Polacy zajmowali się głównie obserwacjami,
wywiadami i czynnym udziałem w życiu podmiotów badanych,
podczas gdy Norwegowie zaangażowani byli w nagrywanie materiału video, dźwięków i przygotowywaniem dokumentacji fotograficznej. Ale oczywiście każdy z nas po trosze zajmował się wszystkim, co wynikało z naszej ciekawości, chęci poznania i zrozumienia
wszystkich sytuacji, w których się znaleźliśmy i których byliśmy
świadkami. A co najważniejsze chcieliśmy się wzajemnie od siebie
uczyć różnych metod badań terenowych.
Skupiając się na metodzie obserwacji uczestniczącej można by
stwierdzić, że już będąc obecnym na badaniach terenowych specjaliści przeprowadzają obserwacje uczestniczące i odbywa się
to w sposób naturalny. Dodatkowo można by powiedzieć, że badacz nie jest jedyną osobą, która bierze udział w obserwacji. Jest
on niejako również obserwowany. Na to co dzieje się w badaniach
terenowych ma wpływ wygląd zewnętrzny osoby przeprowadzającej badania, jego płeć, fakt, czy jest osobą z wewnątrz (insider) czy
z zewnątrz (outsider), czy jest obcokrajowcem, w jaki sposób się zachowuje podczas badań (Kaijser&Öhlander 1999: 80). Metoda obserwacji uczestniczącej narzuca sposób w jaki badacz współpracuje
z osobą badaną, w ten sposób nie tylko uczestniczy w rozmowach
i działaniach, ale również obserwuje rozmowy i działania (Wadel
1991: 45).
Przedstawioną wcześniej metodę wielokrotnie dyskutowaliśmy
podczas wspólnych badań terenowych. Pytanie, które często się
pojawiało podczas tych dyskusji i często wracało dotyczyło stop-
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nia obserwacji i uczestnictwa jakie powinniśmy wziąć pod uwagę
w badaniach terenowych. Zastanawialiśmy się nad tym jaki będzie
wynik naszej pracy, kiedy w jednym przypadku zastosujemy więcej obserwacji a mniej uczestnictwa, w innym zaś razem postąpimy
na odwrót. Dyskusja dotyczyła tego, w jakim stopniu badacz zaburza naturalny przebieg wydarzeń, które dokumentuje przez to, że
jest w nie bezpośrednio włączony. Chodziło na przykład o granie
na instrumentach i śpiewanie razem z osobami poddanymi badaniu. Z drugiej strony dyskutowaliśmy również, czy badacz zdobędzie większe zrozumienie tematu, jeśli używa swojego ciała i empatii jako narzędzia do badań i jaki jest bardziej fenomenologiczny,
a w tym rozumieniu najbardziej naturalny sposób dla jak najlepszego poznania prawdziwego i autentycznego podejścia osób badanych. Chciałabym też zaznaczyć, że takie dyskusje miały miejsce,
ponieważ byliśmy bardzo ograniczeni czasowo podczas poszczególnych spotkań w terenie i jeśli warunki byłyby inne na pewno
spełnilibyśmy wszystkie nasze oczekiwania i życzenia.
Ale nasze różnorodne podejście do tematu było oczywiście również związane z różnym przygotowaniem w zakresie edukacji.
Niektórzy z nas skupili się na tym, aby zrobić jak najlepszą dokumentację zdjęciową wydarzeń, w których braliśmy udział. Dla innych ważny był taniec. Etnochoreolodzy skupili się na materiałach
źródłowych, podczas gdy inni pragnęli dowiedzieć się jak najwięcej
o tańcu i środowisku tancerzy używając własnego ciała i umysłu
jako narzędzia do pracy.
I tutaj język znów odegrał rolę, ponieważ mogliśmy spytać czy
możemy więcej zrozumieć i zadawać więcej pytań i zdobyć więcej odpowiedzi na nasze pytania podczas naszego udziału w badaniach terenowych niż polegając tylko na swojej intuicji i wiedzy,
a także tłumaczeniu podczas spotkań w trakcie badań terenowych.
Ale to z kolei oznaczało, że mogliśmy brać czynny udział w tańcach i znów pojawiało się wiele pytań. Co więc będzie z wynikami
badań, jeśli badacz polega na swoim mniej pozytywnym doświadczeniu związanym z określonym tańcem? Na ile możemy zaufać
swojemu własnemu doświadczeniu i czy powinniśmy, gdy jest to
uzasadnione zupełnie go zignorować?
To pytania stanowiące wyzwanie i mające wiele odpowiedzi,
ale moim obowiązkiem i głównym celem niniejszego artykułu jest
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przede wszystkim postawienie ich i zwrócenie na nie uwagę przed
następnymi badaniami terenowymi. Tak jak już zostało wcześniej
wspomniane zebraliśmy ogromnie dużo materiału dotyczącego
tańca i muzyki, opowieści, gier dziecięcych i ten nagrany materiał
jest obecnie przetwarzany na wersje cyfrowe w celu jego przechowywania w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach jak i archiwum Rady Tradycyjnej Muzyki i Tańca w Trondheim. Materiał jest
gotowy i dostępny w celu tłumaczenia go, analizy, a także dalszych
badań nad nim. Usystematyzowanie i analiza materiału pomoże
bardziej i głębiej zrozumieć zebrany materiał i szczerze wierzę, że
będziemy mieli jeszcze szansę spotkać się i wspólnie popracować
nad zebranym materiałem. To może być pomysł na nowy wspólny
projekt w przyszłości.
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Tomasz Nowak

Traditional folk dance in Poland in the past and now
– field experiences against historical experiences

Prior to discussing the problem posed in the above title, I feel
obliged to draw my readers’ attention to some basic facts. Preparing
for a joint field visit that was to take place in September last year,
myself and my colleagues from Norway and Poland did not start
standard, methodological field research (Lange 1960; 1995). It was
impossible mostly because of different competence, both methodological and cultural, as well language differences among the members of the research team. Another important problem was to select
a uniform group of people to be researched, representative in terms
of the area of residence, historical experience and culture, in the
country of approximately 40 million inhabitants scattered in several different zones of dance culture (Lange 1978: 33‑40; Dąbrowska
1979:99‑240). What is more, modern Polish culture constitutes a perfect illustration of Roderyk Lange’s opinion, who stated that “the
disintegrated type of the modern society has lost its direct bond
with dance which is no longer an indispensable part of our collective life” and “reducing the position of dance, which used to be
treated as a significant part of culture, is now quite visible” (Lange
1988: 123). Aware of this fact, the project’s coordinators decided to
organize a field visit to distant places famous for cultivating local
dance traditions. The reality emerging from field registers and interviews is a sum of local experiences (the so‑called good practice
of little significance on a country’s scale) rather than a real picture
of traditional dance culture in Poland. As a consequence, in the
present article the author’s intention is to base on his own experience of a researcher and culture animator. However, the observa-
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tions of behaviour and reactions of the research team’s members,
who have different experiences in terms of studying and propagating traditional culture, are not without significance for the author.
Hidden tradition
Roderyk Lange, basing on the outcome of his field research conducted in Poland in the 1950s and 1960s – the period of declining
presence of traditional dance behaviour in culture – in the following way characterized stereotypes of movement preferences, established in the course of long‑term historical processes:
“The most important element of this performance style was rhythmic
and agogical staggering (…). Among the performance features of the
Polish choreotechnic, the most prominent is lightness of movement, its
horizontal projection or rather »going up«, sustaining the continuity of
movement along curves or circles rather than straight lines as well as
the tendency to individually interpret movements, even within closed
formations (…). In the »Polish« way of dancing, a specific way of phrasing the movement together with original interpretation of rhythm and
tempo seems to be the most prominent. This style is characterized with
poetic content, expresses emotional states and attitudes of an individual. This is why it does accept discipline and limitations imposed by
fixed performance forms” (Lange 1995: 157, 161‑162, 165).

The changes in the awareness and economic situation of peasants in Poland, which were brought about in the middle of the 19th
century by returning to peasants their properties and offering them
school education, very quickly resulted in dynamic cultural changes
described by Oskar Kolberg in the second half of the 19th century.
The father of Polish ethnography on several occasions pointed to the
fact that certain features of the Polish folklore (including folk dance)
were disappearing, forced out by patterns adapted from courts and
cities. At the same time, he noticed the process of adaptation of some
of the dance types, such as krakowiak, mazur, oberek and kujawiak
by upper social classes (gentry and middle class townspeople). Later,
the transformations were even quicker – the turn of the 19th and the
20th centuries witnessed significant changes in the shape of music
accompanying dance. Bourdone basses were disappearing and in
their place drums were introduced (in the interwar period also ele-

282

ments of jazz percussion sets). Similarly to army bands, wind instruments became more popular (clarinets, trumpets, cornets). Together
with these instruments, concertinas, bandonions or heligon button
accordions were played but they were replaced with accordions in
the 1930s. These transformations influenced significantly the traditional dance culture. The process of mitigating music scales used in
folk music became visible with old dance melodies being forced out
and replaced with modal scales. This process was facilitated by the
fact that concertina and accordion players dominated in folk bands.
What is more, the development of harmonic thinking, which together with rhythmic element dominated over figurative melodies, took
place among the countryside communities. As a result, fashionable
dance categories such as tango or quickstep, adopted from our western and southern neighbours and copied from cinema screens, grew
in popularity. Finally, social and political migrations that included
almost half of the inhabitants of the prewar Poland (Eberhardt 2000:
80), dynamic social and industrial changes in the middle of the 20th
century (from agricultural‑industrial into industrial‑agricultural),
common mass media (radio and television) which promoted dance
fashions (such as boogie‑woogie, rock and roll or twist) as well as
changes in instrument composition of bands (saxophones, jazz sets,
guitars or keyboards) and their repertoire put an end to traditional
folk dance in the countryside. Another important issue, frequently
ignored by Polish researchers, which contributed to such a situation
is the fact that in the 1950s and the 1960s Polish authorities energetically promoted some of social dances treating them as a means facilitating cultural development of Polish society and its becoming
more international. More and more frequently attention is paid to the
fact that as a result of poor living conditions of Polish peasants in
the old Poland the majority of the society cast off peasant traditions
which usually brought bad associations (Burszta 1974; Bieńkowski
2001). The people we interviewed during our visit seemed to confirm
this, saying: “When the war ended nobody danced such [traditional]
dances because it was a shame!”102.
Taken from an interwiew in Mogiliany, 31.08.2010. During the same interview,
pointing to a heligon accordion said: “In old times, people played this instrument
but when accordions came to Poland from Germany, nobody played them any more
– it was a shame”.
102
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The process of the disappearing of tradition was uneven – music
traditions in its primary function remained in the areas of slower
industrial development or higher regional awareness: Podkarpacie,
Karpaty, Pogórze, Podlasie, in Lubelskie, Łowickie, Rawskie,
Radomskie provinces and in Mazowsze Leśne or Kurpie. The changes were more rapid in Lubuska Land, Silesia, Kaszuby, Mazowsze
Stare or in the vicinity of large agglomerations (Warsaw, Cracow,
Poznań). In this situation, almost entire Polish ethnochoreology
adopted a position of historism, taking advantage of the memory of
informers from the more conservative regions, ignoring the fact that
interference and manipulation of culture animators was in those regions more active. The fact that, irrespective of repertoire, “dances
of a given group in a given area and at a given point of time create
an organic complex of a clearly defined style” (Lange 1988: 117‑118)
was completely ignored. That is why, such a style must be present
in a modern practice of popular dances, which was, to some extent,
examined by Dariusz Kubinowski and referred to in documentation and popularizing projects of Piotr Zgorzelski. Other researchers and animators of Polish ethnomusicology discarded this issue
treating it as not very attractive.
Currently, traditional bands do not play during christening ceremonies, wedding receptions or names day parties, during which
traditional dances are not present any more. During the field visit,
we did not find a single example of cultivating Polish traditional
dance types in everyday life. However, some dance types well
known in Europe and common to all social classes (polkas, waltzes,
tangos or quicksteps) are sporadically cultivated. Their presence in
reality does not clash with a common ethos of noble culture or locally cultivated regional traditions. In reality, such dances are full of
regional features. The difference between the south of Poland (tendencies to project the movement upwards, inclinations to dance in
circles) and the centre of Poland (definite horizontal projection of
movement, whirl movement with intensive and varied emphasis of
the dance course) is particularly visible. During our observations, it
was easy to notice the tendency of our informers to adapt to a partner’s dancing style, which shows openness towards stylistic dialogue and leads to a suggestion that in the future dance stylistics in
Poland will probably unify.
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However, there are many people who remember traditional
dance types and dance behaviour but they cultivated them for the
last time in the 1950s (e.g. Mogilany in Krakowskie Province) or in
the 1980s (e.g. Przyszowa – Sądeckie Province, Gałki Rusinowskie
– Radomskie Province). In the western regions, our informers drew
visible distinctions between modern times and the prewar period
when dance traditions were most characteristic. Other dance presentations of our informers were mostly reconstructions heavily influenced by informer’s dance experiences from modern times or
experiences gained during courses for dance instructors who work
with regional dance groups. It is extremely difficult to distinguish
between real dance formula and individual features influenced
by informer’s limited movement abilities. It is common for Polish
animators and ethnochoreologists to treat performance features as
those belonging to regional stylistics.
In the above‑presented reality, the role of a continuator of dance
tradition is assumed by regional dance groups, whose functioning
will be described in more detail in the second part of the present article. It is important to remember, though, that a model of functioning
of groups which cultivate folk dances in Poland leads towards unification of performance and dance behaviour which, in turn, results
in the disappearance of the characteristic of Poland “tendency for
individual movement interpretation” stressing “emotional states
and attitudes of an individual” (Lange 1995: 162, 165). Despite this,
a dance group plays the role of an institution introducing people
to local dance traditions. Our informers pointed to the fact that although in their first year almost each member of a folk dance group
is ashamed of being a member or cultivating local uniforms and
folk dance, in time “they grow more confident”103. In the highlander
regions it is almost a rule to play “some traditional dances during
a wedding reception”104. Dance groups are becoming a social group
of people who spend their free time together performing traditional
dances. Local bands that play with dance groups give the opportunity to use old instruments and play old tunes and rhythms, which
are unfortunately changing – from insignificant stylistic changes (articulation, ornamentation or agogical movements) to new harmon103
104

From an interview conducted in Istebna, 02.09.2010.
From an interview conducted in Istebna, 02.09.2010.
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ic, colour and formal elaborations. The bands become multi‑stylistic
playing fashionable tunes, jazz standards, popular, patriotic and religious songs as well as those from other regions.
Traditions of school children
The importance of children dance parties was stressed by Oskar
Kolberg (Kolberg 1867, 1871, 1875, 1968, 1970) who documented
such dance parties in his monumental work. The research of this
type in the interwar period was developed by Eugeniusz Piasecki
(Piasecki 1919, 1932, 1959) and Zofia Kwaśnicowa (Kwaśnicowa
1937) who used the outcome of the research in her pedagogical
practice. Later, such research was of minor importance in the whole
body of research on traditional dance conducted among the oldest
countryside inhabitants. As a result, the contact with the reality of
modern child environment was lost.
The problem became visible during our field visit. Among others, we visited a school children dance group in Stronie in the
Sądeckie Province whose instructor took great care to teach children
to recreate old plays and games. Games with elements of dance or
those with some kind of dance formations (circles or opposite lines)
dominated. However, as it turned out during an interview with the
children, the repertoire was not enthusiastic for them any more but
the instructor managed to engage the children in the presentation
of games and to instill creativity in them. When asked about modern repertoire, the children pointed to the dominating games with
a ball or seek‑and‑hide games. Younger children, particularly girls,
prefer declamations or games with rhythmic word formulas and
clapping105. Games performed in circles, where the basic rule is to
get the players into the centre of the circle, are rare mostly which
is influenced by school education. During our interview in Stronie,
we also noticed that the ambition of children who were becoming
adolescents was to join in a more attractive repertoire of adults so
as long as traditional dances are practiced by older generation there
is still a chance for dance traditions to be continued in the future.

105

From the interview conducted in Stronie, 01.09.2010.
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The process of handing down
We have to a key point connected with the issue of handing
down the tradition. In the past, the process took place directly by
imitating observed or heard patterns. Dance behaviour was part of
the entire community – many dances were thought by means of observation, performance or active participation. It was rare that basic
steps and figures were learnt from peers outside the play context.
Dances with complicated form were handed down by older family
members (parents, grandparents) or neighbours who had necessary
knowledge and skills.
At present, we do not frequently meet representatives of an
older generation who know traditional repertoire and those who
do usually do nor cooperate with existing dance groups. One example could be a situation observed in the village of Gnojnica
(Rzeszowskie Province) where the knowledge and skills of the oldest inhabitants (a violin player and dancers) were not interesting for
local youth groups. In Poland, instructors learn through a uniform
process deprived of individual features where dance repertoire is
usually passed by experts researching regional dances. Musicians
learn from notes which unfortunately do not contain all stylistic
subtleties.
Presentations
Unless we watch traditional musicians and dancers in their
homes we can admire them only performing for their audiences
thanks to a new form of folk dance functioning, namely stage presentation.
As early as in the 1780s, Polish dances of peasant origin became
an important element of theatre plays, bourgeoisie’s favourite type
of entertainment (Kolberg 1886: 293). A new category of national
dances appeared in the Polish context thanks to bourgeoisie and
gentry who settled down in cities in the first half of the 19th century.
The dances constituted a peculiar manifestation of national awareness and spirit. Those patterns, taken from courts, theatres, social
clubs and rich houses, were used by the first dance groups which
cultivated folk and national dances only on stage.
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The attempts of theatralization of folklore in the 1870s and the
1880s in Silesia and Galicia constituted the first stage activities in
the field of folklore. Approximately at the same time, the first sound
presentations of folk dances took place. In 1871, Kawecki together
with Dąbrowski, “the composer of many folk tunes” created the first
in Poland folk orchestra which performed in traditional Krakow
costumes. In 1881, Karol Namysłowski (1856-1925), a gentry’s man
from the vicinity of Zamość and a graduate of the Warsaw Music
Institute established “Włościańska Orchestra”, which exists until
present times. The orchestra, playing mostly national and court
dances as well as works of illustrative character, gave performances in the Lubelskie Province, larger cities and health resorts of
the Kingdom of Poland as well as the Austro‑Hungarian Monarchy
and in the USA. Feliks Dzieżanowski Radio Orchestra established
in 1933 was of similar character.
The groups which could be referred to as the groups cultivating traditional dance appeared in the regions of more prominent
local identity, such as the regions of Biskupin, Kurpie, Łowicz or
Podhale. The inhabitants of other regions started to cultivate this
tradition in the 1930s encouraged by folk theatres and in the 1950s
and the 1960s thanks to popular folk groups and folk music and
dance festivals.
The topic of folk groups and festivals has not yet been discussed
in detail. Yet, it seems to be the key element in the discussion on
the modern treatment of dance folklore. Folk groups are currently
regarded as some kind of remains of the communist times but in
reality they existed as early as in the interwar period. In the 1950s,
they just became more popular and mass. Folk groups were also
some kind of a Troy horse used to eliminate traditional music in the
period of cultural and educational revolution. Zofia Lissa, a representative of the communist authorities confirmed it in 1948 when
she described traditional music as “an expression of backward social forms of art” of “modest forms and means” as well as “vulgar
and emotional character”. The aim was clearly defined – “to lead”
90% of the society “out of the range of regressive pole” which meant
substituting this “non‑artistic” type of music with artistic music, or
blurring the boundaries between the folk and the artistic streams
(Lissa 1948; Chomiński and Lissa 1951). The speaker declared that
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in practice local bands should cast off local experience in favour of
the repertoire of wider provenience whereas the form of presentation should rather imitate a widely‑understood artistic performance
in which the material to be presented was to undergo significant
changes. Adaptation of Soviet patters was also significant. In order
to reach the aim, it was necessary to prepare the general public for
this kind of art by the so‑called transitional stage, namely pop music
resembling artistic music. Communist activists, contrary to popular
belief, did not support folk culture but used it to legitimize their
own rule. However, traditional dance is still widely associated with
the communist regime. The opinions concerning “backward forms”
and “vulgar and emotional character” of traditional culture propagated in musical circles still influence the way it was perceived by
the majority of musicians.
It is impossible to assess in a straightforward way the activities
of folk groups and bands. Admittedly, “Mazowsze” State Folk Song
and Dance Ensemble, modeled upon Soviet ensemble of Piatnicki,
was a pattern for amateur movement (Jackowski 1951: 49, 56), but
country groups and bands, supported by local cultural centers as
well as Peasant’s Self‑Help Cooperative, became the mainstay of
diminishing folk traditions. The transition from traditional repertoire meant “on the one hand adding non‑folklore elements to the
repertoire but on the other reaching for folklore material from other
regions” (Sobieska 1968: 573). The public noticed limitations of amateur folk bands and groups, whose development was facilitated by
grants and the prospect of winning prizes at competitions, which
in turn, “tired both the performers and the viewers”. According to
Sobieska, the amateur movement “was not capable of assuming all
ethno‑historical values of folklore” resorting to arrangement which
was “the sharpest turn for traditional folklore and its active representatives” (Sobieska 1968: 573‑578).
Systematizing the issue of folk groups operating in Poland, Józef
Burszta (Burszta 1985:311‑328) distinguished:
–– Authenticated groups, presenting folklore of their own region,
full of archaism, sternness and authenticity. The group’s repertoire is based on records of the oldest inhabitants of the local
community or on some source studies on dances and songs as
well as dancing custom and ceremonies. The authenticity of the
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groups is stressed by folk uniforms and a band comprising musicians playing local music on instruments characteristic of a given
region (some examples of groups belonging to this category include bands from Krobia, Gnojnica or Przyszowa).
–– Artistic groups, presenting folklore of their own region or other
regions close to source studies or records of regionalists, with
faithful representation of the elements of choreotechnic and special drawing, accompanied by an extended folk group. Their
programs, comprising of a free composition of musical and
movement variations, are properly prepared by artistic managers. They frequently have the form of a suite of regional dances
(one example includes a group from Mogilany),
–– Stylized groups, presenting folklore of a freely selected region,
whose program represents the main stylistic features of the repertoire, custom and regional context. The groups are accompanied by an orchestra or a folk group playing instruments chosen
freely. The elements of folklore serve as the material for a completely new stage, music or song work, which takes advantage
of means and techniques belonging to other artistic trends (the
most famous groups include “Mazowsze” and “Śląsk” which we
did not visit during our field visit).
Despite violent changes that took place over the last thirty years,
resulting from political and economic crisis of the 1980s and political system’s transformations of the 1990s, amateur and professional
groups still exist in their unchanged form. That means that they
managed to become an indispensable part of the local or national
culture as well as social awareness satisfying the needs of some
social groups. The trend of stylized groups is perceived by some
researchers and animators as dangerous for the understanding of
folklore itself. On the other hand, however, it seems that receivers of
their offer come from various environments. The stylistic diversity
presented by the groups on stage creates some king of national heritage. It is important, however, to take great care not only to develop
individual trends but also to prepare the receivers for conscious reception of the groups’ program. However, this issue is not the subject of the present article.
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Tomasz Nowak

Tradycyjny taniec ludowy w Polsce dawniej i dziś
– doświadczenia terenowe wobec historycznych
doświadczeń

Przed omówieniem zagadnienia zasygnalizowanego powyższym tematem czuję się w obowiązku zwrócić uwagę na kilka podstawowych faktów. Przystępując z kolegami z Norwegii i Polski
we wrześniu ubiegłego roku do wspólnego objazdu terenowego
w Polsce, nie rozpoczynaliśmy metodycznych, standaryzowanych
badań terenowych (Lange 1960; 1995). Uniemożliwiał to różny poziom kompetencji merytorycznych, metodycznych, kulturowych,
czy wreszcie językowych członków grupy badawczej. Istotnym
problemem było także wyznaczenie jednorodnej, a przy tym reprezentatywnej pod względem obszaru zamieszkania, doświadczeń
historycznych, a także kultury grupy badanych w kraju, który zamieszkuje blisko czterdzieści milionów osób, rozproszonych w kilku, znacznie różniących się od siebie, strefach tradycyjnej kultury
tanecznej (Lange 1978: 33‑40; Dąbrowska 1979: 99‑240). Ponadto
współczesna kultura polska stanowi znakomitą ilustrację do opinii
Roderyka Lange, twierdzącego iż „zdezintegrowany typ współczesnego społeczeństwa stracił swą bezpośrednią łączność z tańcem
i nie jest on już obecnie nieodłączną częścią naszego życia zbiorowego”, a „zredukowanie pozycji tańca jako żywotnego składnika
kultury, jest bardzo wyraźne” (Lange 1988: 123). Świadomi tego
faktu koordynatorzy projektu zdecydowali się na przeprowadzenie objazdu terenowego realizowanego pomiędzy znacznie oddalonymi od siebie miejscowościami, znanymi z działań w zakresie
kultywowania lokalnych tradycji tanecznych. Rzeczywistość wyłaniająca się z przeprowadzonych rejestracji i wywiadów terenowych
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jest więc raczej sumą lokalnych doświadczeń realizowanych z powodzeniem od lat (tzw. dobrych praktyk), mających w skali kraju
raczej marginalne znaczenie, aniżeli rzeczywistą sytuacją tradycyjnej kultury tanecznej w Polsce. Stąd też w niniejszym opracowaniu
zamierzam posiłkować się własnym, kilkunastoletnim doświadczeniem badacza i animatora kultury. Nie bez znaczenia pozostają
dla mnie również obserwacje zachowań i reakcji członków grupy
badawczej, posiadających wszak różne doświadczenia w zakresie
poznawania i propagowania kultury tradycyjnej.
Tradycja ukryta
Roderyk Lange, wykorzystując wyniki własnych badań terenowych, przeprowadzonych w Polsce w latach 50‑tych i 60‑tych XX
wieku – okresie schyłkowym żywej obecności tradycyjnych zachowań tanecznych w kulturze – w następujący sposób charakteryzował stereotypy preferencji ruchowych, ustalone w toku długotrwałych procesów historycznych:
„Najbardziej istotnym elementem tego stylu wykonawczego były
zachwiania rytmiczno‑agogiczne (…). Z cech wykonawczych polskiej choreotechniki wyraźnie wybija się lekkość ruchu, jego projekcja »pozioma« lub raczej w »górę«, utrzymanie ciągłości ruchu
i jego »swobodny« przepływu, tendencja do realizowania ruchu
raczej po liniach krętych, kolistych aniżeli prostych, oraz tendencja
do indywidualizacji interpretacji ruchowych i to nawet w obrębie
zamkniętych formacji. (…) W »polskim« sposobie tańczenia wyraźnie zaznacza się specyficzny sposób frazowania ruchu przy swoistej
interpretacji rytmu i tempa. Styl ten odznacza się treścią poetycką, wyraża stany emocjonalne i postawy wewnętrzne człowieka.
Dlatego nie znosi rygorów i ograniczeń narzuconych przez sztywne
formuły wykonawcze” (Lange 1995: 157, 161‑162, 165).

Zmiany świadomości i poziomu ekonomicznego chłopów
w Polsce rozpoczęte około połowy XIX wieku uwłaszczeniem i objęciem oświatą szkolną warstwy chłopskiej dość szybko zaowocowały dynamicznymi przemianami kultury, które w drugiej połowie
XIX wieku opisywał Oskar Kolberg. Ojciec polskiej etnografii wielokrotnie wskazywał, iż zatarciu ulegają cechy swoiste polskiego
folkloru (w tym również tańca ludowego), wypierane przez wzorce
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przejmowane z dworów i miast. Jednocześnie wskazywał na proces
adaptacji niektórych gatunków tanecznych, takich jak krakowiak,
mazur, oberek i kujawiak przez wyższe warstwy społeczne (ziemiaństwo, mieszczaństwo). W późniejszym okresie przemiany te
nabrały jeszcze większego tempa – przełom XIX i XX wieku przyniósł chociażby poważne zmiany w kształcie muzyki towarzyszącej tańcowi. Z użycia wychodziły traktowane burdonowo basy,
a w ich miejsce wprowadzano bębny, w okresie międzywojennym
zaś także elementy perkusyjnych zestawów jazzowych. Na wzór
orkiestr wojskowych coraz częściej zaczęto stosować także instrumenty dęte (klarnety, trąbki, kornety). Niemal równocześnie z instrumentami dętymi w kapelach zaczęły się też pojawiać harmonie,
bandoneony lub heligonki zastępowane w latach 30‑tych XX wieku
akordeonami. Te przemiany miały niebagatelny wpływ na tradycyjną kulturę taneczną. Nastąpił proces temperyzacji stosowanych
w muzyce ludowej skal, przez co wyparte zostały stare melodie
taneczne, operujące skalami modalnymi. Sprzyjał temu inny proces – w kapelach dominacje zaczęli przejmować grający na głośniejszych instrumentach harmoniści i akordeoniści. Ponadto wśród
społeczności wiejskich, które nie wychodziły poza świat współbrzmień burdonowych nastąpił rozwój myślenia harmonicznego, które wraz z czynnikiem rytmicznym zaczęło przejmować dominację
nad czynnikiem figurowanych melodii. To zaś utorowało drogę
modnym podówczas gatunkom tanecznym (m.in. tango, fokstrot),
przejmowanym od zachodnich i południowych sąsiadów, ale też
z ekranów kin i dancingów. Ostateczny kres tradycyjnym gatunkom tanecznym w żywym obiegu wsi wyznaczyły zjawiska takie
jak: wymuszone sytuacją społeczno‑polityczną migracje obejmujące swym zasięgiem blisko połowę przedwojennych mieszkańców
Polski (Eberhardt 2000: 80), dynamiczne przemiany społeczno‑gospodarcze kraju w połowie XX wieku (z rolniczo‑przemysłowego,
na przemysłowo‑rolniczy), upowszechnienie się środków masowego przekazu (radio i telewizja) i promowanych przez nie mód
tanecznych (np. boogie‑woogie, rock and roll, twist), czy przemiany instrumentarium i repertuaru zespołów tanecznych (saksofony,
zestawy jazzowe, gitary, keyboardy), sprzyjające przyjmowanym
gatunkom tanecznym. Niemal zupełnie pomijanym wśród polskich
badaczy pozostaje fakt, iż w latach 50‑tych i 60‑tych ówczesne wła-
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dze Polski energicznie i planowo promowały niektóre z tańców
towarzyskich, uznając je za środek sprzyjający internacjonalizacji
i rozwojowi kulturalnemu polskiego społeczeństwa. Coraz częściej
podnoszony jest natomiast fakt, iż w związku z niską stopą życiową
warstwy chłopskiej w dawnej Polsce, znaczna część społeczeństwa
odrzuciła tradycje chłopskie niosące za sobą nieatrakcyjne asocjacje,
utożsamiając własną tradycję ze stereotypem kultury szlacheckiej
(Burszta 1974; Bieńkowski 2001). Informatorzy w trakcie naszego
objazdu dawali również temu wyraz, mówiąc: „Jak się wojna skończyła, to nikt już nie tańczył takich [tradycyjnych – przyp. TN] tańców – no bo to był wstyd!”106.
Proces zaniku tradycji przebiegał bardzo nierównomiernie – najdłużej tradycje muzyczne w swej pierwotnej funkcji zachowywały
się na terenach o wolniejszym rozwoju gospodarczym lub większej świadomości regionalnej: Podkarpaciu, Karpatach i Pogórzu,
Podlasiu, w Lubelskiem, Łowickiem, Rawskiem, Radomskiem,
Mazowszu Leśnym, czy też na Kurpiach. Dużo szybciej przemiany nastąpiły na Ziemi Lubuskiej, na Śląsku, Kaszubach, Mazowszu
Starym, czy też w pobliżu większych środków miejskich (Warszawy,
Krakowa, Poznania). W tej sytuacji niemal cała polska etnochoreologia zajęła stanowiska historyzmu, eksploatując jeszcze pamięć
informatorów z regionów bardziej zachowawczych, nie bacząc na
fakt, że również ingerencja, a często nawet manipulacja animatorów kultury była w tych regionach bardziej aktywna. Kompletnie
pominięto przy tym fakt, iż niezależnie od repertuaru „tańce określonej grupy kulturowej na określonym obszarze i w określonym
czasie tworzą organiczny kompleks o jasno określonym stylu”
(Lange 1988: 117‑118). Stąd też styl ten musi przejawiać się także
we współczesnej praktyce tańców popularnych, co w pewnym zakresie badał Dariusz Kubinowski (1997) i do czego w swych projektach dokumentacyjno‑popularyzatorskich nawiązuje także Piotr
Zgorzelski. Pozostali badacze i animatorzy polscy – co przypomina
zresztą także sytuację w polskiej etnomuzykologii – odrzucili to zagadnienie jako mało atrakcyjne.
Z wywiadu przeprowadzonego w Mogilanach, 31.08.2010 r.. W czasie tego samego wywiadu uzycy wskazując heligonkę mówili także: „Dawniej się grało na
tych instrumentach. A jak przyszły z Niemiec akordeony, to było wstyd na tym
grać!”.
106
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Obecnie tradycyjne kapele już nie ogrywają chrztów, wesel i imienin, a na nich nie królują już tradycyjne gatunki taneczne. W trakcie
objazdu terenowego nie stwierdziliśmy już ani jednego przykładu
kultywowania swoiście polskich tradycyjnych gatunków tanecznych
w żywym obiegu. Nadal jednak sporadycznie kultywowane są szerzej znane w Europie gatunki wspólne wszystkim warstwom społecznym – polki, walce, tanga, fokstroty. Ich obecność w żywej praktyce nie kłóci się ani z powszechnym etosem kultury szlacheckiej, ani
też z lokalnie kultywowanymi tradycjami regionalnymi. W rzeczywistości tańce te są jednak nacechowane regionalnie, przy czym wyraźnie widoczna jest zwłaszcza różnica pomiędzy południem Polski
(tendencja do projekcji ruchu w górę, zamiłowanie realizacji tańca
w ruchu obrotowym pary) a centrum kraju (zdecydowanie pozioma
projekcja ruchu, zamiłowanie do realizacji tańca ruchem wirowym,
przy intensywnym i urozmaiconym akcentowaniu jego przebiegu).
W toku obserwacji uczestniczącej można było zauważyć także tendencję do dostosowywania się naszych informatorów do stylu tanecznego partnera, co wskazuje na dosyć dużą otwartość na dialog
stylistyczny w obrębie tańca i sugeruje, iż stylistyka tańca w Polsce
w przyszłości będzie się zapewnie unifikować.
Co prawda nadal żyje jeszcze wiele osób, które pamiętają tradycyjne gatunki a także zwyczaje taneczne, niemniej po raz ostatni
kultywowali je najczęściej w latach pięćdziesiątych (np. Mogilany
– Krakowskie) lub w najlepszym razie w osiemdziesiątych (np.
Przyszowa – Sądeckie, Gałki Rusinowskie – Radomskie) XX wieku.
W regionach zachodnich informatorzy wyraźnie oddzielali okres
międzywojenny, jako czas, w którym tradycja taneczna miała najbardziej swoisty charakter. Dzisiejsze prezentacje taneczne naszych
informatorów miały w większości charakter rekonstrukcji, przy
czym najczęściej obarczonej doświadczeniami tanecznymi informatora z czasów bliższych współczesności, a nawet wpływami przygotowanych w toku kursów instruktorów tańca, prowadzących
zajęcia z zespołami regionalnymi. Niezmiernie trudną kwestią jest
oddzielenie treści przekazu formuły tańca od cech indywidualnych,
wynikających bardzo często także ze starczego rozkładu aparatu
ruchowego informatora. Dość powszechnym wśród polskich animatorów i etnochoreologów jest traktowanie tych cech wykonawczych, jako immamentnie przynależnych stylistyce regionalnej.
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W zarysowanej powyżej rzeczywistości rolę kontynuatora tradycji tanecznej przejmują na siebie zespoły regionalne, których funkcjonowanie zostanie szerzej omówione w dalszej części niniejszego
artykułu. Należy jednak pamiętać, iż wypracowany w Polsce model działalności zespołów kultywujących tańce ludowe sprzyja najczęściej unifikacji wykonawstwa i zachowań tanecznych, przez co
ginie tak charakterystyczna dla polskiej choreotechniki „tendencja
do indywidualizacji interpretacji ruchowych”, podkreślająca „stany
emocjonalne i postawy wewnętrzne człowieka” (Lange 1995: 162,
165). Pomimo to zespół w większym lub mniejszym stopniu spełnia
funkcję instytucji wprowadzającej w lokalne tradycje taneczne. Nasi
informatorzy wskazywali, że o ile w pierwszym roku niemal każdy
członek „wstydzi się” przynależności do zespołu, kultywowania
stroju i tańca ludowego, o tyle „później nabiera pewności siebie”107.
W regionach góralskich jest niemal zasadą, że podczas wesel „jak
ktoś jest z zespołu, to zawsze jest wiązanka”108 tradycyjnych tańców. Zespoły stają się również grupą społeczną, która zaczyna spędzać ze sobą czas wolny, m.in. wykorzystując tradycyjne gatunki
taneczne. Kapele zespołów są też zazwyczaj jedną z niewielu możliwości sięgnięcia o ile nie po dawne instrumentarium, to przynajmniej po zasób dawnych melodii i rytmów. Podlegają one jednak
znacznym przeobrażeniom – od niewielkich zmian stylistycznych
(artykulacja, ornamentacja, agogika) po daleko idące opracowania
harmoniczne, kolorystyczne i formalne. Kapele stają się też multistylistyczne, dysponując również repertuarem modnych szlagierów, standardów jazzowych, pieśni popularnych, patriotycznych
i religijnych, a także pochodzących spoza regionu.
Tradycje dzieci szkolnych
Ważkość problematyki zabaw tanecznych dzieci dostrzegał już
Oskar Kolberg (Kolberg 1867, 1871, 1875, 1967, 1968, 1970), który
w kilku tomach swego monumentalnego dzieła udokumentował
zabawy taneczne. Badania te w okresie międzywojennym znacznie
rozwinął Eugeniusz Piasecki (Piasecki 1919, 1932, 1959), a poniekąd
107
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Z wywiadu przeprowadzonego w miejscowości Istebna, 2.09.2010 r.
Z wywiadu przeprowadzonego w miejscowości Istebna, 2.09.2010 r.

298

także Zofia Kwaśnicowa (Kwaśnicowa 1937), która dostosowała
je także do potrzeb praktyki pedagogicznej. Później badania takie
stanowiły już zazwyczaj margines badań nad tańcem tradycyjnym,
realizowanych wśród najstarszych mieszkańców wsi. Tym samym
utracono kontakt z rzeczywistością współczesnego środowiska
dziecięcego.
Problem ten znalazł odzwierciedlenie w trakcie naszego objazdu terenowego. Odwiedziliśmy m.in. szkolny zespół dziecięcy
w miejscowości Stronie w Sądeckiem, którego instruktorka z wielką
pieczołowitością zadbała o odtworzenie przez dzieci zabaw przynależnych ich wiekowi sprzed kilkudziesięciu lat. Wśród nich dominowały zabawy z elementami tańca, lub też zabawy realizowane
w formacjach tanecznych, takich jak koło, czy przeciwstawne linie.
Jak się jednak okazało w trakcie wywiadu z dziećmi repertuar ten
nie był już im bliski i rzadko która z zabaw wzbudzała ich rzeczywisty entuzjazm. Trzeba jednak przyznać, iż instruktorowi udało
się w dzieciach zaszczepić zaangażowanie w prezentację, a nawet
pewną dozę kreatywności. Zapytane o ich współczesny repertuar
dzieci wskazywały przede wszystkim na absolutną dominację zabaw z piłką oraz tych o charakterze gonitw. W młodszym wieku
szkolnym wielką popularnością wśród dzieci, a szczególnie dziewczynek cieszą się zabawy o charakterze wyliczanek z melorecytacyjnymi, zrytmizowanymi formułami słownymi i różnego rodzaju wyklaskiwaniem109. Do rzadkich należą zabawy realizowane
w formacji koła, gdzie główną zasadą jest wprowadzenie do jego
centrum kolejnych uczestników zabawy – są one zazwyczaj wynikiem edukacji szkolnej, choć niektóre z nich cieszą się akceptacją
i zostają włączone do repertuaru dziecięcego na stałe. W trakcie wywiadu w Stroniu zauważyliśmy też, iż w rzeczywistości zespołowej
ambicją dzieci wchodzących w okres adolescencji zaczyna być jak
najszybsze wdrożenie się w jawiący się jako bardziej atrakcyjny repertuar dorosłych. O ile wśród dorosłych praktykowane są tańce
tradycyjne o tyle istnieje pewna szansa na kontynuację tradycji tanecznych.

109

Z wywiadu w przeprowadzonego w miejscowości Stronie, 1.09.2010 r.
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Proces przekazywania
W tym miejscu dochodzimy do kluczowego zagadnienia przekazu tradycji. Dawniej przekaz tradycji następował bezpośrednio
poprzez naśladownictwo zaobserwowanych i zasłyszanych wzorców. Zachowania taneczne były udziałem całej społeczności – wiele tańców uczono się przez obserwację, pokaz oraz czynne uczestnictwo. Rzadziej podstawowe kroki i figury były poznawane poza
kontekstem zabawowym od rówieśników. Jeśli zaś chodzi o tańce
skomplikowane co do formy, to polegano na wiedzy i umiejętnościach starszego członka rodziny (rodziców, dziadków) lub sąsiada.
Obecnie coraz rzadziej spotykamy przedstawicieli starszego pokolenia, znających tradycyjny repertuar, ci zaś którzy nadal pozostają przy życiu, zazwyczaj nie są wykorzystywani przez istniejące
zespoły. Przykładem może tu być sytuacja zaobserwowana we wsi
Gnojnica (Rzeszowskie), gdzie wiedza i umiejętności najstarszych
mieszkańców (skrzypka i tancerzy) nie była obiektem zainteresowań ze strony pobliskich zespołów młodzieżowych. W skali kraju
dominuje ujednolicony i niemal całkowicie pozbawiony indywidualnych cech wykonawczych pokaz instruktorów zespołów, którzy
repertuar taneczny poznawali zazwyczaj z pośrednictwem ekspertów badających w przeszłości zagadnienie tańców regionalnych.
Wśród muzyków dominuje natomiast przekaz z pośrednictwem
zapisu nutowego, w którym nie sposób zawrzeć wszelkich subtelności stylistycznych.
Prezentacje
Dziś o ile nie odszukamy tradycyjnych muzyków i tancerzy
w ich domach, to podziwiać ich możemy już niemal wyłącznie występujących ku uciesze widowni, a to poprzez wykształcenie się
odmiennej od tradycyjnej formy funkcjonowania tańca ludowego
– prezentacji scenicznej.
Polskie tańce o chłopskim rodowodzie już w latach 80‑tych XVIII
wieku stały się mile widzianym elementem składowym spektakli
teatralnych – ulubionej rozrywki dochodzącego do głosu mieszczaństwa (Kolberg 1886: 293). W polskiej sytuacji, za przyczyną
mieszczaństwa i osiadłej w miastach szlachty w pierwszej połowie
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XIX wieku wytworzyła się również wspomniana wcześniej kategoria tańców narodowych, jako swoistej manifestacji świadomości
i ducha narodowego. I właśnie te wzorce, zaczerpnięte z dworów,
teatrów, resurs i salonów posłużyły twórcom pierwszych zespołów
kultywujących wyłącznie tańce ludowe, jak również tańce narodowe, w kontekście scenicznym.
Za pierwsze działania sceniczne w zakresie folkloryzmu należy
uznać pierwsze próby teatralizacji folkloru z lat 70‑tych i 80‑tych,
mających miejsce na Śląsku i w Galicji. Mniej więcej w tym samym
czasie miały miejsce również pierwsze próby prezentacji dźwiękowych tańców ludowych – w 1871 r. ks. Kawecki wespół z niejakim
Dąbrowskim, „kompozytorem wielu sielskich melodii” utworzyli
bodajże pierwszą na ziemiach polskich orkiestrę folklorystyczną
w strojach krakowskich. W 1881 roku Karol Namysłowski, ziemianin z okolic Zamościa i absolwent warszawskiego Instytutu
Muzycznego powołał do życia istniejącą do dziś Orkiestrę
Włościańską. Zespół, posiadający w repertuarze głównie tańce narodowe i salonowe oraz utwory o charakterze ilustracyjnym z powodzeniem koncertował na terenie Lubelskiego, w większych ośrodkach miejskich oraz uzdrowiskach Królestwa Polskiego, a także na
terenie monarchii austro‑węgierskiej i w Stanach Zjednoczonych.
W tym samym nurcie mieściła się powstała w 1933 roku Orkiestra
Radiowa Feliksa Dzieżanowskiego.
Zespoły, o których moglibyśmy mówić jako o zespołach kultywujących taniec tradycyjny zaczęły się pojawiać w regionach o wyższym poziomie tożsamości lokalnej, takich jak Biskupizna, Kurpie,
Łowickie, Podhale. Mieszkańcy pozostałych regionów w tej rzeczywistości zaczęli funkcjonować dopiero w latach trzydziestych za
przyczyną teatrów ludowych, a począwszy od lat pięćdziesiątych
i sześćdziesiątych także za sprawą zespołów i festiwali folklorystycznych, nazywanych przez nich „folklorami”.
Problematyka zespołów i festiwali folklorystycznych do dziś nie
doczekała się zadowalającego omówienia, a przecież właśnie ona
wydaje się elementem kluczowym w dyskusji na temat współczesnego traktowania folkloru tanecznego. Współcześnie powszechnie
uważa się, iż zespoły folklorystyczne są pozostałością czasów socjalistycznych, a przecież w rzeczywistości istniało one już w okresie międzywojennym – w latach pięćdziesiątych zjawisko jedynie
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umasowiono. Zespoły te zresztą miały być swego rodzaju koniem
trojańskim, w celu likwidacji muzyki tradycyjnej w okresie „ofensywy”, czy też raczej „rewolucji kulturalno‑oświatowej”. Dobitnie
wyraziła to przedstawicielka władz komunistycznych – Zofia
Lissa – w roku 1948, która określiła muzykę tradycyjną jako „wyraz regresyjnych form społecznych sztuki”, o „skromnych formach
i środkach” i „wulgarno‑emocjonalnym” charakterze. Jasno został
określony cel – „wywieść” 90% społeczeństwa „poza zasięg działania bieguna regresyjnego”, a więc zastąpienie tej „nieartystycznej”
w swym charakterze muzyki przez muzykę artystyczną, względnie
„zatarciu granic” między nurtem ludowym i artystycznym (Lissa
1948; Chomiński i Lissa 1951). Mówczyni zapowiadała, iż w praktyce zespoły lokalne powinny odejść od doświadczeń lokalnych na
rzecz repertuaru o szerszej proweniencji, forma ich prezentacji powinna pójść w stronę daleko posuniętego opracowania artystycznego, w którym materiał musiał ulec znacznym przekształceniom.
Istotne znaczenie miała mieć także adaptacja wzorców radzieckich.
Dla osiągnięcia celu koniecznym było przygotowanie ogółu społeczeństwa poprzez etap pośredni – muzykę popularną noszącą
znamiona muzyki artystycznej. Jak z tego wynika, działacze komunistyczni wbrew powszechnym mniemaniom nie popierali kultury ludowej, lecz raczej wykorzystali ją jedynie w początkowym
stadium dla legitymizacji własnych rządów. W świadomości społecznej pozostało jednak skojarzenie tradycyjnego tańca z rządami
komunistycznymi. Propagowane w kręgach muzycznych opinie
o „regresyjności form” i „wulgarno‑emocjonalny charakterze” kultury tradycyjnej do dziś wpływa na jej postrzeganie przez ogół muzyków.
Nie sposób jednoznacznie ocenić działalności zespołów folklorystycznych. Wprawdzie wzorcem dla ruchu amatorskiego miał się
stać wzorowany na radzieckim zespole im. Piatnickiego Państwowy
Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze” (Jackowski 1951: 49,56), niemniej
wspierane przez gminne ośrodki kultury i związek „Samopomoc
Chłopska” (Piotrowski 1951) zespoły wiejskie stały się niejednokrotnie jedyną ostoją dla zamierających tradycji ludowych. Ale udział
w ruchu folklorystycznym miał swoją cenę – kierunek przemian
tradycyjnego repertuaru „z jednej strony szedł w kierunku rozszerzenia repertuaru o pozycje pozafolklorystyczne, z drugiej – sięgał
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po folklorystyczny materiał z innych regionów” (Sobieska 1968:
573). Z kolei spostrzeżono ograniczenia amatorskich zespołów folklorystycznych, których rozwój podsycany „subwencjonowaniem
i perspektywą zdobywania nagród na konkursach”, „znużył i wykonawców i słuchaczy”. Zdaniem Sobieskiej – ruch amatorski „nie
był w stanie przyjąć wszystkich etnohistorycznych wartości folkloru” posługując się jako głównym czynnikiem aranżacją, będącą
„najostrzejszym wirażem dla tradycyjnego folkloru i jego czynnych
przedstawicieli” (Sobieska 1968: 573‑578).
Systematyzując zagadnienie funkcjonujących w Polsce zespołów
folklorystycznych Józef Burszta (Burszta 1985: 311‑328) wyróżnił:
–– zespoły autentyzowane, prezentujące program przedstawiający folklor własnego regionu, nacechowany archaicznością, surowością i autentycznością. Repertuar zespołu oparty jest na
przekazie najstarszych mieszkańców środowiska lokalnego, lub
opracowania źródłowe zarówno w odniesieniu do repertuaru
(tańców, pieśni), jak i przebiegu sytuacji (zwyczaju tanecznego,
obrzędu). Autentyczność zespołów podkreślają stroje oraz kapela złożona z muzykantów, grających miejscową muzykę na
instrumentach właściwych danemu regionowi (przykład w tej
kategorii stanowi zespoły z Krobii, Gnojnicy, czy Przyszowej).
–– zespoły artystycznie opracowane, prezentujące program przedstawiający folklor własnego lub innego regionu, bliski opracowaniom źródłowym i przekazom regionalistów, z wiernym oddaniem elementów choreotechniki i rysunku przestrzennego, przy
akompaniamencie kapeli o rozszerzonym składzie. Programy
są odpowiednio opracowane przez kierowników artystycznych
poprzez swobodne zestawienie wariantów i elementów zarówno muzycznych, jak i ruchowych, przyjmując formę suity tańców regionalnych (przykład stanowi zespół z Mogilan),
–– zespoły stylizowane, prezentujące program przedstawiający
folklor dowolnie wybranego regionu, oddający główne cechy
stylistyczne repertuaru, obyczaju i kontekstu regionalnego.
Zespołom towarzyszy orkiestra lub kapela o dowolnie dobranym instrumentarium. Elementy folkloru stają się materiałem
do zupełnie nowego utworu scenicznego, muzycznego czy
pieśniowego, wykorzystującego środki i techniki pochodzące
z innych nurtów artystycznych (najbardziej znanymi, ale nie od-
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wiedzanymi przez nas w trakcie objazdu terenowego są zespoły
zawodowe – „Mazowsze” i „Śląsk”).
Pomimo gwałtownych na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat
zmian, wynikających z kryzysu politycznego i gospodarczego lat
osiemdziesiątych, a zwłaszcza przemian ustrojowych początku lat
90‑tych XX wieku, amatorskie i zawodowe zespoły trwają w niezmienionej formie. Świadczy to o tym, że wszystkie one wrosły
mocno w lokalną lub ogólnopolską kulturę i świadomość społeczną, odpowiadając na konkretne potrzeby pewnych grup społecznych. Przez wielu badaczy i animatorów nurt zespołów stylizowanych traktowany jest jako zagrożenie dla pojmowania samego
folkloru. Z drugiej strony jednak okazuje się, że środowiska odbiorców oferty tych zespołów są rozłączne. Różnorodność stylistyczna
prezentowana przez zespoły na scenie w gruncie rzeczy stanowić
może swego rodzaju bogactwo narodowe. Ważnym jednak przy
tym jest szczególna dbałość nie tylko o rozwój poszczególnych nurtów, ale także o przygotowanie odbiorców do świadomego odbioru ich oferty programowej. Zagadnienie to jednak wykraczało już
poza obszar naszych zainteresowań.
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