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Wiek XIX, który zapisał się w historii ludzkości jako era rewolucji prze-

mysłowej, „wiek pary i elektryczności”, zmienił też – w dobie romantyzmu 

– w sposób istotny kondycję nauki i sztuki, kierując zainteresowania huma-

nistów ku wnętrzu człowieka, jego emocjom, uczuciom, duchowości. Potę-

ga rozumu i inwencji w zakresie technologii i mechaniki, „szkiełko i oko” 

badacza zbiegły się w jednym stuleciu z fascynacją kulturą chłopską, ludo-

wą, z poszukiwaniem w tradycji, pieśni gminnej, baśni, legendzie i naturze 

czystych źródeł prawdy o człowieku. Kolejne stulecie, wiek XX, wykorzy-

stując i udoskonalając sukcesywnie wynalazki drugiej połowy poprzednie-

go wieku, zapisał się w historii jako m.in. era foniczna. W końcu XIX wieku 

powstały możliwości rejestrowania i odtwarzania dźwięku i ruchu, które 

dotychczas, od starożytności, pozostawały w sferze marzeń człowieka. 

Z owych udogodnień technicznych – jeszcze wówczas, u swych początków, 

niedoskonałych – skorzystały także nauki humanistyczne, zwłaszcza ludo-

znawstwo, dialektologia, muzykologia i etnografia muzyczna. W zakresie 

muzykologii porównawczej nadchodził zwolna zmierzch ery tzw. „metody 

ołówkowej”, którą na ziemiach polskich posługiwał się m.in. Oskar Kol-

berg. Badacz ten jako pierwszy muzyk i ludoznawca, w odróżnieniu od 

swych poprzedników, m.in. Wacława z Oleska (wspieranego w zakresie za-

pisów i aranżacji melodii przez Karola Lipińskiego), Żegoty Paulego czy Ka-

zimierza Władysława Wójcickiego, rozpoczął zbieranie i „stenografowanie” 

w terenie zarówno tekstów, jak i melodii – a więc pieśni gminnej ujętej w ca-

łej swej postaci. Stopniowe zastępowanie czy uzupełnianie zapisów odręcz-

nych rejestracją za pomocą fonografu rozpoczęło nowy rozdział w doku-

mentacji – erę nagrywania dźwięku. Zastosowanie fonografu dla etnografii 

muzycznej oznaczało istotny postęp w metodologii dokumentacji i badań 

(nowy rodzaj źródeł), a nawet rewolucję w podejściu do analizy. Ulotna 

dotąd materia dźwiękowa, utrwalana dawniej jedynie obarczonymi subiek-

tywizmem metodami zapisu ze słuchu, mogła zostać zachowana w postaci 

nagrania. Nieuchwytne dotąd zjawiska – dźwięk i ruch – mogły być utrwa-

lone w postaci nagrania a następnie badane, analizowane, porównywane 

i weryfikowane. Nagranie dźwiękowe i film przybliżały i uwiarygodniały 

badany obiekt niczym fotografia zamiast odręcznego szkicu w sztuce, czy 

preparat w medycynie lub naukach przyrodniczych. Pierwsze dokumenta-

cje języków i muzyki etnicznej, zgodnie z duchem drugiej poł. XIX w. i ideą 

naturalizmu postrzegano jako okazy, próbki czy eksponaty (specimens) dla 

badań naukowych, które należało kolekcjonować i porządkować. 

WSTĘP
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Ze względu na szczególnie trudną sytuację polityczną na przełomie XIX 

i XX stulecia rozwój fonograficznej dokumentacji tradycji muzycznych na 

ziemiach polskich nie dorównywał osiągnięciom innych ośrodków europej-

skich i światowych. Systematycznie rozpoczęta dopiero w okresie między-

wojennym dokumentacja uległa niemal całkowitemu zniszczeniu w czasie 

drugiej wojny światowej. Straty wojenne wyrównano jednak z nawiązką 

dzięki niezwykłej pasji badaczy i dokumentalistów aktywnych w drugiej 

połowie ubiegłego stulecia. Paradoksalnie jednak, wraz z rozwojem techno-

logii fonograficznych i audiowizualnych, a tym samym coraz większą łatwo-

ścią tworzenia dokumentacji, silnym i gwałtownym przemianom, a nawet 

zanikowi uległy lokalne tradycje muzyczne, zaś najstarsi ich depozytariusze 

(twórcy ludowi, muzycy, śpiewacy) stanowią obecnie już ostatnią i coraz 

mniej liczną generację pamiętającą dawny repertuar muzyczny oraz regio-

nalne style i maniery wykonawcze. W centrum uwagi i troski etnomuzyko-

logów coraz częściej staje zatem miniona rzeczywistość muzyczna uchwy-

cona w historycznym nagraniu dźwiękowym i filmie – spuścizna, która 

w formie dokumentów audiowizualnych spoczywa w archiwach. 

Niniejsza książka – Zarys historii dokumentacji fonograficznej i filmowej pol-

skich tradycji muzycznych część 1 – to próba opisu najważniejszych wydarzeń 

od końca XIX wieku do drugiej wojny światowej, która niepowetowanymi 

stratami odcisnęła piętno również na zasobach źródeł fonicznych i wizual-

nych cennych zwłaszcza dla etnomuzykologii. Powojenny dorobek w zakre-

sie fonograficznej i filmowej dokumentacji tradycji muzycznych jawi się jako 

„praca od nowa”, a echa dokumentalnych źródeł dawnej, jeszcze XIX-wiecz-

nej, ludowej kultury możemy doszukiwać się w skromnej liczbie zabytków, 

które zachowały się do dzisiejszych czasów. To wokół nich skoncentrowana 

jest fabuła niniejszego opracowania. Opowieść o pierwszych na ziemiach 

polskich próbach utrwalenia śpiewu, muzyki, tańca, obrzędu czy zwyczaju 

ludowego w postaci nagrań przeplata się z informacjami na temat dorobku 

w tej dziedzinie innych krajów, a także ze wspomnieniem prac dokonanych 

wprawdzie przez polskich badaczy, jednak poza granicami Polski (np. Bro-

nisława Piłsudskiego). Z konieczności – m.in. ze względu na temat pracy 

zorientowany na  polską tradycję – charakterystykę dokonań dokumenta-

cyjnych w innych krajach oraz opis archiwalnych zasobów zagranicznych 

instytucji przedstawiono tu skrótowo. Ten temat – wciąż dość słabo opisany 

w krajowej literaturze – stanowi zasób możliwości dla wielu oddzielnych 

rozpraw, a przynajmniej przyczynków. Równolegle naszkicowana została 

postawa Adolfa Chybińskiego; ten światły uczony pragnął jak najszybciej 

skierować rodzimą muzykologię porównawczą na nowoczesne, nieustępu-
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jące poziomowi europejskiemu tory. Mamy zatem niejako dwugłos: z jednej 
strony pierwsze praktyczne, odosobnione i indywidualne próby zastoso-
wania nagrań w dokumentacji (pierwsze nagrania), z drugiej teoretyczną 
ideę Chybińskiego, który proponując stosowane już zagranicą rozwiązania 
technologiczne, pragnął jak najszybciej uzupełnić i zweryfikować „ołówko-
we” zapisy prekursora rodzimej etnografii muzycznej i antropologii kultury 
– Oskara Kolberga. Wątek Oskara Kolberga, jego dorobku, spuścizny i war-
tości źródeł przez niego udokumentowanych, przewija się w całym tekście 
– praca niniejsza ukończona została bowiem w roku, w którym obchodzimy 
dwusetną rocznicę urodzin tego najwybitniejszego badacza polskiej kultu-
ry ludowej. Choć fonograf został skonstruowany jeszcze za życia Kolberga, 
pierwsze nagrania polskiej muzyki tradycyjnej powstały jednak znacznie 
później, bo kilkanaście lat po jego śmierci. Porównanie XIX-wiecznych me-
tod notowania pieśni i muzyki ludowej z nowymi możliwościami techno-
logicznymi przełomu XIX i XX stulecia stanowi treść pierwszego rozdzia-
łu. W drugim rozdziale podjęto próbę opisu – na podstawie zachowanych 
i dostępnych źródeł – pionierskich działań dokumentacyjnych na ziemiach 
polskich. Autorami pierwszych, krótkich nagrań, z których większość szczę-
śliwie zachowała się do dnia dzisiejszego, byli Polacy (Roman Zawiliński, 
Juliusz Zborowski) oraz Niemcy (Willy Blossfeld, Paul Schmidt), a pierwsze 
nagrania fonograficzne przeprowadzono na Podhalu (ówczesna Galicja) i na 
śląsku. Wskazuje to na fakt silnego wpływu doświadczeń austriackich i nie-
mieckich na kształtowanie się systematycznej i zakrojonej na większą skalę 
idei fonograficznej dokumentacji rodzimej pieśni i muzyki ludowej. W tych 
krajach bowiem powstały pierwsze archiwa fonograficzne. Były one wzorem 
dla powstałych w okresie międzywojennym, w niepodległej już Polsce, pla-
cówek tego typu. Nim jednak do tego doszło, w dwudziestoleciu międzywo-
jennym odnotowujemy jeszcze kolejne indywidualne wyprawy dokumenta-
cyjne, m.in. na Polesie, do Wielkopolski i na Kujawy. 

Okres międzywojenny to działalność przede wszystkim dwóch instytu-
cji: Regionalnego Archiwum Fonograficznego na Uniwersytecie Poznańskim 
i Centralnego Archiwum Fonograficznego w Bibliotece Narodowej w War-
szawie. W tekście poświęcono też nieco miejsca Archiwum Fonograficznemu 
przy uniwersyteckim Muzeum Etnologicznym w Wilnie. Imponujący doro-
bek tych placówek przepadł – zapewne bezpowrotnie – w wyniku wojennej 
zawieruchy. Znamienne, iż zbiory Oskara Kolberga – choć po jego śmierci 
rozproszone i zdekompletowane – przetrwały dwie wojny światowe...

Zarys historii dokumentacji filmowej polskich tradycji muzycznych 
w okresie przed pierwszą wojną światową i w okresie międzywojennym 
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oraz przegląd znanych, częściowo dostępnych, źródeł filmowych z tych 

czasów dopełnia opisu dwóch części historycznych. W porównaniu z te-

matyką fonograficzną problem filmu – jako temat dość nowy – sprowa-

dzony jest do zagadnień podstawowych. Czytelnik znajdzie tu nieco infor-

macji historycznych, technicznych i garść wiadomości o prekursorach kina 

dokumentalnego i etnograficznego oraz informacje o pierwszych filmach 

dokumentujących polskie tradycje muzyczne. W przeciwieństwie do fo-

nografii film znacznie później stał się sojusznikiem badacza i omawianych 

dyscyplin naukowych, niemal od samego początku swego istnienia święcąc 

triumfy w sferze rozrywki. Znacznie słabsza dostępność źródeł, zwłaszcza 

oryginalnych filmów etnograficznych, spośród których te dokumentujące 

taniec tradycyjny i sceny muzyczne są zdecydowaną mniejszością,  pozwo-

liła na przedstawienie tylko przyczynkowego zarysu historii dokumentacji 

filmowej rodzimych tradycji muzycznych i tanecznych. Stan opisany w ni-

niejszej pracy może stanowić punkt wyjścia do kwerend szczegółowych 

i weryfikacji coraz bardziej dostępnych źródeł. Podobnie pojawiający się tu 

również wątek dźwiękowych dokumentów fonograficznych emitowanych 

na falach radiowych zasługiwałby na oddzielne opracowanie.

Praca niniejsza jest zatem próbą całościowego spojrzenia – w oparciu 

o dostępne źródła – na historię fonografii i filmografii polskich tradycji 

muzyczno-tanecznych, porządkuje i podsumowuje dotychczasową wiedzę, 

rozproszoną w licznych publikacjach i czasopismach, a także wprowadza 

szereg nowych informacji, wątków i uzupełnień, które są owocem wielolet-

nich kwerend i badań autora niniejszego opracowania. 

Ze względu na dużą liczbę trudno dostępnych źródeł, jak również w celu 

oddania niepowtarzalnego ducha epoki przełomu XIX i XX w., a także 

pierwszej połowy minionego stulecia w tekście przytoczono wiele obszer-

nych cytatów z zachowaniem pisowni oryginalnej. Szczególnie ważne dla 

zagadnienia sformułowania i myśli zaznaczono tzw. rozstrzeloną czcionką. 

Zapisy wymowy gwarowej (np. w incipitach pieśni lub cytatach) podano 

w zapisie półfonetycznym.
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1.1. Pierwsze światowe i euroPejskie nagrania muzyki 

tradycyjnej. archiwa fonograficzne

W 1890 r. umiera prekursor antropologii kultury i muzyki, ludoznawca, 

muzyk i kompozytor, wielki badacz i dokumentalista polskiej kultury mu-

zycznej – Oskar Kolberg. Pozostawił po sobie imponującą spuściznę i archi-

wum w postaci tysięcy odręcznych terenowych zapisów melodii, tekstów, tań-

ców, w dużej części wydanych dziś w serii Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga. 

Kolberg był pierwszym spośród muzyków, którzy zajęli się systematycznie 

twórczością ludu, i pierwszym kompetentnym muzykiem wśród ludoznaw-

ców. 13 lat przed jego śmiercią Tomas Alva Edison wynalazł fonograf1, który 

rychło okazał się niezwykle pomocnym narzędziem również dla etnografów 

i badaczy kultur muzycznych. Nadchodził tym samym z wolna zmierzch ery 

tzw. „metody ołówkowej”, którą posługiwał się m.in. Kolberg, rozpoczynała 

się natomiast era nagrywania dźwięku. Zastosowanie fonografu dla etnogra-

fii muzycznej oznaczało istotny postęp w metodologii dokumentacji i badań 

(nowy rodzaj źródeł), a nawet rewolucję w podejściu do analizy2. Oto nie-

1 Zob. np.: Mieczysław Kominek: Zaczęło się od fonografu…, Kraków 1986: Polskie Wy-
dawnictwo Muzyczne, s. 34-42; Katarzyna Janczewska-Sołomko: Zachować dźwięk (katalog 
wystawy w Bibliotece Narodowej), Warszawa 2000: Biblioteka Narodowa, s. 8-20. Z wyna-
lazkiem zapisywania odwzorowania dźwięku na walcu związane jest także nazwisko Gra-
hama Bella, wynalazcy „starszego brata” fonografu – telefonu. Bell udoskonalił sam nośnik 
– cylinder (wałek), zaś Edison być może nie wpadłby na pomysł żłobienia odwzorowań fal 
akustycznych, gdyby nie wynalazek drgającej membrany Bella, do której wynalazca fono-
grafu przylutował igłę; zob. też: Władysław Łagodziec; Andrzej Fogg: Jak powstaje płyta gra-
mofonowa, w: „Problemy” (Miesięcznik popularno-naukowy, Organ Towarzystwa Wiedzy 
Powszechnej), 1951, nr 2, s. 115-116.

2 Erich Moritz von Hornbostel: Tonart und Ethos. Aufsätze zur Musikethnologie und  
Musikpsychologie. Christian Kaden, Erich Stockmann (red.). Leipzig 1986: Verlag Philipp 
Reclam; Otto Abraham, Erich Moritz von Hornbostel: Über die Bedeutung des Phonographen 
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uchwytna dotąd materia dźwiękowa, utrwalana wówczas jedynie obarczo-

nymi subiektywizmem metodami zapisu ze słuchu, mogła zostać utrwalona 

w postaci nagrania i służyć dalszym badaniom, analizom (w tym pomiarom, 

np. wg systemu Johna Ellisa), porównaniom, wreszcie weryfikacji. Łucjan 

Kamieński i Janusz Miketta podkreślali ów „intersubiektwyny” wymiar ana-

lizy nagrania3. Nagranie dawało możliwość analizy procesu muzycznego, 

stylu wykonawczego, cech indywidualnych, pozwalało na porównanie wielu 

wariantów tej samej melodii a więc jej przekształceń, uformowań, jej „biolo-

gii” – jak to określał Kamieński. Pierwszy użytek z fonografu w dokumentacji 

tradycji muzycznych zrobiono właśnie w roku śmierci Kolberga; jako pierw-

szy, z inicjatywy Mary Hemenway z Bostonu4, fonograf w badaniach tereno-

wych wykorzystał w połowie marca 1890 r. Jesse Walter Fewkes do zareje-

strowania pieśni Indian Passamaquoddy w stanie Maine. Dalsze nagrania re-

alizowano wśród  kolejnych plemion Indian Ameryki Północnej5. Fonograf 

für vergleichende Musikwissenschaft, w: „Zeitschrift für Ethnologie” 1904, t. 36, nr 2, s. 222-
236; Dietrich Schüller: Ethnomusicology, w: Sound Archives. A Guide to their Establishment 
and Development, David Lance (red.), IASA, 1983, Special Publication No. 4, s. 120-123; 
Idem: Phonographische Dokumentationsmethoden in der Ethnomusikologie. Ein historisch-tech-
nisch-quellenkritischer Überblick, w: „Sociologia Internationalis” (Internationale Zeitschrift 
für Soziologie, Kommunikations- und Kulturforschung) 1992, zesz. 1 (Gesellschaft und 
Musik. Wege zur Musiksoziologie), Wolfgang Lipp (red.), s. 505-517; Helen Myers: Ethno-
musicology [hasło] (cz. 2: Pre-1945), w: The New Grove Dictionary of Music and Musicians 
(wyd. drugie), Stanley Sadie (red.), t. 8 (Egypt – Flor), London, New York 2001: Macmillan 
s. 368-378; eadem: Ethnomusicology, w: Ethnomusicology. An Introduction. Seria: The New 
Grove Handbooks in Music, Helen Myers (red.), New York, London: 1992: Norton, Mac-
millan, s. 4-6; Ludwik Bielawski: Tradycje ludowe w kulturze muzycznej. Warszawa 1999: 
Instytut Sztuki PAN, s. 11-22, 166-167; Anna Czekanowska: Etnografia muzyczna. Metodo-
logia i metodyka. Warszawa 1971: PWN, s. 39-44; Sławomira Żerańska-Kominek: Muzyka 
w kulturze. Wprowadzenie do etnomuzykologii, Warszawa 1995: UW, s. 62-65.

3 Zob. Korespondencja Janusza Miketty, w: „Muzyka” (Miesięcznik pod red. Mateusza 
Glińskiego), 1934, nr 5, s. 223-224.

4 Była ona organizatorką i fundatorką późniejszej ekspedycji w tereny Indian Zuñi, 
Hopi i Moqui w stanie Arizona, gdzie nagrywano śpiewy, mowę oraz przebieg obrzędów.

5 Jesse Walter Fewkes: On the Use of the Phonograph Among the Zuñi Indians, w: „The Ame-
rican Naturalist” 1890, t. 24, nr 283 (czerwiec), s. 687-691; idem: A Contribution to Passamaqu-
oddy Folk-Lore, w: „The Journal of American Folklore” 1890, t. 3, nr 11 (październik-grudzień), 
s. 257-280; idem: Additional Studies of Zuñi Songs and Rituals with the Phomnograph, w: „The 
American Naturalist” 1890, t. 24, nr 287 (listopad), s. 1094-1098; idem: On the Use of the Pho-
nograph in the Study of the Languages of American Indians, w: „Science” 1891, t. 15, s. 267-269; A 
Few Summer Ceremonials at Zuni Pueblo, w: „Journal of American Ethnology and Archeology” 
1891, t. 1, s. 1-61 (Fewkes myślał o zastosowaniu fonografu lub gramofonu do utrwalenia 
języka Indian już w 1889 r., zaś idea tego rodzaju dokumentacji istniała już wśród etnologów 
znacznie wcześniej, zarzucano jednak jej realizację ze względu na ówczesną niedoskonałość 
urządzenia, ibidem  s. 55). Benjamin Ives Gilman: The Science of Exotic Music, w: „Science” (New 
Series) 1909, t. 30, nr 772, s. 533 (Gilman w przypisach podaje zestaw najważniejszej ówcze-
snej bibliografii zagadnienia pierwszych zastosowań fonografu do utrwalania w nagraniach 
folkloru muzycznego kultur orientalnych i egzotycznych; autor skupił się zwłaszcza na doko-
naniach ośrodka berlińskiego); tegoż: Zuñi Melodies, w: „Journal of American Ethnology and 
Archeology” 1891, t. 1, J. Walter Fewkes (red.), s. 63-91; Frances Densmore: The Study of Indian 
Music in the Nineteenth Century, w: „American Antropologist” (New Series) 1927, t. 29, nr 1 
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przypominał współczesnym  maszynę do szycia6. Dwa lata później fonograf 
wykorzystywano już w badaniach terenowych w Europie. Na Starym Lądzie 
jako pierwszy fonografował węgierskie melodie ludowe Béla Vikár w 1895 r., 
który dysponował fonografem już od 1892 r.7 Od 1906 r. Béla Bartók wraz 
z Zoltánem Kodály’em rozszerzyli dokumentację muzyki z węgierskiej także 
na rumuńską (później dokumentacją fonograficzną na tych terenach zajął 
się Constantin Brăiloiu), zaś Vikár w tym czasie rejestrował na terenach Sło-
wacji. Również dziełem Bartóka były pierwsze nagrania w Słowenii (1898 r.). 
W dalszych latach fonograf służył kolejnym badaczom muzyki ludowej: 
w 1894 r. Julij Błok (właściciel fonografu) wraz z Antonem Areńskim, kom-
pozytorem i Mykołą Janczukiem – etnografem, dokonali we wsi karelskiej 
Garnica nagrań trzech bylin rosyjskich – tradycyjnych historycznych epo-
sów – w wykonaniu bajarza Iwana Rabinina8, w latach 1896–1897 rozpo-
częła prace z fonografem Jewgienia Liniowa, dokumentując wielogłosowość 
ludową9. Jej działania przyniosły efekt w postaci nagrań z Rosji, a w kolej-
nych latach z Ukrainy10, Kaukazu11 i Słowenii, które trafiły do archiwum pe-
tersburskiego. Na Ukrainie pierwsze zapisy fonograficzne muzyki ludowej 
powstały w 1898 r. i były dziełem Fedira Szteinhela oraz Walentyna Moszko-
wa12. Na początku XX w. (1900-1902) dokumentację na Rusi Halickiej, z ini-

(styczeń-marzec), s. 80-82; Piotr Dahlig: Pierwszy zapis fonograficzny folkloru polskiego (1904),  
w: „Muzyka” 1997, nr 2, s. 58-59. Być może wcześniej niż Fewkes nagrywał etnolog Frank Ha-
milton Cushing (Erika Brady: A Spiral Way. How the Phonograph changed Ethnography. Oxford 
1999: University Press of Missisipi, s. 56; James Clifford: Kłopoty z kulturą, Warszawa 2000). 
Wczesne plany dźwiękowej dokumentacji etnograficznej (J. Hammond Trumbull, Eugen 
Zingtgraff) oraz pierwsze rejestracje ginących narzeczy omówił Patrick Feaster (The Origins of 
Ethnographic Sound Recordings, 1878-1892, w: „Resound”, 2001, vol. 20, No. 1-2, s. 2-7).

6 Mickey Hart: Preserving Our Musical Heritage. A Musician’s Outreach to Audio Engineers, 
w: „Journal of the Audio Engineering Society” 2001, t. 49, nr 7-8 (lipiec-sierpień), s. 667. 

7 W 1900 r. podczas paryskiego Kongresu Folklorystycznego informowano o ponad pół ty-
siącu wałków nagranych przez Vikára na Węgrzech. Wspomniano także o dokumentacji staro-
żytnych eposów prowadzonej przez M. Sebestyena (chodzi zapewne o Gyulę Sebestyéna, który 
rejestrował tzw. pieśni regös) i o nagrywaniu pieśni tureckich przez M. Kernoza (Anonim: Pho-
nographic Records of Folk-Songs, w: „The Journal of American Folklore” 1901, t. 14, nr 55, s. 313).

8 śpiewy te zostały przetranskrybowane z nagrania i wydane przez Antona Areńskiego 
w 1895 r.W 1896 r. Błok nagrał jeszcze recytacje Iriny Fiedosowoj.

9 Prace te wykonywała na zlecenie Wydziału Etnograficznego Towarzystwa Miłośni-
ków Przyrodoznawstwa, Antropologii i Etnografii przy Uniwersytecie Moskiewskim.

10 P. Dahlig: Pierwszy zapis fonograficzny…, op. cit., s. 59; Евгения Эдуардовна Линева 
[Jewgienia Eduardowna Liniowa]: Опыт записи фонографом украинских народных песен. 
Москва 1905: Музыкально-этнографическая комиссия (zawiera 18 transkrypcji z nagrań 
zarejestrowanych w 1903 r. w guberni połtawskiej; wyd. II pod red. E. Murziny, Киев 1991. 
Музычна Украйина). Ukazało się także wydanie w języku angielskim: Eugenie Lineff: The 
peasant songs of Great Russia as they are in the folk’s harmonization. Collected and tran-
scribed from phonograms by Eugenie Lineff. Moscow 1911: Municipal Printing Office.

11 Na Kaukazie nagrywał też Dimitri Arakichwili (Anonim: Phonographic Records..., op. cit.) 
12 Bohdan Łukaniuk: Pierwsze zapisy fonograficzne muzyki ludowej na Ukrainie (1898), 

maszynopis w posiadaniu Autora. Najwcześniejsze rejestracje fonograficzne muzyki ludo-
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cjatywy lwowskiego Towarzystwa Naukowego im. T. Szewczenki, prowadził 
Josif Rozdolski13. Bronisław Piłsudski, brat Józefa – marszałka, nagrywał 
w latach 1902-1905 muzykę i śpiewy w rytuałach ludu Ajnów – pierwotnych 
mieszkańców Sachalina i Hokkaido14; byłby to więc pierwszy polski badacz 

wej na Ukrainie przeprowadzili baron Fedir Szteinhel z Wołynia, wybitny działacz społecz-
ny i Walentyn Moszkow – ludoznawca, który badał muzykę m.in. tzw. „małych narodów 
Rosji” – Czuwaszy, Tatarów, Kirgizów i in. (z jego prac korzystali m.in. K. Kwitka, F. Kołes-
sa, Moszkow publikował też w „Wiśle”, skąd mógł czerpać wczesne informacje o fonogra-
fie, fotografował chłopów i sceny weselne na Wołyniu, współpracował z Muzeum w Gród-
ku). Szteinhel w swej posiadłości we wsi Grodek (k. Równego) stworzył m.in. muzeum 
krajoznawcze guberni wołyńskiej, które wyposażył – pozostając zapewne pod wpływem 
dokonań Jewgienii Liniowej – w fonograf Edisona, zakupiony za ok. 300 rubli. W lipcu 
1898 r. Szteinhel nagrał w Grodku pieśń dożynkową w wykonaniu grupy kobiet (wałek 
zinwentaryzowano w muzeum pod numerem 1427), zaś jesienią utrwalił pieśń dworską 
Oj, w polu jezioreczko w solowym wykonaniu męskim. Kolejne trzy wałki zapełnił Szteinhel 
repertuarem niewidomego lirnika ze Stepania (m.in. pieśń o Matce Bożej Poczajowskiej). 
Dla grodeckiego muzeum Moszkow zdobył w 1897 r. eksponat ze Sławuty – tzw. „wertep” 
– rodzaj skrzynkowej szopki wraz z kompletem kilkunastu ucharakteryzowanych lalek. 
Nabytek wzbogacił o zapis tekstu słownego i pieśniowego wykonywanego podczas przed-
stawienia. W 1898 r. Moszkow dokonał w Sławucie nagrania na fonograf wcześniej spi-
sanego repertuaru w wykonaniu trzech mężczyzn. Nagranie (7 pieśni wertepnych, hymn 
cerkiewny Многая лета i tradycyjne powinszowania dla pana domu) utrwalone na trzech 
wałkach Edisona (poz. 1687 w inwentarzu muzeum) mogło być odtwarzane w czasie pre-
zentacji eksponatu. Moszkow utrwalił na kolejnych czterech wałkach (numery inwent. 
1688-1691) trzy podania o życiu Żydów, pieśń humorystyczną wykonaną przez Jakowa 
Nepokulczyćkiego oraz fragment wesela żydowskiego w wykonaniu śpiewaków z akom-
paniamentem skrzypiec i muzykę weselną do wieczerzy wykonaną przez kapelę w skła-
dzie dwojga skrzypiec i basu miedzianego – zapewne instrumentu dętego. Moszkow, 
w przeciwieństwie do Szteinhela nagrywał fragmenty utworów, by zmieścić jak najwięcej 
wątków na nośniku. Tę metodę zastosował w 1899 r. i baron nagrywając w Grodku lirnika 
z powiatu radomyszlskiego w zachodniej części guberni kijowskiej (wałek 4025: kolęda, 
dwa romansy rosyjskie, gra na lirze bez śpiewu, i dwie pieśni, w tym jedna o św. Mikołaju). 
W lipcu 1899 r. fonograf wykorzystywano już systematycznie w muzealnych ekspedycjach 
terenowych (np. miejscowości wzdłuż rzeki Horyń a także Polesie Żytomierskie), nagrania 
te jednak nigdy nie znalazły się w inwentarzu muzeum. Obecnie los zinwentaryzowanych 
nagrań nie jest znany.

13 Осип Роздольський: Галицько-руські народні мелодії (Зібрав на фонограф О. Роз до-
льсь кий). Львів 1906: Наукове товариство ім.Шевченка.

14 „W dziale etnograficznym p. Bronisław Piłsudski przedstawił kilkunastoletnie swo-
je studya nad Ainosami, żyjącymi w krajach północno-wschodniej Azyi. Prelegent okre-
ślił miejsce zamieszkania Ainosów, ich liczbę, ich mieszkania, sprzęty, strój, pożywienie, 
ich podania, legendy, wiarę i zwyczaje, wreszcie przy pomocy fonografu reprodukował 
ich śpiew i mowę” (Sprawozdanie Sekretarza Generalnego z czynności Akademii od kwietnia 
1911 do kwietnia 1912, w: „Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie” (rok 1911-1912), 
Kraków 1912: Nakładem Akademii Umiejętności, s. 114; B. Piłsudski: Materiały do języka 
i folkloru Ajnów, w: „Sprawozdanie z czynności i posiedzeń Akademii Umiejętności w Kra-
kowie”, 1911, t. 16, nr 3, s. 3-5; zob. też: Clarus: 20 lat na Sachalinie, w: „świat” 1908, nr 12, 
s. 10-11; Gustaw Daniłowski: Bronisław Piłsudski, etnograf polski, w: „Tygodnik Illustrowa-
ny” 1913, nr 10, s. 186-187; Alfred F. Majewicz: The Collected Works of Bronisław Piłsudski, 
t. 3 (Materials for Study fo the Ainu Language and Folklore 2), A. F. Majewicz, E. Majewicz 
(rekonstr., tłum., red.), w serii: Trends in Linguistic Documentation 15–3, Walter Baisang, 
Hans Heinrich Hock, Werner Winter (red.), Berlin, New York 2004: Mouton de Gruyter 
(jest to drugie wydanie materiałów Piłsudskiego, które ukazały się po raz pierwszy w Kra-
kowie w 1912 r.); Elżbieta Jaworska: Działalność folklorystyczna Komisji Antropologicznej 
Akademii Umiejętności w Krakowie, w: Dzieje folklorystyki polskiej 1864-1918, H. Kapełuś, 
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posługujący się fonografem. Jan Czekanowski uczestniczył w ekspedycji do 
Afryki (1907-1909), podczas której, w Rwandzie, dokonywano m.in. nagrań 
przy pomocy fonografu15. Także w pierwszej dekadzie ubiegłego stulecia 
w Anglii pieśń ludową fonografował zapewne Cecil Sharp oraz Percy Grain-
ger, który realizował nagrania na terenach hrabstw Lincolnshire, Gloucester-
shire, Worcestershire. Grainger był twórcą pierwszych (1908) komercyjnie 
wydanych nagrań pieśni ludowych. 1904 r. to pierwsze nagrania Leoša Ja-
náčka na Morawach. Nagrywał on również na Słowacji od 1909 r. Z tego cza-

J. Krzyżanowski (red.). Warszawa 1982: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnic-
two Polskiej Akademii Nauk, s. 162; Jerzy Bańczerowski: Zapisy fonograficzne Ajnów, w: 
„Biuletyn Fonograficzny” 1964, t. 6, s. 91-96. Bronisław Piłsudski został zesłany na 15 
lat prac na wyspę Sachalin po dekonspiracji spisku zawiązanego w 1887 r. mającego na 
celu zamach na cara Aleksandra III (Wacław Sieroszewski: Bronisław Piłsudski, w: „Rocznik 
Podhalański” 1914-1921, t.1, s. XIII). Po złagodzeniu wyroku otrzymał Piłsudski od Cesar-
skiej Akademii Nauk i rosyjskiego komitetu Międzynarodowego Towarzystwa dla Badania 
Wschodniej i środkowej Azji propozycję badania kultury Ajnów, wśród których przeby-
wał i pracował do 1905 r., a nawet ożenił się z jedną z tamtejszych kobiet. Od 1903 r. 
badał kulturę Ajnów na Hokkaido („Zebrał […] jedyną w świecie kolekcyę 100 wałków 
fonograficznych, odtwarzających dźwięki i mowy tych ludów. Podróżnik tylko wie, jak 
trudno było skłonić dzikusów do mówienia lub śpiewania w trąbę fonografu. Wałki te dłu-
go tułały się po świecie, z Paryża do Wiednia, z Krakowa do Warszawy, nikt nie chciał ich 
nabyć, każdy chciał je zabrać darmo, a B. Piłsudski cierpiał niedostatek i podarować ich 
nie mógł” (W. Sieroszewski: Bronisław Piłsudski, op. cit., s. XVI, zob. też. s. XXII). Nagrania 
Piłsudskiego – 100 oryginalnych fonograficznych wałków woskowo-kauczukowych, na 
których utrwalono m.in. podania, bajki, pieśni, krzyki szamana, muzykę instrumentalną, 
od 1906 r. znajdowały się w Krakowie (wraz z fonografem Edisona typu „home” z 1906 r.),  
potem od 1914 r. w Zakopanem, gdzie w 1930 r. zostały odnalezione przez  właściciela 
willi Korniłowiczów na strychu (wałki były wówczas już w złym stanie,  pokryte pleśnią). 
Miały być potem przekazane Instytutowi Wschodniemu w Warszawie. O ich istnieniu 
wraz z protokołami w Warszawie przed II wojną w Muzeum Etnograficznym informował 
Marek Kwiek. Wiemy, iż były też w Krakowie w redakcji Słownika Staropolskiego. Później, 
w latach 50. XX w., wałki (w liczbie 80 sztuk) znalazły się, staraniem Kazimierza Nitscha 
na Uniwersytecie Poznańskim w Zakładzie Fonograficznym. Próby odtworzenia wałków 
podejmowano w latach 60. ubiegłego wieku w Poznaniu (J. Bańczerowski: Zapisy fonogra-
ficzne…, op. cit., s. 94-95). Nagrania te zostały ostatecznie odtworzone w Japonii metodą 
bezdotykowego odczytu laserowego (aparat skonstruowała do tego celu firma SONY), 
a wałki prezentowane były jako eksponat w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha 
w Krakowie, dokąd trafiły z tamtejszego Muzeum Etnograficznego. Kopia nagrań znalazła 
się w Zbiorach Fonograficznych Instytutu Sztuki dzięki uprzejmości prof. Anny Czeka-
nowskiej. O pierwszych próbach odtworzenia nagrań Piłsudskiego w latach 50. ubiegłego 
wieku pisał Leon Kaczmarek, podając jednocześnie ogólny opis zachowania nośników, do 
których nigdy nie wykonano nagatywowych odlewów  galwanicznych (Leon Kaczmarek: 
Fonograf na usługach dialektologii i etnografii muzycznej, w: „Biuletyn Fonograficzny” 1953, 
t. 1, s. 24).

15 Pierwszy tom jego dzieła Forschungen im Nil-Kongo-Zwischengebiet (wyd. 1917 r.) uzu-
pełnia suplmenet, zawierający materiały muzykologiczne opracowane przez E. M. Horn-
bostla (zawiera m.in. Śpiewy z Ruandy, Przykłady muzyczne i ich analiza, Śpiewy Batutsi, 
Śpiewy Batwa), zob. Joanna Bar: Afrykański dorobek naukowy Jana Czekanowskiego, w: Anna 
Czekanowska, Hanna Deręgowska (red.): Śladami ekspedycji Jana Czekanowskiego do Afryki 
Środkowej 1907-1909. Katalog wystawy. Warszawa 2009: Uniwersytet Warszawski, s. 18-19. 
Nagrano wówczas 87 fonogramów (Jan Czekanowski: Dziennik podróży afrykańskiej, War-
szawa 2014: Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, s. 7).
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su (1909 r.) pochodzą też pierwsze nagrania czeskie (Otokar Zich). W Bo-

śni i w Hercegowinie, nieco później, bo dopiero w latach 1912-1913, nagry-

wał Maciej Murko16. Béla Bartók dotarł z fonografem do Bułgarii w 1912 r. 

Etnograf Yngwe Laurell utrwalał na wałkach nagrania w Szwecji w latach 

1913-1920, w 1914 r. w Słowenii nagrywał zaś Juro Adlešič. 

Pierwsze archiwa fonograficzne gromadzące w sposób formalny, planowy 

i systematyczny nagrania dźwiękowe muzyki tradycyjnej – empiryczną pod-

stawę badań ówczesnej muzykologii porównawczej – powstały na przełomie 

XIX i XX wieku. Były to: wiedeńskie Phonogrammarchiv (utworzone w 1899 r. 

przez Sigmunta Exnera)17 oraz dźwiękowe archiwum berlińskie, powstałe rok 

później z inicjatywy Carla Stumpfa i jego uczniów Otto Abrahama i Ericha Morit-

za von Hornbostla, wyodrębnione formalnie z Instytutu Psychologii w 1905 r. 

jako Berliner Phonogrammarchiv i kierowane w latach 1905-1933 przez 

E. M. Hornbostla18. Na początku ubiegłego stulecia powołano też Musée 

16 Leon Kaczmarek: Fonograf na usługach…, op. cit., s. 24. W tym czasie w tzw. strefie osie-
dlenia dokumentował repertuar żydowski Shloyme Zanril Rapoport (An-sky).

17 Ferdinand Scheminzky: Die Welt des Schalles. Salzburg 1943: Das Bergland-Buch,  
s. 310; Walter Graf: Aus der Geschichte des Phonogrammarchivs der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften, w: „Biuletyn Fonograficzny” 1964, t. 6, s. 9-39. Powołaniu pierwszego 
na świecie archiwum fonograficznego przy cesarskiej Akademii Umiejętności w Wiedniu 
przyświecała idea udoskonalenia badań lingwistycznych w etnografii; zob. też: Wilfried 
Schabus: Die Bestände des Phonogrammarchivs an Sprachaufnahmen, w: „Das audiovisuelle 
Archiv” 1999, t. 45, s. 23-32; Helmut Kowar: Die musikethnologischen Bestände des Phono-
grammarchivs, ibidem, s. 33-38; Christiane Fennesz-Juhasz: Die Sondersammlung und andere 
„besondere” Bestände des Phonogrammarchivs, ibidem, s. 39-51; Gerda Lechleitner: Zukunfts-
visionen retrospektiv betrachtet: Die Frühzeit des Phonogrammarchivs, ibidem, s. 7-15; Dietrich 
Schüller: Das Phonogrammarchiv und seine internationalen Beziehungen. Ein persönlicher Be-
richt über die letzten vierzig Jahre, ibidem, s. 62-72.

18 Erich Stockmann: Vorwort, w: Erich Moritz von Hornbostel: Tonart und Ethos…, op. 
cit., s. 8; Carl Stumpf, Erich Moritz von Hornbostel: Das Berliner Phonogrammarchiv, w: „Zeit-
schrift für vergleichende Musikwissenschaft” 1933, nr 2, s. 41-45; Carl Stumpf: Das Berliner 
Phonogrammarchiv, w: „Internationale Wochenschrift für Wissenschaft Kunst und Technik” 
1908, nr 2, Paul Hinneberg (red.), s. 225-246. Pierwsze badania i nagrania koncentrowały 
się na ludach azjatyckich a prace w Instytucie skupiały się na analizach i pomiarach wybra-
nych parametrów dźwięku (por. np.: Carl Stumpf: Phonographierte Indianermelodien (review 
of Zuñi Melodies) w: „Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft” 1892, nr 8, s. 127-144; Otto 
Abraham, Erich Moritz von Hornbostel: Phonographierte türkische Melodien, w: „Zeitschrift 
für Ethnologie” 1904, t 36, s. 203-221; eidem: Phonographierte indische Melodien, w: „Sammel-
bände der Internationalen Musikgesellschaft” 1904, t. 5, nr 3, s. 348-401; eidem: Phonogra-
phierte Indianermelodien aus British Columbia, w: Boas Anniversary Volume, New York: 1906,  
s. 447-474. Obecnie archiwum jest oddziałem Muzeum Etnologicznego w Berlinie (Musiketh-
nologie, Medientechnik und Berliner Phonogramm-Archiv w Ethnologisches Museum – Staat-
liche Museen zu Berlin, Stiftung Preußischer Kulturbesitz [EMEM: Ethnological Museum, 
Ethnomusicology Department of the Ethnological Museum, State Museums Berlin – Founda-
tion of Prussian Cultural Heritage]); Artur Simon (red. Das Berliner Phonogramm-Archiv. Samm-
lungen der traditionellen Musik der Welt./The Berlin Phonogramm-Archiv 1900-2000. Collections 
of Traditional Music of the World. Berlin 2000: Verlag für Wissenschaft und Bildung; Gabriele 
Berlin/Artur Simon (red.): Music Archiving in the World. Papers Presented at the Conference on 
the Occasion of the 100th Anniversary of the Berlin Phonogramm-Archiv. Berlin 2002: Verlag 
für Wissenschaft und Bildung; Lars-Christian Koch, Albrecht Wiedmann, Susanne Ziegler: The 
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Phonographique Paryskiego Towarzystwa Antropologiczego (od 1938 r. 
Phonothèque Nationale) organizujące ekspedycje w celu pozyskiwania m.in. 
nagrań pieśni ludowych z Rosji, Kaukazu19. W Paryżu w 1911 r. powoła-
no uniwersyteckie Archives de la Parole (Archiwum Słowa)20, a w 1926 r. 
Musée de la Parole, pozostające pod kierownictwem technicznym firmy 
Pathé, prowadzące badania nad narzeczami języka francuskiego we Fran-
cji i Belgii21. Kolekcje takie, będące swoistymi muzeami-laboratoriami dia- 

Berlin Phonogramm-Archiv: A treasury of sound recordings, w: „Acoustical Science and Technolo-
gy” 2004, t. 25, nr 4, s. 227–231; Susanne Ziegler: Die Wachszylinder des Berliner Phonogramm-
Archivs (Veröffentlichungen des Ethnologischen Museums Berlin, Neue Folge 73, Abt. Musi-
kethnologie, Medien-Technik und Berliner Phonogramm-Archiv XII), Berlin 2006: Staatliche 
Museen zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz. Archiwum berlińskie zgromadziło 350 kolekcji 
nagrań z lat 1893-1954:  ponad 16700 wałków fonograficznych Edisona (ok. 30000 orygina-
łów, kopii i matryc galwanicznych). W wyniku prac prowadzonych od końca lat 90. ubiegłego 
wieku poddano digitalizacji niemal połowę kolekcji. W 1920 r. w Berlinie powstało Lautarchiv, 
wcielone wkrótce do Biblioteki Państwowej; posiadało wówczas 3000 fonogramów (zob. też:  
P. Dahlig: Pierwszy zapis fonograficzny folkloru polskiego, op. cit, s. 61; idem: Early Field Recordings 
in Poland (1904–1939) and their Relations to Phonogram Archives in Vienna and Berlin, w: Music 
Archiving in the World. Papers Presented at The Conference on the Occasion of the 100th Anniversary 
of the Berlin Phonogramm-Archiv. Gabriele Berlin, Artur Simon (red.). Berlin 2002: VWB – Verlag 
für Wissenschaft und Bildung, s. 205; Juliusz Zborowski: O zagadnieniach zbierania melodyj 
ludowych II, w: „Ziemia” 1934, nr 3, s. 50. Lars-Christian Koch: Images of sound: Erich M. von 
Hornbostel and the Berlin Phonogram Archive, w: The Cambridge History of World Music Edited 
by Philip V. Bohlman. Cambridge 2013: Cambridge University Press, s. 475-497.

19 W 1900 r., gdy odbywała się w Paryżu Wystawa światowa, dr Léon Azoulay nagrał 400 
cylindrów Edisona dokumentując 74 języki z terenów Azji, Europy, Afryki, Ameryki i Oceanii 
(z tej kolekcji autor wybrał 331 najwartościowszych fonogramów). Nagrania te –bajki, pieśni 
i muzyka, stały się podstawą kolekcji Musée Phonographique. W wystąpieniu dla paryskiego 
Towarzystwa Antropologicznego w 1911 r. badacz omówił dorobek innych państw (Węgier, 
Austrii, Rosji i Anglii) w zakresie dokumentowania mowy, języków i muzyki tradycyjnej przy 
pomocy fonografu oraz przedstawił zasób i działalność istniejących tam archiwów fonogra-
ficznych. Tworząc i organizując archiwum paryskie Azoulay wzorował się na berlińskiej pla-
cówce; postulował dokładny opis fonogramu, zawierający m.in. informację, do jakiej subko-
lekcji dane nagranie należy: skrótem „Phon.” oznaczał nagrania fonetyki, skrótem „Conv.” 
– utrwalone konwersacje, zaś skrót „Mus.” oznaczał dokumenty muzyczne. Kolory etykiet 
na wałkach oznaczały określone kontynenty, skąd zebrano materiał: Europa – biały kolor 
etykiety, Azja – żółty, Afryka – granatowy,  Oceania – zielony, Ameryka czerwony lub różowy. 
Azoulay apelował o jak najszybsze opracowanie nagrań; transkrypcje muzyczne sporządzała 
jego żona; w trosce o dokumenty wprowadził on ewidencję odtworzeń nośników. Badacz pla-
nował też akcję nagrywania obcokrajowców, przebywających w Paryżu, w celu utrwalania ich 
wypowiedzi a tym samym powiększania kolekcji. Widział tu współpracę z m.in. ze studen-
tami uczącymi się w Paryżu. Przewidywał również współpracę z zagranicznymi członkami 
Towarzystwa, którzy mogliby odkupywać kopie nagrań z innych krajów lub nawet sami pro-
wadzić dokumentację według ujednoliconej metody (Léon Azoulay: Le Musée phonographiquc 
de la Société d’Anthropologie, w:  „Bulletins de la Société d’anthropologie de Paris” 1901, seria 5,  
t. 2, s. 327-330; idem: Citer Les musées et archives phonographiques avant et depuis la fondation du 
musée phonographique de la société d’anthropologie en 1900  (Communication faite à la séance 
du 2 novembre 1911), w: „Bulletins et Mémoires de la Société d’anthropologie de Paris” 1911, 
seria 6, t. 2, s. 450-457.

20 Już w 1897 r. powstała przy Collège de France pracownia „głosowni doświadczal-
nej” kierowana przez prof. Michała Bréala, gdzie stosowano do badań fonograf.

21 Pierwsza ekspedycja z fonografami objęła 35 wsi; nagrano wówczas 166 nośników.
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lektologicznymi, etnomuzykologicznymi, powstawały w Europie m.in. 

w Moskwie (uniwersytecka Komisja Muzyczno-Etnograficzna), we Frybur-

gu Bryzgowijskim (Deutsches Volksliedarchiv), w Petersburgu (1902 r.), 

w Zurychu (1909)22, Kolonii, Lubece, Frankfurcie nad Menem, Hamburgu, 

Budapeszcie, Bukareszcie, w Lejdzie (Leyden, archiwum gwar kolonii holen-

derskich), Monachium (archiwum powstałe w 1925 r. i gromadzące ludowe 

pieśni bawarskie), w Rzymie, Dreźnie, w Helsinkach, w Oslo, w Tampere 

(uniwersytecka kolekcja Erkki Ala-Könni), a także na innych kontynentach, 

np. jedne z najbogatszych – Archiwum Biblioteki Kongresu Stanów Zjedno-

czonych w Waszyngtonie, Archiwum Muzyki Tradycyjnej na Uniwersytecie 

w stanie Indiana czy archiwa azjatyckie, np. w Tokio, Taszkiencie, Teheranie. 

Idea gromadzenia, opracowywania i porządkowania oraz systematyzowania 

nagrań gwar, dialektów, narzeczy jak też muzyki tradycyjnej była wynikiem 

przełomu, któremu początek dało skonstruowanie fonografu i zastosowanie 

go do celów naukowo-dokumentacyjnych.

1.2. gdyBy koLBerg miał fonograf…

Niestety, w Polsce sporadyczne nagrania dźwiękowe folkloru muzycz-

nego pojawiły się stosunkowo późno, bo dopiero na początku  XX w., co 

wynikało ze szczególnej sytuacji kraju, nieistniejącego na mapie ówczesnej 

Europy. Pierwsze epizody nagraniowe, o których poniżej, były dziełem in-

dywidualnych badaczy;  nie wszystkie też były autorstwa polskich doku-

mentalistów. Rejestracje te były na tyle skromne i niezauważalne, iż zwy-

kle milczała o nich prasa, nawet specjalistyczna, a o istnieniu wielu z nich 

współczesna nauka dowiedziała się stosunkowo niedawno. Polska etnogra-

fia muzyczna musiała zatem długo jeszcze opierać swe badania na boga-

tym, lecz tylko piśmiennym i w znacznej mierze pozostającym w rękopisie 

XIX-wiecznym dziele Oskara Kolberga. 

Metoda, jaką posługiwał się Oskar Kolberg i która zaowocowała niepo-

wtarzalnym w skali światowej zbiorem zapisów pieśni, była – zwłaszcza 

w ubiegłym stuleciu – kwestionowana: 

Po roku 1900, kiedy w niektórych krajach Europy przystąpiono do zbiera-

nia folkloru muzycznego przy pomocy fonografu Edisonowskiego, zaczy-

nają się u nas pojawiać zarzuty pod adresem metody zbierania pieśni przez 

22 Ludwik Zabrocki: Z działalności Archiwum Fonograficznego w Zurychu, w: „Biuletyn 
Fonograficzny” 1964, t. 6, s. 97-103.
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Kolberga. Mimo uznawania całego ogromu pracy Kolberga wysuwane są za-

strzeżenia, że Kolberg postępował wbrew naukowym zasadom etnograficz-

nym, że wygładzał melodie, nie bacząc na swobodę tempa i zmianę taktu, na 

liczne ozdobniki i alteracje, że pomijał konieczność zaznaczania pewnych 

wątpliwości co do półtonów23.

Już wcześniej, bo w pierwszej połowie XX wieku, zarzucano Kolbergowi, 

że pomijał prymitywną ludową polifonię, polifonię dudziarską, nie zapi-

sywał wykonań muzyki przez zespoły instrumentalne (kapele) i wokalne, 

nie uwzględniał w należytym stopniu zjawisk gwarowych i fonetycznych, 

a także, że niektóre melodie przepisywał z układów fortepianowych24. 

Adolf Chybiński wskazywał na ograniczenia wartości poznawczej zapisów 

nutowych dla muzykologa: 

23 Marian Sobieski: Wartość zbiorów Oskara Kolberga dla polskiej kultury muzycznej. Re-
ferat wygłoszony 4 IV 1960 r. na Sesji Kolbergowskiej w Przysusze pow. Opoczno (miejscu 
urodzenia Kolberga), w: „Muzyka” 1961, nr 1, s. 107-108.

24 Krytyczne opinie pod adresem zapisów Kolberga formułowali Karol Libelt i Fryde-
ryk Chopin, który w liście skończonym 19 kwietnia 1847 r. do rodziny pisał: „[Józef No-
wakowski – J.J.] Oddał mi pieśni Kolberga; dobre chęci, za wąskie plecy. Często podobne 
rzeczy widząc myślę, że lepiej nic, bo mozół ten tylko skrzywia i trudniejszą robi pracę 
geniuszowi, który kiedyś tam prawdę odwikła. A aż do czasu owego wszystkie te piękności 
zostaną z przyprawianymi nosami, różowane, z poobcinanymi nogami albo na szczudłach, 
i pośmiewiskiem będą tym, co lekko na nie spojrzą”. Chopin nie omieszkał jednak doce-
nić ogromnego wysiłku i pracowitości Kolberga: „Jeżeli tam Stefaniego gdzie spotkacie, 
powiedzcie podziękowanie, jako też i Kolbergowi za jego mozolną pracę” (Krystyna Koby-
lańska: Korespondencja Fryderyka Chopina z rodziną. Teksty opracowała oraz wstępem i ko-
mentarzem opatrzyła K. Kobylańska. Warszawa 1972: Państwowy Instytut Wydawniczy,  
s. 161, 164).  Na  łamach „Dziennika Domowego” z 1842 r. pojawiła się taka oto anonimo-
wa uwaga: „Niechby autor [O. Kolberg – J.J.] tylko zawsze miał na uwadze, że idzie tu o to 
tylko, aby śpiew ludu jak najwierniéj był oddany, że zatém wszelkie zdobywanie się na 
sztukę, wszelkie dodatki na koszt wierności i prostoty w oddaniu melodyi ludowéj nie są 
na swojém miejscu. Przygrywki wydają nam się niestósowne, końcówki melodyi zakrawają 
czasem na coś obecego np. w pieśni 13tej bas za sztuczny i mało zbliżony do wiejskich 
tonów” (Anonim: Pieśni ludu polskiego Oskara Kolberga, w: „Dziennik Domowy” 1842, nr 
21, s. 174). Chodzi tu także o opinie sformułowane przez Adolfa Chybińskiego w 1910 r. 
i powtórnie podniesione przez Karola Hławiczkę w okresie międzywojennym. Sam Chy-
biński powrócił do tych zarzutów jeszcze po 37 latach (Adolf Chybiński: W obronie melodji 
ludowych, w: „Przegląd Muzyczny” [Dwutygodnik poświęcony muzyce, Warszawa] 1910, nr 
11, s. 9); Hławiczka polemizował z opinią Fischera, iż zapisy Kolberga są „czystym złotem 
etnograficznym”: „Nie ulega wątpliwości, że Kolberg nie podawał wiernie tekstów pieśni, 
że je w pewnych dziełach nawet pozbawiał gwarowości […]. Nie ulega też wątpliwości, że 
i tekst muzyczny nie zawsze jest ścisły, ponieważ Kolberg nie podaje n.p. wielogłosowej 
muzyki ludowej, notując wyłącznie melodię, że melodie te nie zawsze brał z ust ludu, a cza-
sem nawet przepisywał z układów fortepianowych, że ze względów oszczędnościowych 
używał pisowni skróconej, która wywołuje wiele nieporozumień. Kolberg wciska w ramy 4 
taktów zazwyczaj ośm taktów, zaznaczając drobnymi nutkami różnice” (Karol Hławiczka: 
Niewydane zbiory Oskara Kolberga, w: „Pion” 1936, nr 47, s. 4; Adolf Chybiński: O potrzebach 
polskiej etnografii muzycznej, w: „Polska Sztuka Ludowa” 1947, nr 1-2, s. 16–17). 
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Etnografja muzyczna w Polsce znajduje się w stanie bardzo niemowlęcym. 

Naukowych badań nad muzyką ludową nie prowadzi nikt. Jest to bowiem 

wiedza, której w kraju nabyć nie można – przynajmniej na razie. Ogół za-

dowala się kilkoma mniej lub więcej obszernymi publikacjami (Kolberg, 

Gloger et cons.), które w istocie stanowią pewną sumę pracy, jakkolwiek 

nie odpowiadającej ani razu wymogom nauki, mającej swe metody i swe 

cele. […] Otóż najważniejszem zadaniem naszem jest w pierwszym rzędzie 

uzupełniać zbiory Kolberga i czynić odpowiednie korekty. Te ostatnie są 

niezbędne, gdyż Kolberg bardzo często postępował wbrew zasadom na-

ukowym etnograficznym i wygładzał melodje, nie bacząc ani na swobodę 

tempa i zmianę taktu, ani na liczne ozdobniki i alteracje, często zaś pomijał 

konieczność zaznaczania pewnych wątpliwości co do półtonów. Absolutną 

dokładnością, któraby nas w żadnym wypadku nie zawiodła, nie odznacza-

ją się jego skądinąd cenne publikacje. Coprawda, całkowite osiągnięcie tego 

ideału nie było w czasach Kolberga zupełnie możliwem25.

Gdzie indziej zaś Chybiński pisał, zwracając uwagę na trudne warunki pra-

cy Kolberga:

Każdemu zbieraczowi ludowych melodyj wiadomo, że notowanie (bez po-

mocy fonografu, a tym Kolberg jeszcze nie rozporządzał) niejednej melodii 

ludowej jest z powodu różnych komplikacyj niekiedy daleko trudniejsze, 

aniżeli notowanie melodyj muzyki artystycznej w ten lub ów sposób „skom-

plikowanych”. Już kwestia intonacji i ozdobników nastręcza niekiedy wiel-

kie trudności (nie mówiąc o innych)26.

25 A. Chybiński: W obronie melodji ludowych, op. cit., s. 8, 9. Taka opinia Chybińskie-
go nie stanowiła jednak przeszkody by muzykolog ten oparł się w wielu swych pracach 
na zbiorach Kolberga (np. Adolf Chybiński: O metodach zbierania i porządkowania melo-
dii ludowych, w: „Lud” (Kwartalnik Etnograficzny, Organ Towarzystwa Ludoznawczego) 
1907, t. 13, s. 171-201; idem: Od Tatr do Bałtyku, t. 1 (1950): Śpiewnik krajoznawczy; t. 2 
(1951): Lud polski gra. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

26 Adolf Chybiński: Dalszy ciąg pracy czy praca od nowa?, w: „Muzyka Polska” (Pismo 
poświęcone zagadnieniom życia muzycznego w Polsce) 1937, t. 3, s. 102. W oparciu o ten 
artykuł Piotr Dahlig podsumował uwagi Chybińskiego w odniesieniu do dzieła Kolberga ale 
także udowodnił, na podstawie analizy, iż twórca Ludu jednak wnikał – w miarę możliwości 
– w szczegóły wykonań, zwłaszcza instrumentalnych: „Chybiński nie wspomniał, co to zna-
czy spisywać ze słuchu pieśni z tekstami lub melodie instrumentalne na podstawie pojedyn-
czych wykonań tu i teraz, bo jako historyk i źródłoznawca nie podejmował systematycznych 
wysiłków w tej dziedzinie. Zapis taki musi być natychmiastową interpretacją, uwarunkowa-
ną doświadczeniem, kompetencjami muzycznymi i dyspozycjami słuchowymi transkryben-
ta; nie może być kopią akustyczną, lecz staje się freskiem z nadanym sensem muzycznym” 
(Piotr Dahlig: Zbiory muzyczne Oskara Kolberga. Dyskusja o ich wierności melodycznej i wartości 
kulturoznawczej, w: „Twórczość Ludowa” 2014, nr 1-2, s. 7; zob. też: idem: Czy żywą muzykę 
można oddać w druku? Zbiory muzyczne Oskara Kolberga, w: „Muzyka” 2014, nr 3, s. 11).
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Zapewne ostra krytyka Kolberga dyktowana była z jednej strony entuzjastycz-

ną reakcją na pojawienie się możliwości rejestracji dźwięku, z drugiej zaś miała 

wyznaczać kierunki i granice rozwoju metod dokumentacji ówczesnej, rodzącej 

się dopiero, polskiej muzykologii porównawczej. Kolberg dysponował jednak 

tylko ołówkiem, papierem i własną wrażliwością oraz słuchem muzycznym:

Zarzucany Kolbergowi brak zapisów zespołowej muzyki instrumentalnej 

pozostałby zatem aktualny w odniesieniu do kapeli skrzypiec i dud oraz 

zespołów z cymbałami. Szczegóły melodii współgrających skrzypiec i dud 

są jednak nawet we współczesnych nagraniach monofonicznych trudne do 

rozróżnienia, a cóż dopiero dla słuchacza, który miałby „na gorąco” zapi-

sywać grę obu instrumentów jednocześnie. Dopiero zapis stereofoniczny 

i odsunięcie do osobnych mikrofonów skrzypka i dudziarza (czemu nie-

chętnie się poddają, chcą bowiem właśnie, aby ich wspólna gra tworzyła 

całość brzmieniową) umożliwia transkrypcję obu instrumentów […]. Zapis 

gry cymbałów wymaga rozpisania na prawą i lewą rękę grającego, co prak-

tycznie jest niemożliwe bez filmowania27.

Mocnym głosem, uderzającym w wartość poznawczą dzieła Kolberga, był 

list Béli Bartóka do Adolfa Chybińskiego z zapytaniem, „czy polska etno-

grafia muzyczna ciągle jeszcze posługuje się wydawnictwami Kolberga”28. 

Choć brak tu bezpośredniej krytyki, Bartók wyrażał jednak zdziwienie, że 

Polska – mając takie zaplecze materiałowe – nie robi nic, by kontynuować 

tradycje Kolbergowskie przy użyciu nowych metod. Pamiętajmy jednak, że 

te zarzuty, formułowane w okresie międzywojennym, nie miały na celu dys-

kredytacji Kolberga, lecz służyły idei podjęcia dokumentacji folkloru za po-

mocą dostępnych już wówczas środków mechanicznych (fonografu, a póź-

niej magnetofonu), które według przywoływanego wyżej źródła Chybiński 

traktował za sprawę ważniejszą nawet niż reedycja dzieł Oskara Kolberga. 

Pamiętać też należy, że metoda i technika transkrypcyjna wykształcić się mo-

gła dopiero w oparciu o mechaniczny zapis dźwięku. Transkrypcję muzyki 

ludowej z fonogramu na polskim gruncie niemal do granic szczegółowości 

(transkrypcja jako „fotografia fonogramu”) doprowadził Łucjan Kamień-

ski29. Metodę tę jednak, jako zbyt skomplikowaną i mało przejrzystą, zarzu-

27 Piotr Dahlig: Uwagi o znaczeniu zbiorów muzycznych Oskara Kolberga dla etnomuzykologii, 
w: „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego” 1987, t. 24, zesz. 1-4, s. 14-15.

28 A. Chybiński: Dalszy ciąg pracy…, op. cit., s. 105.
29 Łucjan Kamieński: Pieśni ludu pomorskiego, cz. 1. Pieśni z Kaszub południowych. To-

ruń 1936: Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego; zob. też: Jadwiga Sobieska: Transkrypcja 
muzyczna dokumentalnych nagrań polskiego folkloru, w: „Muzyka” 1964, nr 3-4, s. 73-75.
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cono po II wojnie światowej na rzecz zapisu normatywnego, choć – w celach 

naukowych, badawczych i analitycznych – wciąż poszukiwano rozwiązań 

pozwalających, nawet w sposób mechaniczny, na uchwycenie i zapisanie 

niuansów brzmieniowych i wykonawczych30. Kolberg był świadom niedo-

skonałości metod, jakimi mógł pracować, które nie pozwalały uchwycić sub-

telnych zjawisk tonalnych, intonacyjnych, zdobniczych. W Serii II pisał: 

Dla braku znaków pisarskich w dzisiejszej muzyce, służących na oznaczenie 

takich ćwierćtonów, należało je, gdzie się przypadkiem zdarzały, obniżyć 

lub podwyższyć wedle okoliczności o drugie jeszcze ćwierćtonu, sprowa-

dzając do najbliższego półtonu31.

Podobnie Kolberg komentował nieregularności stosowania akcentów ryt-

micznych na słabych częściach taktu lub pisał o rytmie pieśni: 

Bywały i śpiewy oddane czysto, ale (pozornie) pozbawione owéj równowagi 

taktowéj, do któréj ucho nasze nawykło, przypominające w tém niekiedy 

dawne śpiewy i chorały kościelne; trudność określenia tego musiała choć 

w części zastąpić fermata32.

Temat dokumentowania melodii przez Kolberga – podejmując próbę opi-

sania trudnych  warunków jego pracy terenowej33 i wynikających stąd niedo-

30 Jadwiga i Marian Sobiescy, już po II wojnie światowej, wskazywali na możliwość 
wykorzystania urządzenia, które zapisuje mechanicznie brzmienie płyty na papierze nuto-
wym, eliminując całkowicie ewentualne pomyłki w zapisie nutowym dokonywanym przez 
człowieka: „W Ameryce anonsuje się już istnienie aparatu, zapisującego mechanicznie 
brzmienie płyty na papierze nutowym” (Jadwiga, Marian, Sobiescy: Pieśń ludowa i jej pro-
blemy III. Polska etnografia muzyczna po Kolbergu, w: „Poradnik Muzyczny” 1947, nr 3, s. 3).

31 Cyt. za: M. Sobieski: Wartość zbiorów Oskara Kolberga…, op. cit., s. 110. Dopiero możli-
wość rejestracji dźwięku i analizy nagrania (słuchowej i instrumentalnej – np. tonometria) 
wpłynęły na rozwój, uszczegółowienie a niekiedy (Erich Moritz von Hornbostel był np. 
zwolennikiem transkrypcji szkicowej) na skomplikowanie transkrypcji. Schematyczność 
nutowego zapisu muzyki w konfrontacji z żywym wykonaniem  podkreślał współczesny 
Kolbergowi filozof Karol Libelt (Kornel Michałowski: Z tradycji myśli muzycznej w Pozna-
niu XIX wieku, w: Muzykologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 
1974-1999, red. M. Jabłoński, D. Jasińska, J. Stęszewski. Poznań 1999: UAM, s. 18).

32 Oskar Kolberg: Pieśni ludu polskiego. Serya I. Warszawa 1857 (Dzieła wszystkie, t. 1, 
Kraków: 1961: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza), s. VIII.

33 „Co do sposobów zbierania i zdobywania tych pieśni, tyle tylko powiem, że niemało 
przy tym zaznałem trudności, a nawet i przykrości. Trudności te leżały w nieufności naszego 
ludu, w niechęci, jaką ma do powierzania swoich pieśni obcemu (tak nazywa każdego w pa-
letocie lub surducie), w jego niecierpliwości okazywanej przy powtarzaniu kilkakrotnym 
jednejże zwrotki itp. Nieraz przyszło mi w brudnej izbie, przy obawie o własną skórę wśród 
duszącego dymu, wyziewów i gwaru tłumnie zgromadzonego i cisnącego mnie ludu, bez 
światła prawie stenografować ulatujące dźwięki skrzypka i nieraz w lesie na pniu drzewa 
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skonałości – opracowała Danuta Pawlak34. Ponieważ u samego Kolberga od-

najdujemy niewiele jego wypowiedzi na temat sposobów dokumentowania, 

autorka dokonała odtworzenia metod na podstawie analizy rękopisów, czy-

stopisów i druków. Danuta Pawlak wyodrębniła następujące czynniki pracy 

Kolberga, mające istotny wpływ na jakość jego zapisów muzycznych35:

- Pośpiech spowodowany próbą nadążania za melodią i tekstem, skróty, 

opuszczanie w terenie elementów oczywistych lub takich, które można uzu-

pełnić, jak miara taktu; puste takty z powtórzeniami. Kolberg nie uwzględ-

niał realnej wysokości dźwięku; by zmieścić wygodnie zapis na pięciolinii, 

wybierał tonacje o niewielu znakach przykluczowych, znaki chromatyczne 

podawał w biegu melodii36. 

- Wahania, skreślenia, poprawianie nut, literowe oznaczanie nut nad pię-

ciolinią, zapisywanie na nowo niejasnych fragmentów, przesuwanie kresek 

taktowych, zmiany miary taktu, zmiany wartości nut, wtłaczanie w schemat 

rytmiczny, wprowadzanie pauz, synkop, fermat.

Jako przyczyny natury muzycznej mające wpływ na komplikację zapisu 

Danuta Pawlak wskazała niektóre istotne cechy muzyki ludowej, m.in. nie-

typowe skale, bogatą melizmatykę, swobodę rytmiczną (zwłaszcza na zie-

miach wschodnich), tempo rubato (znane już Kolbergowi) i, co należy pod-

kreślić: wariabilność wykonań (obraz wielokrotnie powtarzanego utworu 

zapisany przez Kolberga stawał się – jak określił Chybiński – „sumarycz-

nym”, „ogólnikowym” i „znormalizowanym”). Sam Kolberg, zmagając się 

z trudno uchwytną materią, pisał: 

lub w polu na własnym kolanie albo na karku towarzysza wędrówki wpisywać nuty – a przy 
tym usuwać podejrzenia nastręczające się często co do szkodliwych niby celów lub skutków 
mego zbierania” (List O. Kolberga do Józefa Ignacego Kraszewskiego z dn. 6 VI 1857 r., w: 
Dzieła wszystkie Oskara Kolberga, t. 64, Korespondencja Oskara Kolberga, cz. 1 (1837-1876), ze-
brała i opracowała Maria Turczynowiczowa, red. tomu Agata Skrukwa, Elżbieta Krzyżaniak. 
Wrocław-Poznań 1965: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzycz-
ne, s. 74. 

34 Danuta Pawlak: Oskara Kolberga metoda dokumentacji muzyki ludowej, w: „Twórczość 
Ludowa” 1990, nr 4, s. 10-12.

35 Ibidem, s. 10-11.
36 Na szybkie tempo pracy Kolberga, pozostające w prostym stosunku do wielkości 

obszarów, które zamierzał przebadać zwrócił też uwagę Adolf Chybiński (A. Chybiński: 
Dalszy ciąg pracy czy praca od nowa?, op. cit.). Nie wiemy, czy Kolberg stosował np. metodę 
podobną do tej, jaką wypraktykował bułgarski badacz Wasyl Stoin. Otóż Stoin, działający 
znacznie później, bo w latach 30. XX w. zebrał, spisując ze słuchu (fonograf stosował 
Stoin dopiero od lat 50. XX w.) i wydał ponad 4 000 pieśni bułgarskich. Stoin najpierw 
wsłuchiwał się w wykonanie pieśni i kolejne jej powtórzenia. Kiedy już badacz nauczył 
się danego utworu, śpiewał go przed wykonawcą. Gdy informator, po wysłuchaniu Stoina 
stwierdził, iż pieśń jest wykonana poprawnie, wówczas badacz zapisywał tekst i melodię 
i znów – wykonując w oparciu o zapis – weryfikował poprawność dokumentu z informa-
torem (informację tę zawdzięczam Katji Michajłowej).
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Głos wieśniaków naszych z natury dźwięczny jest i donośny, lecz u wie-

lu z nich nadużycie trunku i ciężka praca fizyczna pozostawiły w miejscu 

jego tylko chrypliwą artykulację tonów do nie wiedzieć jakiej gamy nale-

żących37.

Badacz tworzył wyrafinowane opisy muzyki, które stają się, obok zapisów 
nutowych, istotnym źródłem informacji o charakterze dawnej muzyki lu-
dowej. Na ich podstawie możemy domyślać się wielu cech muzycznych, 
nieujmowalnych w zapisie nutowym38:

śpiewy kujawskie więcéj w ogóle pokazują pomysłu, hartu, to gładszéj to 

szorstkiej nieraz wyrazistości, śmiałości i nagłości rzutów melodyjnych, 

obok wytrwałéj a dziwacznéj nieraz drobiazgowości w urobieniu i powta-

rzaniu szczegółów, subtelności w prowadzeniu głosu, urozmaiceniu go 

i ozdobach39.

Grając Kujawiaka, którego najlepiéj pojmuje, bo go stworzył, skrzypek wiej-

ski rad przystraja go w kwieciste zwroty i mnoży w szczegóły téjże saméj 

37 Oskar Kolberg: Pieśni ludu polskiego. Serya I, op. cit., s. VIII.
38 Dodajmy, iż jeszcze w XX w. a nawet współcześnie, gdy nagrania archiwal-

nych wykonań są coraz liczniej publikowane, wielu autorów posługuje się nadal opi-
sami w duchu Kolberga: „Melodie przeważnie są o rytmie staropolskim zrywanym 
i w tonacjach raczej durowych. Pieśni nabożne co wieś mają swoje ciekawe warianty 
i ozdobniki, nie mniej w nich również nagminnych zawodzeń. Specjalnie drżącym 
głosem […] babusie śpiewać lubią wnuczętom dawne dumy, baśnie […], kołysanki, 
pieśni zalotne i oczepinowe. Młodzi i dzielni chłopcy wolą pieśni o tempie i rytmie 
dziarskim, nie gardząc też starą pieśnią żołnierską. Często brzmią one atonalnie jakby 
niedokończone, czasem jakby zabrakło tchu lub smyczka grajkowi, na piątym to-
nie gamy zatrzymane, co im nadaje ciekawsze, a nawet tajemnicze brzmienie” (Jó-
zef Swatoń: Świętokrzyska nuta, w: Pamiętnik Kielecki. Przeszłość kulturalna regionu, 
Juliusz Nowak-Dłużewski [red.], Kielce 1947: Wydano z zasiłku Funduszu Kultury 
Narodowej Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Wydziału Nauki Ministerstwa Oświaty 
w ramach świętokrzyskich Dni Kultury, s. 223). Nagranie dźwiękowe pozwoliło na 
uchwycenie tego co niezapisywalne w muzyce, zbliżyło do „żywego wykonania”, choć 
nigdy nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z muzyką ludową. Znamienne mogą być 
tu słowa Chybińskiego, sformułowane być może pod wpływem współpracy z K. Szy-
manowskim: „Jak artysta, który dla swych celów pragnie znaleźć w muzyce ludowej 
polskiej to, co jest mu potrzebne dla twórczych zamierzeń, musi zetknąć się ze wsią 
i jej żywą muzyką, tak etnograf, pragnący dla swoich celów oprzeć się na folklorze 
muzycznym polskim bez żadnych ograniczeń, musi również zetknąć się z materiałem 
żywym, aby z niego otrzymać to, co mieści się w zbiorze Kolberga, i to jeszcze, czego 
Kolberg w swym Ludzie nie dał, gdyż dać nie mógł” (A. Chybiński: Dalszy ciąg pracy…, 
op. cit., s. 104).

39 Oskar Kolberg: Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzę-
dy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Kujawy, cz. 1, Warszawa 1867 (Dzieła wszystkie,  
t. 3), s. 7. 
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natury (nierzadko piskliwie i jękliwie w górze, jakoby wachające [pisownia 

oryginalna – J.J.] się co do wzięcia stanowczego tonu), na dokładne oddanie 

których nie starczą niekiedy nasze znaki muzyczne, przydłużając obok tego 

lub opóźniając (tempo rubato) miejscami części taktów i całkowite takty, 

albo je zbijając czyli chłonąc w siebie […]40.

W wielu melodyach dostrzedz się daje jakieś lubowanie, pieszczenie się 

pewnemi tonami, […] do których grajek co chwila rad powraca jakby im 

ślubował, rad się ich czepia i smyczek swój w końcu na nich zawiesza 

bez rozwiązania […]. Więc pragniesz ażeby grajek dokończył? – eh! gdzie 

tam, gadaj zdrów! – Zamilknie ci on na chwilę, na dzisiaj, to ci dalszy ciąg 

powié jutro, a nie… to przyjdź pojutrze, za tydzień. Ale końca się od niego 

nie spodziewaj, on ci go nie dopowie – ba!... i nikt inny pewnie. […] Skrzy-

pek grający mi jedną z podobnych melodyj, zawieszonych na dominancie, 

gdym mu wskazywał w jaki sposób ma znowu przejść do toniki i na niéj 

zakończyć, po kilku z rozmaitém powodzeniem odbytych próbach, wracał 

do dawnego trybu, w którym mu daleko gładziéj szło, i w końcu zniecier-

40 Oskar Kolberg: Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, 
gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Kujawy, cz. 2, Warszawa 1867 (Dzieła wszystkie, t. 4),  
s. 208-209. 

1. Fragment odręcznego zapisu terenowego Oskara Kolberga (z Łęczyckiego). Teka 38, 

sygn. 1334, karta 27r. (ze zbiorów Instytutu Oskara Kolberga w Poznaniu).
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pliwiony rzekł: Eh! jużcić to ta panowie musita lepij wiedziéć jak mo być, bo 

się uczyta w szkole; a u nas chłopstwa to tylko się tak gro zwyczajnie, po prostu, 

jak Bóg przykazoł!41. 

Ewidentne przeróbki i korekty (np. ingerencje w przebieg linii melodycz-

nej, rytmikę o charakterze swobodnym, rozszerzanie zapisu o dodatkowe 

takty, których brak w brulionach, łączenie ze sobą odrębnych zapisów me-

lodii) nie należą – według Danuty Pawlak – do procesu porządkowania 

materiału przez autora dokumentacji. Badaczka, wobec opisanych wyżej 

zabiegów zmian, stawia pytanie o wierność Kolberga swej własnej idei: 

Takimi, jakimi są [melodie ludowe – J.J.], zbieracz je ma przedstawić, nie 

wolno mu w nich dodać ani ująć, jeśli chce być wiernym swemu zadaniu 

i zyskać zaufanie42.

Jednak współcześni Kolbergowi, dla których wynalazek Edisona pozo-

stawał co najwyżej w sferze marzeń, dostrzegali i podnosili wagę jego dzieła: 

„Kolberg daje melodię z całą jej pierwiastkową prostotą i czystością. […] Żad-

na z jej pierwiastkowych cech, ani jedno dziwactwo pieśni […] nie zostało 

zatarte”, pisał w swej recenzji Józef Ignacy Kraszewski. Głosy zaś krytyczne 

ówczesnych, np. zarzut Józefa Sikorskiego o mnogości wariantów, są „tylko 

odzwierciedleniem ogromnej przepaści, jaka istnieje między prawami i poję-

ciami, rządzącymi muzyką profesjonalną, a prawami i pojęciami, jakie kształ-

towały i kształtują muzykę ludową”43. Krytyka ta jest tym bardziej odległa 

dla folklorysty czy etnomuzykologa, zwłaszcza współczesnego, dla które-

go to właśnie jednostkowość utrwalenia wykonania i świadomość istnienia 

ogromu wariantów stanowi z kolei o niedoskonałości nawet nagrania. 

Po drugiej wojnie światowej powróciła fala krytycyzmu wobec podwój-

nie już skomplikowanej sytuacji polskiego dorobku etnofonograficznego 

(z jednej strony spore opóźnienie względem innych państw, z drugiej nie-

powetowane straty wojenne dopiero co „nadrobionych zaległości”).  Pod 

koniec lat 40. XX w. Marian Sobieski, formułując niekwestionowaną po-

trzebę zorganizowania ogólnopolskiej akcji zbierania nagrań folkloru mu-

zycznego, zdawał sobie sprawę z europejskiego postępu technicznego oraz 

z poważnego opóźnienia i archaiczności metod stosowanych w działaniach 

dokumentacyjnych podjętych w Polsce: 

41 Oskar Kolberg: Lud. Jego zwyczaje… Kujawy, cz. 1, op. cit., s. 9. 
42 Oskar Kolberg: Pieśni ludu polskiego. Serya I. op. cit., s. I.
43 M. Sobieski: Wartość zbiorów Oskara Kolberga…, op. cit., s. 107.
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Metoda zapisywania ze słuchu tak się u nas zakorzeniła, że przeżyła wszyst-

kie wynalazki w tym względzie i do dziś jeszcze stale jest stosowana. [...] 

Zbieracze ci przypominają podróżujących pieszo w dobie auta, samolotu, 

pociągu. Inne kraje już od 1900 roku prowadzą archiwa, zbierając folklor 

muzyczny metodami najnowszymi, więc najpierw za pomocą fonografu 

Edisonowskiego, teraz – drogą nagrań elektroakustycznych na płyty lub na 

taśmę magnetofonową. Zrozumiano tam, że zapis słuchowy melodii, wyda-

nie śpiewnika to jeszcze nie wszystko, że tak, jak się zbiera stare urny, sprzęt 

ludowy, gwarę, podania, tak trzeba dla pokoleń przyszłych i nauki zbierać 

i utrwalać muzykę ludową w jej oryginalnym brzmieniu. To musimy mieć 

na uwadze, by nam przyszłe pokolenia nie wypominały, żeśmy nie stanęli 

na wysokości zadania wtedy, kiedy jeszcze był czas (choć już ostatni), i nie 

zorganizowali takich placówek, które w innych krajach od lat pracują44. 

Jadwiga i Marian Sobiescy, twórcy powojennej dokumentacji etnofonogra-
ficznej i jednej z największych w skali europejskiej kolekcji nagraniowej, 
nie krytykowali jednak Kolberga, wręcz przeciwnie:

Nasuwa się zasadnicze pytanie: Jaką wartość dokumentarną posiadają Kol-

bergowskie zapisy melodii? Celem Kolberga było „oddać nutę w nie skażo-

nej prostocie, tak jak wybiegła z ust ludu”45. środki, które zastosował, to: 

wykazywanie drobnymi nutami licznych odmian, jakie wykonawcy ludowi 

stosowali przy śpiewaniu melodii, co świadczy, że Kolberg nie ograniczał 

się do zapisania jednej wersji melodycznej, lecz czujnie śledził wszelkie 

formy wariantów; podanie wskazówek co do tempa melodii (wolniejsze 

tempa ujmuje jako 3/4 , szybsze jako 3/8); precyzja, jaką włożył w zapis 

melizmatyki ludowej, zarówno wokalnej, jak i instrumentalnej. Tryle, mor-

denty, mordenty wolniejsze wypisane jako triole, przednutki pojedyncze 

i podwójne, ponutki, wokalizy i rytmiczne rozdrobnienia – oto arsenał jego 

oznakowań, którym wyprzedza nie tylko swoich poprzedników, lecz i na-

stępców. Nikt ze współczesnych Kolbergowi zbieraczy […] nie wnika tak 

jak Kolberg w szczegóły muzyki ludowej, zwłaszcza instrumentalnej. Setki 

Kolbergowskich tanecznych melodii skrzypcowych, szczególnie z terenu 

Mazowsza i Kujaw, zawierają najistotniejsze cechy ornamentyki instrumen-

44 Marian Sobieski: Organizacja akcji zbierania pieśni ludowych i badań nad polskim folk-
lorem muzycznym, w: „Kwartalnik Muzyczny” (Organ Sekcji Muzykologów przy Związku 
Kompozytorów Polskich) 1949, nr 25, s. 194; Jadwiga Sobieska, Marian Sobieski: Polska 
muzyka ludowa i jej problemy. Wybór prac pod red. Ludwika Bielawskiego. Kraków 1973: 
Polskie Wydawnictwo Muzyczne, s. 531.

45 Oskar Kolberg: Pieśni ludu polskiego. Serya I. op. cit., s. V.
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talnej i w wielu wypadkach nie różnią się dokładnością od tego, co dziś za-

pisujemy transkrypcyjnie na podstawie taśmy magnetofonowej. Szacunek 

wzbudza nieustępliwa postawa Kolberga, który mimo zarzutów współcze-

snej krytyki, z całą konsekwencją notował wszystkie zasłyszane warianty 

melodyczne, wiążąc je odsyłaczami, by wskazać drogi ewolucji pieśni i jej 

żywotności w różnych formach na terenie różnych regionów46.

Taka postawa wiąże się zapewne z poglądem Łucjana Kamieńskiego, któ-

rego studentami Sobiescy byli w okresie międzywojennym. Podczas gdy 

Adolf Chybiński niekiedy dość krytycznie wyrażał swą opinię  o zapisach 

Kolberga, Kamieński podkreślał znaczenie dorobku XIX-wiecznego muzy-

ka-folklorysty, choć sam twierdził, iż przy pomocy nowych metod badaw-

czych (przede wszystkim fonografu) możemy tę jeszcze żywą, choć zmien-

ną pieśń „podsłuchać bez porównania dokładniej i pewniej”47:

[Kolberg] nagromadził tego bogactwo tak nieprzebrane, z terenów tak sze-

rokich i etnograficznie różnych, przeto sądzićby należało, że przecież w ma-

terjale tym tkwi chyba już wysoki procent prawdy i że można oprzeć na 

nim przynajmniej fundamenta jakiejś nauki o pieśni ludowej […]. Lecz i pod 

względem melodyki i całokształtu logo-melicznego, podkreślam to z całym 

naciskiem, materjały te muszą być uważane za źródło wartościowe i nie moż-

na ich zbyć pobłażliwym uśmiechem. Nie wolno nam sądzić tego zasłużone-

go męża, według jakiegoś tam grzechu młodości: wiedział on dobrze, o co 

chodzi, był wtajemniczony we wszystko, co wówczas wiedziano z zakresu 

muzykologji porównawczej, znał systemy muzyczne wschodnie i starożytne, 

i nie należał bynajmniej do tych, których boli każdy ćwierćton, każda tonacja 

niezwykła, lecz przyjmował to wszystko jako przejawy pozytywne, znaczne, 

których fałszować nie wolno. I to dążenie, to nastawienie decyduje; zbiory 

Kolberga pozostaną na zawsze nie tylko niczem niezastąpionym i cennym 

dokumentem polskiego śpiewu ludowego II połowy XIX wieku, lecz także 

studnią poznań z zakresu śpiewu ludowego w znaczeniu ponadczasowem, 

– nie należy tylko wymagać od nich szczegółów takich, których uchwycenie 

leżało poza obrębem ówczesnych możliwości technicznych48.

46 Marian Sobieski: Oskar Kolberg jako kompozytor i folklorysta muzyczny. Wstęp do: 
Pieśni ludu polskiego. Serya I. (Dzieła wszystkie, t. 1, Kraków: 1961: Polskie Wydawnictwo 
Muzyczne, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza), s. LIII-LIV.

47 Łucjan Kamieński: Budujemy naukę o pieśni ludowej, w: „Muzyka” (Miesięcznik pod 
red. Mateusza Glińskiego) 1934, nr 5, s. 206.

48 Ibidem, s. 205.
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Gdy jeszcze wnikliwiej przyjrzymy się pracy Oskara Kolberga, możemy 

wysnuć wniosek, iż pod bezsprzecznie przede wszystkim  indywidualnym 

wysiłkiem kryje się zalążek myślenia instytucjonalnego o  zorganizowaniu  

wysiłkiem wielu – być może na wzór austro-węgierski – akcji zbierania pie-

śni ludowej. Kolberg był bowiem w pełni świadomy niemożności dokona-

nia wyczerpującej pracy dokumentacyjnej przez jedną osobę i konieczności 

współpracy z innymi zbieraczami, m.in. zamieszkującymi interesujące go 

regiony kraju. Choć miał już w dorobku dwa pierwsze tomy Ludu i całkiem 

pokaźne archiwum, niczym Hugo Kołłątaj49 ogłosił on ponad pół wieku 

później, w 1865 r., na łamach „Biblioteki Warszawskiej” postulat współ-

pracy przy zbieraniu „szczegółów etnograficznych” oraz ujęty w jedenaście 

„przedmiotów” (punktów) program zbierawczy. Można by zatem uznać 

Kolberga za człowieka-instytucję, a jego dzieło, a zwłaszcza ideę, zaliczyć 

do istotnych czynników warunkujących i kształtujących przyszłe systema-

tyczne i kolektywne akcje zbierania pieśni  i melodii ludowych:

Zajmując się od lat wielu zbieraniem pieśni, podań, zwyczajów ludu, robiłem 

w tym celu nie bezowocne po kraju podróże, gdyż podróże te nagromadziły 

już do mojéj teki mnóstwo nader ważnych tego rodzaju szczegółów etno-

49 Ks. Hugo Kołłątaj (1750-1812), uznawany za twórcę polskiej etnografii, ogłosił w 1802 r. 
Program zbierania pomników twórczości narodowej, w którym zwrócił uwagę na konieczność 
zbierania wiadomości o życiu i obyczajach ludu: „Dzieła, jakie mamy, te zawierają tylko 
obyczaje szlachty. […] Chcąc atoli szukać w obyczajach naszych wiadomości o tradycjach 
początkowych i podobieństwach do dawnych ludów, trzeba nam poznać obyczaje ludu we 
wszystkich prowincjach, województwach i powiatach” (cyt. za: Jan Kamocki: Przegląd kwe-
stionariuszy etnograficznych wydanych w języku polskim. Poznań 1953: Polskie Towarzystwo 
Ludoznawcze, s. 6-7). Przybliżmy tu tylko niektóre z jedenastu punktów, które wysunął Koł-
łątaj: „3) każdy obrządek przy godach weselnych, przy urodzinach, przy pogrzebach, dobrze 
roztrząsnąć; bo choć te obrządki religia nasza zrobiła jednakiemi wszędzie, wszelako zosta-
ło coś jeszcze z dawnych obyczajów co do wesołości, smutku itp. 4) o zabawach ludu sto-
sownie do części roku; o ich muzyce i instrumentach muzycznych, o godach rocznych, czyli 
o saturnaliach naszego ludu i bachanaliach; o pieśniach wesołych, pasterskich, żałobnych, 
historycznych i tych, które dzieciom przy kolebkach śpiewają”. Z późniejszych kwestiona-
riuszy dotyczących tradycji muzycznych należy wymienić: Franciszek Krček: W sprawie pie-
śni i zabaw dziecięcych (spolszczenie czeskiego kwestionariusza Juliusza Fajolika z 1856 r.), 
w: „Lud” (Organ Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie) 1900, t. 6, s. 194-195; Elly de 
Schoultz-Adajewska: Kołysanka ludowa, w: „Wisła” (Miesięcznik geograficzno-etnograficz-
ny) 1894, t. 7, s. 824-831; opublikowany zapewne przez Seweryna Udzielę: W sprawie zbie-
rania pieśni i muzyki ludowej polskiej dotyczący inicjatywy austriackiego c.k. Ministerstwa 
Wyznań i Oświaty, które na mocy kwestionariusza opracowanego przez Narodowy Komi-
tet Wykonawczy nakazywało zbieranie materiału do wydawnictwa Das Volkslied in Österre-
ich, w: „Lud” (Kwartalnik Etnograficzny, Organ Towarzystwa Ludoznawczego) 1910, t. 16, 
s. 328-330 (do tej inicjatywy wrócimy jeszcze w niniejszej książce); Kazimierz Moszyński: 
Kwestionariusz w sprawie ludowych narzędzi muzycznych, w: „Orli Lot” 1932, t. 13 (uwzględ-
nia również zapisy melodii); Maria Znamierowska-Prüfferowa: Instrumenty muzyczne (wyd. 
Muzeum Etnograficzne U.S.B. w Wilnie; w punkcie 24 odnajdujemy zalecenie zapisywania 
melodii); J. Bekmann: O zbieraniu pieśni ludowych, w: „Gazeta Radomska” 1881, nr 9 i 11.
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graficznych. Nieprzebrana wszakże ilość ciekawych tego rodzaju zabytków 

rozproszonych wszędzie po rozległych kraju błoniach, wskazując pojedyn-

czej osobie niepodobieństwo bytności w każdym jego zakątku, a tém mniéj 

zebrania wszystkiego co zebrać można, wymaga udziału w téj czynności 

i innych osób, a w szczególności pomocy łaskawych współobywateli, która 

z łatwością udzielaną by mi być mogła, drogą listownego porozumienia się. 

[…] Z massy pozbiéranych w ten sposób, a nawet i bez ładu nakréślonych 

zapisek, łatwo da się potém ułożyć całość i wypracować obraz ludu ogólny, 

oczywiście, tém prawdziwszy, doskonalszy i bardziéj wykończony, im wię-

cej i dokładniejszych dorzucono doń szczegółów50.

Wśród owych szczegółów, obok opisów wsi, środowiska, sprzętów, ich 
nazw, czynności, ubioru, żywności itp., w punktach 8-11 Kolberg nakreślił 
konieczność zbierania pieśni i melodii oraz opisów zwyczajów i obrzędów 
z uwzględnieniem warstwy muzycznej:

8) Pieśni, o ile możności z nutą, a choćby i bez niéj, oddane mową miejsco-

wą. Pieśni nabożne i dziadowskie.

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, mu-

zyka, tańce, przygotowania młodych, druchen i rodziców, oświadczyny, 

zaprosiny, zaręczyny, mowy, rozplatania warkocza, ślub, zabawa w karcz-

mie, oczepiny, uczty, podarunki, pożegnanie; jak długo, kiedy i u kogo co 

się odbywa? Posag czyli wiano. Koszta wesela.

b) Chrzciny. Zaprosiny. Przybycie kumów i ich wzięcie się i położnicy. 

Uczty. śpiéwy. Sposób postępowania z dzieckiem. Jego wychów.

c) Pogrzeby. Ubranie ciała lub mycie. Zwyczaje (zabobony) zaraz po śmier-

ci nieboszczyka tak w chacie, jak i przed nią, i przy wyprowadzeniu z niéj 

ciała przyjęte, oraz nad grobem. W jakiéj assystencyi, liczbie i w jaki sposób 

ciało prowadzą? śpiéwy i mowy. Stypy. Koszta. Z jakiego drzewa trumna?

d) Sobótki, zapalanie w wigilią św. Jana lub na Zielone świątki. Pieśni 

sobótkowe. Zwyczaje.

e) Obchód różnych świąt uroczystych i niedziel w ciągu roku. Kolędy, 

szopki, zabawy mięsopustne i przebiérania się i t.p. Wielkanoc, Gaik, ko-

50 Oskar Kolberg: List otwarty. Do Redakcyi Biblioteki Warszawskiéj, w: „Biblioteka War-
szawska” (Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi) 1865, t. 1, s. 306 (Dział 
Korespondencya). 
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gutek, konik i t.p. z pieśniami. Zabawy i przesądy w dni obchodu pamiąt-

ki różnych św. Pańskich […]51.

Apel o zbieranie pieśni zawarł Kolberg również w pozostałych punktach, 
dotyczących zwyczajów żniwnych, prac w polu, zajęć domowych.

Czy jesteśmy zatem w stanie odpowiedzieć na pytanie: co by było, gdyby 
Kolberg miał fonograf? Czy Kolberg, hipotetycznie dysponujący fonogra-
fem, dałby, w schyłkowej fazie swej działalności, odpowiedź na zagadkę, co 
tak naprawdę kryje się pod jego „ołówkowymi”, z konieczności uproszczo-
nymi, wtłoczonymi w ówczesną konwencję zapisu muzycznego notatka-
mi? Dysponowalibyśmy wówczas, o ile nagrania te przetrwałyby wojenne 
zawieruchy (co jest przypuszczalnie możliwe, zważywszy na zachowany, 
rozproszony, a następnie scalony i ocalony, choć niecałkowicie, dorobek 
piśmienniczy), nieocenionym materiałem źródłowym i porównawczym, na-
graniami generacji ludzi urodzonych w pierwszej połowie XIX w., a może 
i generacji sięgającej metrykami XVIII w.52? Czy jednak taka sytuacja w ogó-
le byłaby możliwa? Jest to mało prawdopodobne z kilku względów:

1. Choć wieści o wynalazku – fonografie dotarły do Polski względnie szyb-
ko  jak na owe czasy były raczej ciekawostką technologiczną, wywołującą tu 
i ówdzie nastrój sensacji, nikły jednak w środowisku naukowym. Na łamach 
polskiej prasy już w 1878 r. pojawiły się informacje o wynalazku Edisona. 
„Biesiada Literacka” z dn. 10 lutego informowała:

Cieszcie się artyści dramatyczni, śpiewacy i mówcy; intonacya głosu waszego nie 

zaginie dla potomności. Thomas A. Edison z New-Jersey, wynalazł przyrząd do 

unieśmiertelniania głosu. Przyrząd ten, nazywany fonografem, składa się z dwóch 

części: jednéj służącéj do notowania dźwięków i drugiej do ich odtwarzania […]53.

Nieznany autor cytowanego artykułu podał też ogólny opis działania urzą-
dzenia. Kolejne doniesienia o fonografie dotyczyły wówczas zwykle prezen-

51 Ibidem, s. 307-308.
52 Analiza nagrań zachowanych w Zbiorach Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN 

pozwala wysnuć takie przypuszczenie, w 1990 r. nagrywano bowiem wykonawców uro-
dzonych jeszcze w 1899 r.

53 Anonim: Fonograf, w: „Biesiada Literacka” (Pismo literacko-polityczne, illustrowa-
ne) 1878, t. 5, nr 112, s. 126. Wspomnienia o pierwszych doniesieniach o fonografie na 
łamach „Kłosów” z 1878 r. zamieściło w 1956 r. pismo „Radio i świat” (nr 13) na tylniej 
okładce (s. 18) w dziale Rzeczy zabawne i ciekawe.
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tacji urządzenia, zwłaszcza w kręgach dziennikarskich, literackich i artystycz-

nych54. „Tygodnik Illustrowany” z czerwca 1878 r. przytoczył historię poszuki-

wań możliwości przesyłania i wzmacniania dźwięku na odległość i podkreślił 

nieprzypadkową kolejność wynalazków, w której fonograf – pierwsze urzą-

dzenie zdolne do reprodukcji nagrania – stał się „młodszym bratem” logogra-

fu, fonoautografu czy telefonu55.  „Wędrowiec” z lipca 1878 r. przedrukował 

z „Daily Graphic” poczytne wówczas za Atlantykiem opowiadanie o odwie-

dzinach u Edisona w Manlo Park w stanie New Jersey, podczas których sam 

wynalazca zaprezentował swój fonograf. Wśród przewidywanych wówczas 

zastosowań urządzenia nie wymieniano jeszcze dokumentacji dla nauki, choć 

przewidywano pomoc w nauce języków, a także w muzyce artystycznej56. 

W sierpniowym zaś numerze tego pisma zamieszczono opis fonografu oraz 

jego schemat57. W kolejnym roku fonograf był prezentowany w Warszawie, 

o czym świadczy wzmianka w grudniowym numerze „Gazety Polskiej”:

Głosopis58 (fonograf). Przybył do Warszawy niejaki p. Harwan, Ameryka-

nin, z zamiarem pokazywania głosopisu Edisona, układu zegarowego. Być 

54 Anonim: Koncertowe występy fonografu, w: „Biesiada Literacka” (Pismo literacko-poli-
tyczne, illustrowane) 1878, t. 5, nr 129, s. 399. Autor, w oparciu o artykuły z prasy zagranicz-
nej opisał prezentację fonografu w Paryżu, prowadzoną przez współpracownika Edisona 
Puskasa, która odbyła się w sali koncertowej na bulwarach Kapucynów. „Pomiędzy przed-
stawicielami prasy znajdowało się sporo sceptyków, którzy powątpiewając o wszystkiem, 
wątpili i o cudach fonograficznych. Fonograf po pierwszém odezwaniu się nawrócił wąt-
piących, najdowcipniejsze usta zamilkły, powaga uroczysta, tajemnicza zapanowała na sali. 
[Podczas prezentacji Puskas nagrywał a zaraz potem odtwarzał śpiewy z Cyrulika sewilskiego, 
Rigoletta i Niemej z Portici w wykonaniu artystów Lorraina i Gilandiego a także popisy ak-
torskie] Fonograf otrzymał ogólne brawa, dowcipnisie zaczęli go przywoływać niby artystę”.

55 A.M.: Telefon i fonograf, w: „Tygodnik Illustrowany” 1878, t. 5, nr 128, s. 357-359.
56 Anonim: Fonograf i aerofon, w: „Wędrowiec” 1878, t. 32, nr 79, s. 10-13. Autor za-

mieszcza tu interesujący opis samego Edisona: „Młody jeszcze człowiek zajęty był na 
środku sali wycieraniem arkusza cynowéj blachy, położonéj na tekturowém pudle. Dosyć 
wysokiego wzrostu, człowiek ten miał długą i cienką szyję, twarz chudą i kościstą. W tłu-
mie nie zwróciłby na siebie niczyjéj uwagi wyrazem szczególnéj inteligancyi. Widoczném 
było, iż żałował czasu na starania około swéj toalety; buty jego od tygodnia przynajmniéj 
szczotki nie widziały. Chociaż nie miał wąsów ani brody, brzytwa od kilu dni musiała nie 
dotknąć jego twarzy. Włosy kasztanowatego koloru obciął chyba sam ich właściciel, gdyż 
nierównemi kępkami czoło wieńczyły, z wyraźną dążnością ku przodowi; jedna kępka 
sterczała na samym czubku głowy, najéżona w górę jak listki ananasu. Usta były pełne wy-
razu. Niebieskawe żyłki na wysmukłych rękach i ruchliwe drgające palce, zdradzały żywą 
inteligencyą; najbardziéj jednak uderzało w téj niepospolitéj postaci oko, bystre, głębokie, 
świadczące o rzadkiéj potędze rozumu tego człowieka” (ibidem, s. 10). Dodajmy, iż Edi-
son, autor ponad tysiąca wynalazków, cierpiał na postępującą głuchotę (por. np. Anonim: 
Człowiek, który zmienił życie wszystkich ludzi, w: „Na szerokim świecie” 1928, nr 1, s. 9).

57 Anonim: Fonograf, w: „Wędrowiec” 1878, t. 32, nr 85, s. 106-107, 109.
58 Autor wzmianki, Henryk Sienkiewicz, użył w tytule autorskiego spolszczenia obce-

go wyrazu fonograf na głosopis, zob.: Józef Birkenmajer: Sienkiewicz i sprawa polskiej termi-
nologii zawodowej, w: „Poradnik Językowy” (Organ Towarzystwa Krzewienia Poprawności 
i Kultury Języka) 1934, zesz. 8, s. 135.
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może, że nowe to narzędzie lepiej będzie spełniało czynność powtarzania 

głosu niż te wszystkie, które widzieliśmy poprzednio, a których wymowa 

wiele pozostawiała do życzenia59.

W 1880 r. Józef Bodyński na łamach „Przeglądu Polskiego” opisał trzy nowe 

wynalazki: telefon, mikrofon i fonograf. Tylko mikrofon – rodzaj „mikro-

skopu dla ucha”60 nie miał jeszcze wówczas sprecyzowanego zastosowania, 

telefon zaś i fonograf oznaczały istotne udogodnienie dla człowieka.

W r. 1878 sprawił fonograf jako nowość niesłychane wrażenie, nie tylko 

w szerszej publiczności, lecz także w kołach uczonych. Nawet poważne 

czasopisma, donosząc o tym wynalazku, nie były wolne od dziwnej jakiejś 

gorączki, która była wówczas wszystkich ogarnęła, i nie taiły się z tem, że 

podzielają nader optymistyczne zapatrywania i nadzieje ogółu. […] Odtąd 

wprawdzie niewiele nad dwa lata upłynęło, jednakże nic takiego jeszcze się 

nie wydarzyło, coby nas uprawniało do wniosku, że się tak rychło ziszczą 

owe błogie przepowiednie. Czy sztuka fonograficzna wzniesie się kiedyś do 

tego stopnia doskonałości, ażeby się dla muzyki i śpiewu stała tem, czem 

dziś jest fotografia wobec malarstwa, niemożna przewidzieć61.

Kilka wzmianek o fonografie a także jego poprzednikach, wynalazkach Scot-

ta i Crosa, zamieścił „Wędrowiec” w 1888 r.62 

W tym samym roku „Wszechświat”63, najwcześniej, za gazetami ame-

rykańskimi, m.in. „Scientific American”, a po nim w 1890 „Przegląd Po-

wszechny”64 a także „Wędrowiec”65 donosiły o „nowym fonografie Edisona” 

59 Henryk Sienkiewicz (-§-): Głosopis, w: „Gazeta Polska” 1879, nr 279 (Warszawa, 
Sobota 13 grudnia), w drukarni J. Sikorskiego, s. 2.

60 Pierwsze wzmianki o mikrofonie, nowym wynalzaku obok telefonu i fonografu pi-
sał np. prof. K. Jurkiewicz w 1878 r. (K. Jurkiewicz: Mikrofon, w: „Kłosy” 1878, t. 27, nr 682, 
s. 62; w numerze 684 na str. 93 Jurkiewicz opublikował portret Edisona). O nowej nauce – 
„Mikrofonografii”, która, wykorzystując zmodyfikowany wynalazek Edisona, miała wspo-
móc badania przyrodnicze a także medycynę (wzmacnianie dźwięku dla niesłyszących) 
informowała na łamach „Wędrowca” Marya Linde (M. Linde: Mikrofonografia. Nowa nauka, 
w: „Wędrowiec” 1897, nr 16, s. 318).

61 Józef Bodyński: Nowe wynalazki, w: „Przegląd Polski” 1880-1881, t. 3, s. 89, 90.
62 Anonim: Fonografy i gramofony, w: „Wędrowiec” 1888, nr 27, s. 318-319;  O. O.: Nowy 

fonograf, w: „Wędrowiec” 1888, nr 32, s. (378) 379-380 (tu cenne ilustracje); W. U.: Ulep-
szony fonograf i jego zastosowania, w: „Wędrowiec” 1888, nr 50, s. 595-596 (597).

63 T.R.: Nowy fonograf Edisona, w: „Wszechświat” (Tygodnik popularny, poświęcony 
naukom przyrodniczym) 1888, t. 7, nr 8, s. 113-115.

64 A. M. Kawecki: Nowy fonograf Edisona, w: „Przegląd Powszechny” 1890, t. 25,  
s. 297-300.

65 Anonim: Próby z fonografem, w: „Wędrowiec” 1889, nr 2, s. 22-23.
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– urządzeniu udoskonalonym, które zostało zaprezentowane na wystawie 

światowej. W odróżnieniu od urządzenia pierwotnego zapis był trwalszy, 

niż na naklejanej na walec warstwie tzw. stanioli czy folii cynowej, a od-

czytowi nie towarzyszył już charakterystyczny syk, użyto bowiem do zapi-

su warstwy z masy woskowej, wyregulowano także obroty walca (element 

istotny przy wiernym zapisie wysokości dźwięków) przez wprowadzenie 

dynamomaszyny (2 ogniwa galwaniczne), do odczytu stosowano kulkę 

szafirową co minimalizowało szum a także destrukcję nośnika. 

Wynalazcy fonografu udało się otrzymać papier tak jednorodny i tak mało 

sprężysty, że rysy kreślone  na nim przez rylec tego osobliwego przyrządu, 

utrwalają się na nim z dokładnością tak zupełną, że odtwarzają mowę zu-

pełnie wiernie. […] Jako […] dowód dokładności tego przyrządu przytacza 

korespondent , że odtwarza on wiernie świsty, szepty, wszelkie wadliwości 

tonu i jego modulacyje. […] Z licznych zastosowań, jakie zyskać może nowy 

fonograf, przytacza dziennik amerykański: użycie go do przesyłania rozka-

zów i rozporządzeń ustnych, do odtwarzania mów i śpiewu, do wykładu 

języków, do korespondencyi i t.d.66. 

Nowy nośnik – w myśl reklamy producenta – można było zapisać ok. 150 razy, 

zaś odtworzyć aż do zupełnego zatarcia ok. 25 000 razy. Potaniał także koszt 

wałków a cena stała się atrakcyjna w porównaniu z wartością arkuszy papieru. 

Edison przewidywał także specjalne wałki o trwalszej warstwie asfaltowej dla 

przechowywania nagrań mowy i śpiewu na dłuższe czasy. Na łamach prasy 

w 1889 r. pojawiła się informacja o nowym urządzeniu, wykorzystującym fono-

graf Edisona, ale zmodyfikowany przez C. S. Tainera. To praktyczne urządze-

nie, zaprezentowane na wystawie paryskiej, zwane „grafofonem” miało wyrę-

czyć w żmudnej pracy zwłaszcza stenografów, jak również zrewolucjonizować 

metody zapisywania i odczytywania korespondencji67.  O wynalazku donosiła 

prasa codzienna, upatrując w zastosowaniu nagrań znacznych ułatwień np. 

w pracach biurowych, dziennikarskich, literackich, notarialnych. Oto fragment 

ówczesnej reklamy fonografów-grafofonów, które można było nabyć w Warsza-

wie w Magazynie Optycznym G. Gerlacha przy ul. Czystej nr 4:

Grafofon – Główną zaletą tego przyrządu, nie mówiąc już o dokładności 

funkcyonowania jest taniość, kosztuje on bowiem w Warszawie od 120 rs. 

66 T.R.: Nowy fonograf Edisona, op. cit., s. 114, 115.
67 Anonim: Grafofon. Najnowszy rywal fonografu, w: „Wędrowiec” 1889, nr 44, s. 525-526.
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[…] Grafofon nie potrzebuje bateryi elektrycznej (przykrej z powodu woni 

wydzielanej i bądź co bądź brudnej, a co ważniejsza kosztownej) bo po-

ruszany jest przy pomocy nadzwyczaj prostego, solidnego, nie ulegającego 

zepsuciu, mechanizmu zegarowego, który w każdej chwili daje się nakręcić 

korbką. Sam przyrząd notujący i przesyłający głos, odznacza się także nie-

porównaną prostotą konstrukcji, a więc i mocą. Na cylindrze woskowym 

korundowy rylec, przymocowany do drgającej błony, rzeźbi niedostrzegal-

ne dla oka kreski, które są, że tak powiemy, materyalizowaną mową ludzką 

lub dźwiękami muzycznymi. Cylinder ten można przesłać komuś, aby od-

czytał, a raczej wysłuchał tego cośmy powiedzieli, albo też spożytkować go 

od razu. W tym celu nakładamy równie prosty przyrządzik odtwarzający, 

przytykamy do uszu rozwidloną na końcu rurkę gumową i – niezwłocznie 

słyszymy swoją własną mowę z najdokładniejszymi odcieniami i z zadzi-

wiającą wyrazistością. Założywszy tubę rezonansową, możemy głos swój, 

śpiew, a nawet muzykę, uczynić dosłyszalną dla kilkunastu, a nawet kil-

kudziesięciu osób równocześnie zachwycać się melodyami, wykonanemi 

przez pierwszorzędnych artystów, których nigdy nie widzieliśmy i nie zo-

baczymy, słuchać dowcipnych monologów, mów parlamentarnych etc. […] 

Szefowie dużych biur, właściciele fabryk i inni ludzie interesu muszą co-

dziennie odpowiadać na wielką liczbę listów […] albo dawać zwięzłe dyspo-

zycje swoim korespondentom. Jeśli zaś każdy szef kupi sobie ulepszony fo-

nograf, od razu wybrnie z kłopotów. […] Walec kosztuje wprawdzie od 1 rs., 

lecz daje się stoczyć kilkadziesiąt razy68. 

W roku 1890 odbyła się w Warszawie, w Hotelu Europejskim, kolej-

na po dziesięciu latach prezentacja, tym razem nowej wersji fonogra-

fu. Uczestnik prezentacji podkreślił znacznie czystsze i wyraźniejsze 

brzmienie nagrań dokonanych za pomocą nowego aparatu choć nie po-

minął też uwag na temat wad i niedoskonałości urządzenia. Do tzw. „su-

biektywnego słuchania” służył system rurek kauczukowo-szklanych  

– prototyp dzisiejszych słuchawek. Słuchaczom prezentowano nagrania 

muzyki artystycznej:

Można było dokładnie odróżnić melodję, którą śpiewała panna Czosnowska, 

słychać było dobrze ciągłe modulacje co do tempa i siły głosu, ale sam cha-

rakter głosu niknął; pomimo, że znam dobrze głos panny C., nigdybym go 

68 Grafofon (przedruk tekstu z nieznanego pisma polskiego z okresu 1895-1905), w: 
„Horyzonty Techniki” (Miesięcznik poświęcony popularyzacji techniki i wynalazczości) 
1952, nr 5, s. 240. 
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w fonografie nie poznał. W ogóle można powiedzieć, że obecnie fonograf jest 

w stanie ciągłej chrypki i zakatarzenia: głos jego jest bardzo nosowy, brzmie-

nia skrzypiące; cechy te występują najsilniej w niższych tonach np. w śpiewie 

barytona, podczas gdy w górnych rejestrach głos staje się czytelniejszym69.

Uczestnik prezentacji zwrócił również uwagę na niedoskonałości w repro-
dukcji dźwięków instrumentów muzycznych, przy czym stwierdził, że naj-
lepiej odtwarza fonograf grę na fortepianie lub cymbałach i instrumentach 
dętych blaszanych najgorzej zaś muzykę na instrumenty smyczkowe a także, 
w ogóle, muzykę zespołową i orkiestrową. Autor, humorystycznie konklu-
dował (a nawet antycypował), iż fonograf może stanowić także zagrożenie 
– użyty bowiem jako urządzenie podsłuchowe, może stać się niebezpiecz-
nym narzędziem np. w polityce zagranicznej… Jednak w konkurencji z fono-
grafem i grafofonem w owym czasie znacznie lepsze oceny uzyskiwał nowy 
wynalazek Emila Berlinera – gramofon, o czym donosił w styczniu 1890 r. ko-
respondent „Kuriera Warszawskiego”70 powracający z prezentacji w berliń-
skim teatrze Belle-Alliance. Berlinerowi, wynalazcy mikrofonu zastosowanego 
do aparatów telefonicznych, udało się w reprodukcji gramofonowej uzyskać 
znacznie lepszą jakość i dokładność odtwarzanego dźwięku, zwłaszcza in-
strumentów, z utrwalonego po nagraniu krążka blachy cynkowej pokrytego 
bardzo cienką warstwą miękkiego wosku. Poza tym płyty można było repro-
dukować, powielać. ówczesnym problemem pozostawał ręczny napęd płyty, 
znacznie wpływający na zapis i odtwarzanie wysokości dźwięków.

Najlepiej odtwarza gramofon dźwięki instrumentów dętych, najwięcej zaś po-

zostawia do życzenia odtwarzanie głosu. […] Lecz rytm, melodja i tryle nawet 

odznaczały się zupełnie wyraźnie; oddeklamowany przez gramofon wyjątek 

z „Dzwonu” Szyllera zdołał nawet w taki zachwyt wprawić sąsiadkę moją, że 

w dalszym ciągu deklamowała półgłosem, gdy gramofon  już przestał […]. 

Punktem kulminacyjnym i prawdziwym tryumfem dla gramofonu była repro-

dukcja gry na fortepianie, słuchanej przez gumowe rurki, przytknięte wprost 

do uszu. ścisłe odgraniczenie tonów, zawarunkowane uderzeniem w klawisze, 

ułatwia widocznie odtwarzanie dźwięków fortepianowych; tu już złudzenie 

było zupełne; każdy ton z największą czystością, bez żadnego postronnego 

szumu dochodził do ucha, a głos reprodukcji był tak donośny, że aż naciska-

niem rurek gumowych i oddalaniem ich od ucha przytłumiać go trzeba było71. 

69 J.: Fonograf w Warszawie, w: „Wędrowiec” 1890, nr 12, s. 143.
70 Adolf Kipman: Gramofon, w: „Kurjer Warszawski” 1890, nr 31 (31 stycznia), s. 2.
71 Ibidem.



37

OD OŁÓWKA DO NAGRANIA CZYLI GDYBY KOLBERG MIAŁ FONOGRAF…

O nowości technicznej – gramofonie, informowało również w 1890 r. pi-

smo „Wszechświat” – tygodnik poświęcony naukom przyrodniczym72. 

Osiem lat później „Wszechświat”, informował za „La chasseur illustré”, iż: 

„W okolicach Paryża w miasteczku Etampes od pewnego czasu rada miej-

ska używa fonografu, który zapisuje bieg obrad. Ułatwia to znacznie ułoże-

nie dokładnego protokułu posiedzeń”73. Nagrywanie dźwięku stawało się 

więc czynnością coraz bardziej popularną i pożyteczną. 

Kolejne lata to rozwój fonografu i gramofonu i wzajemna konkurencja. 

Wynalezienie tzw. wałków „twardo-lanych” i możliwość galwanizacji ory-

ginalnych nośników (wykonanie formy-negatywu z cienkiej warstwy złota 

i miedzi pozwalającego na odlewanie kopii oryginalnego wałka) spowo-

dowała, iż fonograf znów powrócił do łask, tym razem jako wyrób formy 

Pathé. W 1907 r. fonograf i gramofon były już urządzeniami bardzo rozpo-

wszechnionymi, aczkolwiek nietanimi. 

Na każdej prawie ulicy spotykamy sklepy, z komfortem urządzone, a w nich 

gramofony i fonografy; którąkolwiek gazetę wziąć do ręki, wszędzie reklamy 

i to poważne bądź gramofonów, bądź też fonografów74.

W Polsce pierwsze wzmianki o fonografie i jego użyciu do badań et-

nograficznych pojawiły się w prasie specjalistycznej już w 1890 r., Do-

noszono w nich o dokonaniach Fewkesa. Był to jednak ostatni rok życia 

Oskara Kolberga, badaczowi nie dane było zapewne dowiedzieć się o tym 

pionierskim zastosowaniu fonografu. W tymże roku „Wisła” za „La Tradi-

tion” donosiła: 

Mieszkaniec Bostonu, p. Walter Fewkes, za pomocą fonografu utrwala rze-

czy ludowe Indjan amerykańskich. Posiada on już 36 walców woskowych, 

zawierających podania i pieśni plemienia Pasamogodjów, zamieszkałego 

w stanie Maine. Reprodukcja tak się okazała dokładną, że Indjanie, słucha-

jąc fonografu, poznawali tych pomiędzy siebie, których głos uwiązł nazaw-

sze w cylindrze. Jedna bajka aż dziewięć ich zapełnia75.

72 S. K.: Gramofon, w: „Wszechświat” (Tygodnik popularny, poświęcony naukom przy-
rodniczym) 1890, t. 9, nr 9, s. 142.

73 Anonim: Fonograf sekretarzem, w: „Wszechświat” (Tygodnik popularny, poświęcony 
naukom przyrodniczym) 1898, t. 17, nr 34, s. 544.

74 Anonim: Fonograf czy gramofon?, w” Tygodnik Illustrowany” 1907, nr 11, s. 235.
75 Anonim: Fonograf i etnologja, w: „Wisła” (Miesięcznik geograficzno-etnograficz-

ny) 1890, t. 4, s. 749. Przypomnijmy, że Kolberg zmarł 3 czerwca 1890 r. w Krakowie.
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Sześć lat później pismo „Wędrowiec” informowało czytelników o nagra-

niach, które przeprowadził prof. Franz Boas wśród Indian Ameryki Pół-

nocnej:

Filologowie spierają się, czy starożytni grecy i rzymianie mieli taką samą wy-

mowę, jaką my nadajemy greckiemu i łacińskiemu, a odpowiedzi na to zna-

leźć nie mogą, jak również nie wiedzą jaką wymowa ta była, jeśli się różniła 

od naszej. W przyszłych wiekach kwestye podobne, dzięki fonografowi, ist-

nieć nie będą, a następne pokolenia będą dokładnie znały wymowę ludów, 

które wespół z nami żyły, lecz są dzisiaj blizkie wymarcia. Do ludów takich 

należą między innymi Kuanktilowie, szczep indyan na północno-zachodzie 

Ameryki północnej. Profesor Boas wybrał się między nich z fonografem, 

kazał im weń mówić i ma obecnie dwanaście walców fonograficznych, peł-

nych ich mowy, które po setkach lat, gdy szczep ów wyginie, umożliwią 

usłyszenie ich języka76.

W 1899 r. Franciszek Krček, językoznawca i folklorysta pochodzenia 

czeskiego, współzałożyciel Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie, czło-

nek Akademii Umiejętności oraz współredaktor m.in. „Ludu”, tak pisał na 

łamach tego periodyku:

Fonograf w usługach ludoznawstwa jest już od lat paru we Francyi, gdzie 

epokowe badania fonetyczne ks. [księdza – J.J.] Rousselota doprowadziły 

do stworzenia w r. 1897 pracowni głosowni doświadczalnej przy kolegium 

francuskim (CollÊge de France), zostającej pod kierunkiem pierwszorzęd-

nego językoznawcy, prof. Michała Bréala. Zapisywanie mowy ludowej i jej 

treści, ważnej pod względem ludoznawczym, zapomocą fonografu pozwala 

uniknąć błędów, nieodłącznych przy spełnianiu tegosamego zadania przez 

osoby nie zawsze umiejętnie prowadzące badania ludoznawcze i nierozu-

miejące praw głosowych. Czyby u nas komisya językowa i antropologiczna 

Akademii umiejętności nie zechciały wziąć pod rozwagę tego nowego środ-

ka, uchylającego pomyłki zapisywaczy? Czy koniecznie trzeba czekać, aż 

Niemcy, nawet w nauce zazdrośni wobec pomysłowszych od nich Francu-

zów i Anglików, raczą uznać rzecz za dobrą?77.

76 Anonim: Nowe zastosowanie fonografu, w: „Wędrowiec” 1896, nr 16, s, 313.
77 Franciszek Krček: Fonograf na usługach ludoznawstwa, w: „Lud” (Organ Towarzystwa 

Ludoznawczego we Lwowie) 1899 r., t. 5, zesz. 2, s. 177-178 (w oryginale brak podpisu 
autora).
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Działalność Béli Vikára na Węgrzech (od 1892 r.) znów ożywiła w prasie 

temat zastosowania fonografu do badań naukowych. „Lud” (za „Ethnologi-

sche Mittheilungen aus Ungarn”, 1898, s. 40) zwięźle donosił:

Fonograf na usługach ludoznawstwa, o czem wzmiankuje dr. Fr. Krček […], 

używany i na Węgrzech. Pan Béla  Vikár zbiera zapomocą fonografu pieśni 

ludowe z melodyami w rozmaitych okolicach Węgier78.

Do tematu powracał również Michał Żmigrodzki, od 1894 r. relacjonu-

jący przebieg kolejnych Kongresów Folklorystów. Wśród wieści przeka-

zanych z piątego dnia przebiegu Kongresu w Chicago (1893) Żmigrodzki 

donosił o prezentacjach śpiewów serbskich i ukraińskich, które, wraz z na-

ukowym komentarzem, wykonywali sami prelegenci (ukraińskie śpiewy 

wykonał Żmigrodzki), co wówczas, choć wzbudzało falę oklasków wśród 

słuchaczy, nie było rzeczą zaskakującą na tego typu kongresach79. Jednak 

prezentacja śpiewów Indian Navajos odbyła się w sposób szczególny dla 

ówczesnych słuchaczy, nie tylko ze względu na rodzaj i egzotykę prezento-

wanego repertuaru:

Do fonografu Edisona przyprawiono trąbę i puszczono machinę w ruch. 

Naraz zapiszczał cały chór dzikich głosów, trzytaktową, ciągle z małemi 

tylko odmianami powtarzającą się melodję. Po kilku pieśniach wojennych 

p. Mathews kazał machinie zaśpiewać miłośnie… Aj! Ileż tam było pisku 

i kwiku i jakiegoś chrapania… „Ależ to kocia, marcowa muzyka!” rzekłem 

do sąsiada. Otoczenie, i tak już skłonne do śmiechu, wybuchło na cały głos. 

Nareszcie skończył się dziwaczny koncert80. 

Z kolei po Kongersie Folklorystów w Paryżu 1900 r. Żmigrodzki wspo-

mniał, prócz działalności Vikára, prezentację (ilustrację) fonograficzną 

podczas wykładu dr. L. Azoulay81 z Francji:

78 Stanisław Elijasz-Radzikowski,: Fonograf na usługach nauki, w: „Lud” (Organ Towa-
rzystwa Ludoznawczego we Lwowie) 1900 r., t. 6, zesz. 2, s. 198.

79 Na owym kongresie wiązankę ludowych pieśni polskich zaprezentował także chór 
pod dyr. Antoniego Małka. Występ ten nie wzbudził jednak wielkiego entuzjazmu wśród 
uczestników zjazdu.

80 Michał Żmigrodzki: Kongres międzynarodowy Folklorystów w Chicago [1893 roku] 
(dokończenie), w: „Wisła” (Miesięcznik geograficzno-etnograficzny) 1894, t. 8, s. 637; 
pierwsza część tej pracy została opublikowana w tym samym tomie „Wisły” na s. 408- 
- 414.

81 L. Azoulay był inicjatorem powstania Muzeum Fonograficznego w Paryżu, w któ-
rym jako pierwszy złożył 70 nagranych wałków woskowych; W 1900 r. przedstawił Pary-
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Po południu mieliśmy niezwykle ciekawe posiedzenie. Dr. Azoulay z towa-

rzystwa antropologów Francyi przedstawiwszy ustrój i sposób użycia fono-

grafu, zaklął duchy śpiewaków z całego świata do wnętrza wielkiej mosięż-

nej trąby i kazał im śpiewać po kolei. O koncertowej wartości tej produkcyi 

muzykalnej mowy być nie może, aparat bowiem nie jest doprowadzony już 

do doskonałości, wszystkie więc tony wybornych tenorów, altów i t.p. na-

bierają charakteru brzęczącego. Z drugiej jednak strony żaden koncert nie 

może tak dobrze oddać ludowych odcieni. Najbardziej rodzimy śpiewak, 

występujący przed publicznością, nie może się pozbyć tego wrażenia, iż jest 

słuchany, a przez to mimowoli albo zaciera akcent, lub go usila niewłaści-

wie. Te zaś pieśni, któreśmy słyszeli, były łapane przez maszynę bez świado-

mości śpiewaka, który śpiewał w szynku, w lesie, w polu, bo mu się właśnie 

na śpiew zebrało. Fonograf oddał już ogromne usługi lingwistyczne a teraz 

coraz więcej używa się go w studyach ludowych. 

Béla Vikár, który 1897 roku otrzymał od ministra oświaty w Węgrzech sub-

sydyum, zebrał 500 cylindrów pieśni ludowych; Jul. Sebestyen utrwalił opo-

wiadanie całego szeregu historycznych epopei tegoż kraju; Kernoz zebrał 

pieśni tureckie na Węgrzech82.

2. Kolberg, choć był zainteresowany dokonaniami ówczesnej techniki, 

nie koncentrował swej uwagi na technicznych nowościach.  O fakcie za-

stosowania fotografii dla stworzenia wiernych drukowanych odbitek  do-

wiadywał się korespondencyjnie od pionierów w tej dziedzinie, sam pozo-

stając zasadniczo przy rysunkach Gersona. O wdrożeniu chromolitografii 

do utrwalania typów i strojów ludowych informował go np. Bogumił Hoff, 

którego ilustracje wykorzystał Kolberg w Wielkim Księstwie Poznańskim:  

 

Równe przywiązanie do naszego ludu stało się i dla mnie podnietą do 

zbierania typów i ubiorów wiejskich. Jestem akwarelistą nie z fachu, tylko 

z zamiłowania, i portretowałem w rozmaitych okolicznościach W[ielkie-

go] Ks[ięstwa] Pozn[ańskiego] wieśniaków i wieśniaczki. Moim zamiarem 

było wydać te obrazy drukiem w sposób chromoksylografii z krótkim ob-

jaśniającym tekstem; wtem objawia się dzieło Pana. W nim są wprawdzie 

skiemu Towarzystwu Antropologicznemu plan  stworzenia zbioru fonogramów dla celów 
badań językowych (zob. przyp. nr 19).

82 Michał Żmigrodzki: Kongres Folklorystyczny w Paryżu 1900 roku, w: „Lud” (Organ 
Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie) 1901, t. 7, zesz. 1, s. 83; zob. też: Idem:  Kon-
gres Folklorystów w Paryżu 1900 roku, w: „Wisła” (Miesięcznik geograficzno-etnograficzny) 
1901, t. 15, s. 122.
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obrazy tylko pobocznie traktowane, ale zawsze stanowią jego ważną część. 

[…] Plan, podług którego postąpiłem przy zbieraniu typów i ubiorów, był 

następujący: na jednym obrazie grupa w niedzielnym stroju latowym, na 

drugim grupa w niedzielnym stroju zimowym, na trzecim podobna grupa 

w codziennym stroju, na czwartym grupa w weselnym stroju, a na końcu 

mapę etnograficzną każdej prowincji. Dołączam małą fotografię z podobne-

go obrazu83.

3. Zastosowanie wczesnej technologii nagraniowej (ciężki i obszerny ga-

barytowo sprzęt, możliwość zapisu na pojedynczym cylindrze ok. 2 min. 

nagrania) do pracy Kolberga, który spisywał na bieżąco i chciał zanotować 

jak największą liczbę wątków i wariantów, spowodowałoby znaczne spo-

wolnienie pracy i mniejszą efektywność. Nie zapominajmy, iż Kolberg za-

pisał ok. 8 tys. melodii, które udało mu się wydać za życia, oraz 27 tys. 

melodii, które pozostały w tekach. Międzywojenne archiwa fonograficzne, 

działające już w sposób zorganizowany i angażujące pracowników, zgroma-

dziły do wybuchu drugiej wojny światowej ok. 25 tys. nagrań.

4. Należy też uwzględnić niechęć środowisk naukowych, zwykle kon-

serwatywnych, do wynalazków. Jak wykażemy w kolejnych rozdziałach, 

autorzy pierwszych dokumentów fonograficznych utrwalających polskie 

tradycje muzyczne na próżno w pierwszych dekadach XX w. starali się za-

interesować środowisko decydentów naukowych do zastosowania, wzorem 

innych państw europejskich, fonografu w badaniach ludoznawczych. Jed-

nak myliłby się ten, kto by sądził, iż tylko Krakowska Akademia Umiejęt-

ności nieufnie odnosiła się do wynalazku, choć instytucja ta szczególnie 

długo zachowywała ostrożność wobec nowinek technicznych. Gdy w Pary-

żu, w 1878 r., zademonstrowano fonograf członkom tamtejszej Akademii 

Nauk, jeden z naukowców, Jan Bouillard, posądził demonstratora o brzu-

chomówstwo84. Zgromadzeni słuchacze z oburzeniem kazali wynieść się 

niecnemu „brzuchomówcy”, który śmiał naigrawać się z takich „powag”. 

Znacznie gorzej powiodło się demonstratorowi fonografu w Rosji, gdzie 

sądy carskie skazały go nie tylko na trzy miesiące aresztu, ale nakazały też 

83 List B. Hoffa do O. Kolberga z dn. 17 XII 1867 r., w: Dzieła wszystkie Oskara Kolberga, 
t. 64, Korespondencja Oskara Kolberga, cz. 1 (1837-1876), zebrała i opracowała Maria Turczy-
nowiczowa, red. tomu Agata Skrukwa, Elżbieta Krzyżaniak. Wrocław-Poznań 1965: Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, s. 224-225. Hoff – etnograf-
-amator pracował krótki czas w zakładzie fotograficznym, stąd zapewne jego zainteresowa-
nia chromolitografią; zob. Maria Turczynowiczowa: Bogumił Hoff i jego stosunek do Oskara 
Kolberga, w: „Lud” (Organ Polskiego Towarzystwa Etnologicznego) 1948, t. 38, s. 299-308.

84 Ferdinand Scheminzky: Die Welt des Schalles, op. cit., s. 288; por. też: A.M.: Telefon 
i fonograf, op. cit., s. 358.
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zniszczenie aparatu. Jeden z tych faktów, jak również własne wspomnienia 

z ostatniej dekady XIX w., przytoczył na łamach „Muzyki” Bernard Szarlitt:

[Fonograf] przyjmowano najpierw nie inaczej, jak „hokuspokus” czar-

noksiężników średniowiecznych. […] Piszący te słowa przypomina sobie 

zresztą, iż sam, jako student gimnazjalny [...] na pierwszej „audycji”, jaką 

w Krakowie urządził w swym pokoju hotelowym […] wysłannik Edisona, 

objeżdżający całą Europę. Słuchacze musieli wówczas jeszcze wkładać sobie 

do ucha rurki, wystające z aparatu, a zdumienie nie miało granic, gdy z tej 

niepokaźnej szkatułki rozbrzmiewał polonez Falla, grany przez orkiestrę 

wojskową. Starsi panowie szeptali sobie jednak potem na ucho, że „to prze-

cież musi być jakiś szwindel”… Nie mogło się pomieścić w głowach ludz-

kich, że taki cud był naprawdę możliwy85.

Wspomniany Josif Rozdolski, używający w Galicji „diabelskiej maszyny”  

– jak zwali ją ówcześni Rusini, musiał zapraszać księdza (grekokatolika), któ-

ry odmawiał modlitwę przed fonografem. Odtworzenie zapisu w obecności 

chłopów uspokajało audytorium, gdyż „diabeł nie powtórzy modlitwy”86.

Choć powyżej opisane incydenty wywołują niewątpliwie cień uśmie-

chu u współczesnego czytelnika, faktem jest, iż fonograf nieprędko zagościł 

w warsztatach naukowych polskich etnografów muzycznych i dialektologów87. 

Prócz skomplikowanej na przełomie stuleci sytuacji polityczno-społecznej war-

to podnieść jeszcze argument przytoczony przez Piotra Dahliga, iż ówczesnym 

czynnikiem eliminującym fonograf była inna niż współcześnie, bo negatywna 

ocena wartości źródłowej nagrania88. Nawet autorzy światłych postulatów na-

wołujących do fonografowania melodii uznawali nagranie za przydatny, wygod-

ny i – co najważniejsze – wiarygodny materiał, jednak służący sporządzeniu 

dokładnej transkrypcji nutowej. Zatem choć nagranie dźwiękowe zastępowało 

wówczas coraz częściej ucho i ołówek zbieracza, oddając – w miarę postępu 

technologicznego – coraz więcej subtelnych cech muzycznych, których metoda 

zapisu nutowego i deskrypcji nie były w stanie utrwalić, to należy pamiętać, iż 

nagranie nigdy nie wyeliminowało zapisu nutowego i do dziś służy m.in. jako 

źródło do sporządzenia zapisu dokładnego bądź wersji normatywnej melodii. 

85 Bernard Szarlitt: Z dziejów gramofonu, w: „Muzyka” 1929, nr 6, s. 354.
86 P. Dahlig: Pierwszy zapis fonograficzny…, op. cit., s. 62.
87 Akademia Umiejętności w Krakowie zakupiła pierwszy fonograf dopiero w 1914 r. 

por.: L. Kaczmarek: Fonograf na usługach dialektologii i etnografii muzycznej…, op. cit., s. 22; 
Juliusz Zborowski: Wspomnienia I, w: „Ziemia” (Ilustrowany miesięcznik krajoznawczy) 
1934, nr 1–2, s. 9.

88 P. Dahlig: Pierwszy zapis fonograficzny…, op. cit., s. 62-63. Na problem stosunku tubyl-
ców do technologii nagraniowej oraz różnicę między fonograficznym preparatem a ideą na-
turalistycznego odwzorowania kultury zwróciła też uwagę Anna Nacher (Rubieże kultury po-
pularnej. Popkultura w świecie przepływów. Poznań 2012: Galeria Miejska Arsenał, s. 124–125).
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Analiza słuchowa, którą umożliwia rejestracja i odtworzenie muzyki, stała się 

z czasem – zwłaszcza dla wykonawstwa – źródłem niezastąpionym. W obliczu 

zanikających spontanicznych form śpiewu i muzykowania, wraz z odchodze-

niem najstarszej generacji wykonawców nagranie archiwalne coraz częściej peł-

ni funkcję zastępnika w zanikającym tradycyjnym przekazie repertuaru, zwłasz-

cza jego warstwy muzycznej. 

Nagranie dźwiękowe ma dla etnomuzykologa szczególne znaczenie jako 

dokument etnomuzyczny. Nagranie jest jednak dźwiękowym zarejestrowa-

niem tylko jednostkowego  wykonania muzycznego. Każde zaś wykona-

nie jest jednorazowym, niepowtarzalnym zdarzeniem muzycznym, które 

ma charakter kreacyjny, bowiem wykonawca nie jest rodzajem automatu do 

przetwarzania zapisu nutowego lub przekazu pamięciowego w żywą muzy-

kę89. W muzyce ludowej ów czynnik kreacyjny spełnia najważniejszą rolę. 

Odwrotnie niż w muzyce artystycznej, gdzie wykonawca stara się zbliżyć jak 

najbardziej ku idei kompozytora, muzyk ludowy „śpiewa sam z siebie”, nie 

korzysta z nut, lecz z repertuaru utrwalonego w pamięci. Repertuar ów to 

wzorce mogące dalej podlegać modyfikacjom, udoskonaleniom, ornamen-

tyce według inwencji twórczej wykonawcy. Ludowa edukacja muzyczna 

opiera się na werbalnym przekazie i naśladownictwie. Taki sposób nauki 

w naturalny sposób dopuszcza szeroki margines swobody w traktowaniu re-

pertuaru. Stąd właśnie potrzeba rejestracji materiału muzycznego, bowiem 

każdy artefakt muzyki ludowej jest szczególnie jednostkowym wykonaniem. 

Dysponując nagraniem, etnomuzykolog może dokonać krytycznej obserwa-

cji zjawisk i procesów istotnych dla ludowej twórczości muzycznej. 

Analiza porównawcza setek jednostkowych wykonań tego samego wątku mu-

zycznego przez różnych wykonawców, w różnym czasie i w różnych regionach 

kraju wprowadza w proces formowania się wariantów. Pozwala na wyselek-

cjonowanie i sklasyfikowanie stabilnych, wariabilnych i zgoła przypadkowych 

elementów funkcjonujących w pieśni. Daje to możliwość wykrywania morfolo-

gicznych prawidłowości w wątkach melodycznych, w folklorystycznym reper-

tuarze określonych środowisk i określonych zasięgów terytorialnych.

Osłuchanie się z fonograficznym, XX-wiecznym obrazem tych praktyk mu-

zycznych, których badaniu poświęcił się Oskar Kolberg, ułatwia rozpoznanie 

sedna jego zapisów, które nie są ani „szkicami akustycznej rzeczywistości”, ani 

obiektywną melografią, lecz sumienną próbą zinterpretowania powszechnie 

89 Jadwiga Sobieska: Z zagadnień rekonstrukcji nagrań dokumentalnych polskiego folkloru 
muzycznego. B. Nagranie folkloru jako dokument etnomuzyczny, w: Studia z teorii przekazu 
dźwięku. Praca zbiorowa Katedry Reżyserii Dźwięku Akademii Muzycznej im. F. Chopina 
w Warszawie, A. Gryzik, J. Szmańda, J. Urbański, N. Wołk-Łaniewski (red.), Warszawa 
1982: Wydawnictwa Radia i Telewizji, s. 213 (praca ta nie została dotychczas uwzględnio-
na w publikowanych bibliografiach prac Jadwigi Sobieskiej).
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lub lokalnie znanego repertuaru według reguł zawodowego wykształcenia mu-

zycznego XIX w.90

W kontekście pozaeuropejskim, bazując na badaniach Indian Navajo Char-

lotte Frisbie poruszyła problem pozaeuropejskiego znaczenia określeń wyko-

nania: „performing” w kontekście ceremonii i „play” jako określenia poza-

obrzędowej aktywności muzycznej; wskazała na wpływ innych kultur i prze-

mian kontekstu na jakość, formę i zrozumienie performensu wśród autochto-

nów. Z czasem więc cenne, ale „wypreparowane” z kontekstu „próbki” nagrań 

nie wystarczały badaczom; musieli oni zwrócić się ku etnografii wykonania 

muzycznego, które wymaga analizy nie tylko fizycznego zjawiska dźwięku, 

lecz całego kontekstu,  uwzględniając – zgodnie z orientacją antropologiczną 

– nie tylko wytwory kultury lecz także ich wytwórcę – człowieka. Biorąc pod 

uwagę okoliczności wykonania, możliwość ingerencji badacza w jego prze-

bieg a także żywą relację między wykonawcą a uczestnikami ceremonii lub 

słuchaczami, która ma wpływ na jakość i modyfikacje wykonania uświada-

miamy sobie, jak trudno uzyskać wiarygodny dokument91. Proces nagrania 

więc silnie wpływa na kondycję wykonawców i na samo wykonanie:

Technologie rejestracji nie są po prostu narzędziami czysto mimetycznej re-

prezentacji i nie są wobec nagrywanych fenomenów zewnętrzne, ale je współ-

tworzą […]. Rejestrację […] można więc postrzegać jako komunikację w obrębie 

złożonego środowiska, w skład którego wchodzi miejsce realizacji, osoba/oso-

by realizujące nagranie oraz sprzęt (choć trzeba byłoby tutaj także uwzględnić 

aspekty temporalne, jak choćby część doby czy pory roku). Również katego-

ria „sprzętu” ulega dzisiaj problematyzacji [...] mamy bowiem do czynienia 

z obiektami dokonującym specyficznej translacji czy też kanalizacji strefy 

dźwiękowej […]. Z całej bogatej, złożonej sytuacji, która składa się na moment 

rejestracji nagrania terenowego zostaje 3-4 minutowy zapis […]. Tak działa ła-

godne – i konieczne – kłamstwo medialnej reprezentacji […]. Łatwo możemy 

dostrzec, że właściwie każde nagranie dźwiękowe jest w pewnym sensie „sam-

plem”; próbką całej sytuacji, od której odrzucono bogatsze konteksty92. 

90 P. Dahlig: Zbiory muzyczne Oskara Kolberga…, op. cit., s. 9; idem: Uwagi o znaczeniu 
zbiorów muzycznych Oskara Kolberga…, op. cit., s. 13..

91 Charlotte Johnson Frisbie: An Approach to the Ethnography of Navajo Ceremonial Perfor-
mance, w: The Ethnography of Musical Performance, Norma McLeod, Marcia Herndon (red.), Dar-
by 1980: Norwood Editions, s. 75, 80–81, 88–91; zob. też: Marcia Herndon, Norma McLeod: 
The Interrelationship of Style and Occasion in the Maltese Spirtu Pront, ibidem, s. 147–166; Introduc-
tion, ibidem, s. 6; Renee Rose Shield: Country Corn: performance and context, ibidem, s. 105–122.

92  Anna Nacher: Rubieże kultury popularnej, op. cit., s. 120 (za: Max Katz: Capturing Sound. 
How Technology has Changed Music. Berkeley 2004: University of California Press), 126–127. 
Autorka powołuje się na zjawisko skracania wykonań rag wraz z dokonywaniem ich pierw-
szych nagrań. Wszystkie te skutki, które zróżnicowały jednostkowe nagranie od oryginalnych 
wykonań określiła autorka, za Katzem „efektem fonografu”, zwracając jednocześnie uwagę na 
próby „zatuszowania” przez niektórych pierwszych dokumentalistów kulisów dokonywania 
rejestracji fono- czy fotograficznych (ibidem, s. 123–124).
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OkreS Przed PierWSzą WOjną 
śWiaTOWą. 
PierWSze rejeSTracje fOnOgraficzne 

muzyki Tradycyjnej na ziemiacH POlSkicH

Jako kryterium wyboru opisywanego poniżej materiału dokumen-

talnego przyjęto fakt zachowania kolekcji nagrań lub ich fragmentów 

oraz możliwość odtworzenia nośników dla uzyskania akustycznego wy-

miaru dokumentu historycznego. W niniejszym tekście przedstawio-

no wybrane zabytki, pomijając te, które nie zachowały się do naszych 

czasów, oraz te, o których wiemy obecnie bardzo niewiele; chodzi tu 

m.in. o zaginione nagrania Alicji Simon, dokonane w okolicach rzeki Pi-

licy w 1913 r. na wałkach Edisona, i Kazimierza Nitscha przeprowadzone 

w Wielkopolsce w 1914 r., dokumentujące pieśni Mazurów wieleńskich  

z  Pęckowa93. Nie zostaną też omówione szerzej nagrania repertuaru ży-

93 O tych niezachowanych do dziś nagraniach wspomnieli Jadwiga Sobieska, Piotr 
Dahlig i Jacek Jackowski: J. Sobieska: Folklor muzyczny w praktyce i nauce, w: Polska współ-
czesna kultura muzyczna 1944-1964, Elżbieta Dziębowska (red.), Kraków 1968: PWM,  
s. 167, tekst ten pod tytułem Folklor muzyczny w dwudziestoleciu dostępny jest też w: Jadwi-
ga i Marian Sobiescy: Polska muzyka ludowa i jej problemy. Wybór prac pod red. Ludwika 
Bielawskiego. Kraków: PWM, s. 585; P. Dahlig: Pierwszy zapis fonograficzny…, op. cit., s. 62; 
J. Jackowski: Archiwizacja nagrań dźwiękowych folkloru muzycznego, w: „Kwartalnik Pol-
skiej Sekcji ISME” 2002, nr 2-4, s. 84-94; idem: Na początku były wałki woskowe, w: „Gadki 
z Chatki” 2003, nr 44, s. 6-11; idem: The Oldest Sound Archive of Traditional Music in Poland 
in Relation to Current Challenges, w: „Tautosakos darbai/Folklore Studies”  2006, t. 31, L. Bū- 
gienė (red.), Vilnius: Institute of Lithuanian Literature and Folklore,  s. 25–39; idem: Za-
chować dawne nagrania..., w: „Gadki z Chatki” 2008, nr 3, s. 6-15; idem: Zbiory Fonogra-
ficzne Instytutu Sztuki PAN. Archiwum muzyki tradycyjnej w dobie cyfryzacji i Internetu, w: 
Folklor w dobie Internetu, Gabriela Gańcaczyk i Piotr Grochowski (red.), Toruń 2009: Wy-
dawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 211–222; idem:  Digitalizacja, 
opracowanie i udostępnianie dokumentalnych nagrań dźwiękowych zarejestrowanych w ramach 
Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego (1950-1954). Historyczne i ideowe uwarunkowania ogól-
nopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego, w: Chrońmy dziedzictwo fonograficzne. Druga 
i Trzecia Ogólnopolska Konferencja Fonotek, Radom 2008, Gdańsk 2009. Warszawa 2011: 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Fonotek. Biblioteka Narodowa, s. 67-115. 
Ze wspomnień Juliusza Zborowskiego wiemy, iż Kazimierz Nitsch dokonał swych nagrań 
w lipcu 1914 r. zapewne za pomocą  aparatu podobnego do tego, którym w tym samym 
roku, na wiosnę, posługiwał się Zborowski. Fonograf Nitscha był już jednak własnością 
Krakowskiej Akademii Umiejętności. Nagrania Nitscha nie przyniosły jednak obfitego 
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dowskiego: dawnych pieśni 
synagogalnych, obrzędowych 
i ludowych, które utrwalił 
Menachem Kipnis – śpiewak 
i chórzysta Opery Warszaw-
skiej i miłośnik folkloru. Kip-
nis sam wykonywał na swo-
ich koncertach ludowe pieśni 
żydowskie, później on i żona 
koncertowali także za gra-
nicą. Zbierał (również kore-
spondencyjnie) zapisy pieśni 
żydowskich na terenie całego 
kraju. Wydał dwa zbiory ży-
dowskich pieśni ludowych. 
Z fonografu korzystał Kipnis 
przed I wojną światową i tuż 
po niej. W późniejszym czasie „klejnoty pieśniarstwa ludowego” rejestro-
wał też na płytach. Zbiory te zaginęły w czasie wojny94.

2.1. zakoPane, 1904 r. 

Za najstarszy zachowany zabytek fonograficzny dokumentujący polski 
folklor muzyczny uznajemy w chwili obecnej nagrania dokonane przez 
filologa, slawistę i etnografa z Krakowskiej Akademii Umiejętności – Ro-
mana Zawilińskiego (1855-1932) w 1904 r. na Podhalu95. Wcześniejszych 

plonu: utrwalił on wymowę dyftongiczną samogłosek w centralnej części Wielkopolski 
(Wierzbno) i całkiem odrębną wymowę u oraz o pochylonego tzw. Mazurów wieleńskich 
(Pęckowo) w śpiewie. Trzy wałki z tego przedsięwzięcia znajdowały się w latach 50. ub. 
wieku w Zakładzie Fonograficznym Uniwersytetu Poznańskiego (dwa z Pęckowa i jeden 
z Chrzypska). ślad nagrania z Pęckowa był też na płycie nr L 89 w zbiorze tegoż Zakładu 
(zob. Leon Kaczmarek: Fonograf na usługach dialektologii i etnografii muzycznej…, op. cit., s. 22.

94 Marian Fuks: Muzyka ocalona. Warszawa 1989: Wydawnictwa Radia i Telewizji,  
s. 57–58.

95 Najstarszemu zabytkowi fonograficznemu folkloru polskiego poświęcili swe prace 
Piotr Dahlig i Jacek Jackowski, wspomniała też o nich Jadwiga Sobieska, Elżbieta Jawor-
ska i Anna Szałaśna: P. Dahlig: Najstarsze źródło fonograficzne folkloru polskiego (1904), w: 
„Twórczość Ludowa” 1994, nr 3–4, s. 11–13; idem: Pierwszy zapis fonograficzny folkloru 
polskiego (1904), op.cit., s. 57–70 (tam też transkrypcje muzyczne i tekstowe); J. Jackowski, 
Z. Ładygin: Głosy z przeszłości, w: „Tatry” 2006, nr 4, s. 61–63 (do pisma została dołączona 
płyta CD prezentująca m.in. fragmenty omawianego zapisu); J. Sobieska: Folklor muzycz-
ny w praktyce i nauce, op. cit., s. 166-167; E. Jaworska: Działalność folklorystyczna Komisji 
Antropologicznej Akademii Umiejętności w Krakowie, op. cit., s. 162; A. Szałaśna: Informator 
Archiwum Fonograficznego im. M. Sobieskiego, Warszawa 1978: Instytut Sztuki PAN, s. 22. 

2. Dwa wałki fonograficzne nagrane w 1904 r. 
przez Romana Zawilińskiego na Podhalu. Naj-
starszy zabytek fonograficzny dokumentujący 
polski folklor muzyczny. Zbiory Fonograficzne 
Instytutu Sztuki PAN. Fot. Piotr Jamski.
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źródeł fonograficznych dokumentujących rodzimą pieśń lub muzykę tra-
dycyjną brak, choć wiadomo, iż na tle ówczesnych dokonań światowych 
i europejskich ta pierwsza i – co należy podkreślić – epizodyczna rejestra-
cja fonograficzna była faktem dość mocno opóźnionym, czego przyczyn 
należy upatrywać w szczególnej sytuacji politycznej. Nie dziwi też fakt, iż 
tego pierwszego nagrania dokonano właśnie na terenach Galicji. Inicja-
tywa fonograficzna Zawilińskiego96 zrodziła się zapewne w wyniku zna-
jomości znacznie wcześniejszych i obserwacji ówczesnych działań, doko-
nań i tendencji władz Cesarstwa Austro-Węgierskiego97. Nim przejdziemy 
do omówienia pierwszego epizodu fonograficznego w Galicji, poświęćmy 
nieco uwagi najstarszej zorganizowanej akcji notowania i zbierania pieśni 
ludowej. Owa akcja, której pierwszy etap miał miejsce jeszcze w czasach 
przedkolbergowskich, w istotny sposób wpłynęła na kształtowanie się idei 
zbierania zapisów, a w przyszłości – nagrań pieśni i melodii ludowych. 

Choć Leon Kaczmarek nie wspomniał o tym nagraniu w swej pracy z 1953 r. (L. Kaczma-
rek: Fonograf na usługach dialektologii i etnografii muzycznej…, op. cit.) to cztery lata później 
uwzględnił już tę informację na łamach „Biuletynu Fonograficznego”, powołując się na 
Sprawozdania z posiedzenia Komisji Antropologicznej z 1904 r. w artykule poświęconym 
działalności i dziełu wybitnego dialektologa, znawcy gwar wielkopolskich, pierwszego 
uczonego polskiego, który podważył wartość fonograficznego zapisu gwar (niemożność 
obserwacji pracy narządów mowy i ciągłość opowiadania), zob.: L. Kaczmarek: Adam To-
maszewski (1895–1945), w: „Biuletyn Fonograficzny” 1957, t. 2, s. 16–17 (przypis); zob. 
też: Maria Kurzeja-świątek: Zawiliński Roman, w: „Małopolska”, 2012,  t. XIV, red. Zdzisław 
Noga. Kraków, s. 308-311..

96 Warto w tym miejscu przytoczyć kilka uwag Zawilińskiego, sformułowanych w 1887 r., 
 a więc 7 lat przed zastosowaniem przez niego fonografu: „Przechodząc do pieśni, zazna-
czyć, a raczej przypomnieć trzeba z naciskiem, że nieodłączną ich częścią jest melodya. 
Wiadomo, że lud do melodyi słowa pieśni dorabia a nie odwrotnie. Stąd to, oprócz wier-
nego zanotowania tekstu piosenki, niezbędnem jest podanie melodyi w kluczu skrzypco-
wym. Niemuzykalni, a raczej nieobeznani do tyla z techniką muzyki, aby módz ująć jej 
tony i takt i należycie zanotować, mogą użyć obcej pomocy; jeżeli i tej nie można znaleźć, 
musi wystarczyć sam tekst pieśni. […] Zdaje nam się, że na czele utworów poetycznych 
najlepiej będzie postawić te, które od formy zowiemy krakowiakami, dzieląc je na miłosne 
(dziewcząt i chłopców), wojackie i różne; potem dopiero zestawić inne, albo, co lepszy da 
przegląd, na czele każdego działu postawić odnośne krakowiaki. Nie potrzebuję tu już 
powtarzać, co wyżej zaznaczyłem z naciskiem, że teksty bez melodyi są dopiero połową 
pieśni” (Roman Zawiliński: O sposobie gromadzenia materyałów etnograficznych [odbitka 
z „Wisły”], Warszawa: 1887, s. 8, 14–15).

97 Wpływ ośrodka wiedeńskiego dla kształtowania się  idei systematycznego, w wy-
miarze instytucjonalnym  i w skali ogólnopolskiej, zbierania folkloru muzycznego przed-
stawiłem na konferencji zorganizowanej z okazji 110-lecia wiedeńskiego Phonogrammar-
chiv. Tekst jest dostępny w wydawnictwie prezentującym materiały z konferencji, zob.  
J. Jackowski: The importance of experience gained in the Phonogrammarchiv for archiving and 
documenting traditional music in Poland, w: „Jahrbuch des Phonogrammarchivs der Österre-
ichischen Akademie der Wissenschaften”. Beiträge des internationalen Symposiums: 110 
Jahre Phonogrammarchiv: Reflexionen über Arbeitsfelder, Kooperationen und Perspek-
tiven, Clemens Gütl, Gerda Lechleitner, Christian Liebl (red.). Gottingen 2010: Cuvillier 
Verlag, s. 110–132. Zob. też prace Piotra Dahliga, np. P. Dahlig: Early Field Recordings in 
Poland…, op. cit., s. 205–218.
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Zainteresowanie pieśniami ludowymi na terenach Cesarstwa Austriac-
kiego, pod którego panowaniem znajdował się wówczas m.in. śląsk Cie-
szyński, w świetle dostępnych dokumentów sięga roku 1819. Towarzystwo 
Przyjaciół Muzyki Cesarstwa Austriackiego w Wiedniu (Společnost přátei 
hudby rakouskěho mocnářctvi) zwróciło się wówczas do władz szkolnych 
z prośbą o wydanie nauczycielom polecenia, aby zbierali wśród okolicz-
nych mieszkańców pieśni i tańce ludowe98. Nauczyciele mieli notować za-
równo teksty pieśni, jak i melodie. Zalecano gromadzenie pieśni świeckich 
– jednogłosowych, melodii tańców oraz starodawnych pieśni nabożnych. 
Zwrócono uwagę na konieczność notowania nazw miejscowości, z których 
pochodzi zapisany repertuar99. Akcja cieszyła się powodzeniem, bowiem 
do Wiednia wysłano wówczas liczne zbiory pieśni ludowych, o czym świad-
czą zachowane inwentarze i rachunki. W Brnie odnotowano 61 pieśni na-
desłanych ze śląska Cieszyńskiego oraz 158 pieśni z Moraw100. Najstarszy 
zbiór zapisów pieśni ze śląska obejmował – jak podaje Jerzy Pośpiech101 
– ok. 40 pieśni (ludowych, kościelnych i pieśni pochodzenia literackiego), 
które nadesłano z następujących miejscowości: Skoczów – 3 pieśni religij-
ne (nadesłał Leopold Sajunz [Zając]); Lipowiec – 2 pieśni: religijna i wesel-
na (nauczyciel Paweł Polovsky [Palowski]); Pierściec – 5 pieśni religijnych  
i 1 pogrzebowa (nauczyciel Václav Gerloch [Wacław Gerdoch]); Simoradz 
– 2 kolędy (nauczyciel Karel Glosny [Karol Głośny]); Dębowiec – 4 pieśni 
świeckie i 1 pogrzebowa (nauczyciel Vincenty Soblik [Wincenty Szoblik]); 
Karwina – 3 pieśni religijne (organista Josef Horský [Józef Horski]). Wśród 
nadesłanych materiałów znalazło się również 19 innych tekstów z okolic 
Cieszyna (pieśni wielkanocne, weselne, pogrzebowe i taneczne)102. Ludwik 

98 W myśl pisma wystosowanego 24 stycznia 1819 r. przez ówczesnego kanclerza hra-
biego Franza Josefa von Saurau do naczelników władz administracyjnych, akcja zbierania 
miała być otoczona opieką i wsparciem lokalnych urzędów. Wzór metodyczny dla groma-
dzonej dokumentacji wyznaczyli, na prośbę rządcy Moraw i śląska gubernatora Antoniego 
Bedřicha hr. Mitrovskiego, profesor estetyki w Pradze J. Meinert i Franciszek Antoni Kolo-
vrat hr. Libšteinski – burgrabia królestwa czeskiego. Pierwszy z nich zalecił oparcie się na 
wydanym przez siebie w 1817 r. zbiorze pieśni ludowych (Fylgie, alte deutsche Volkslieder in 
der Mundart des Kühländchens), drugi zaś wskazał, by wśród zbieraczy znaleźli się przede 
wszystkim nauczyciele. W kolejnych kanclerskich pismach urzędowych skierowanych do 
administracji cywilnej i duchownej wezwano te instytucje do poparcia przedsięwzięcia (do 
akcji włączyli się również księża) oraz nakazano przesyłanie materiałów w dwóch egzem-
plarzach – jeden do Towarzystwa w Wiedniu, drugi do Muzeum Franciszka (Francisceum) 
w Brnie (Jerzy Pośpiech: Tradycje folklorystyczne na Śląsku w XIX i XX wieku [do roku 1939]. 
Warszawa, Wrocław 1977: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 3).

99 Ibidem, s. 2-3.
100 Ludwik Brożek: Wiadomości o pewnym zbiorze pieśni ludowych z początków XIX w., 

w: „Kalendarz śląski” (na rok 1972) 1971, s. 109–111.
101 J. Pośpiech: Tradycje folklorystyczne na Śląsku…, op. cit., s. 3.
102 Część tych zbiorów została opisana i wykorzystana w publikacjach czeskich:  
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Brożek zwrócił uwagę na fakt, iż wśród nadesłanych pieśni kościelnych były 
teksty polskie, chociaż wówczas na śląsku używano wyłącznie kancjonałów 
czeskich nazywanych potocznie morawskimi103. Pierwsza systematyczna 
i prowadzona na większą skalę akcja zbierania pieśni ludowych obejmu-
jąca częściowo także pozostający wówczas pod zaborem teren Rzeczypospo-
litej sięga więc 1819 r. i była ideą ośrodka wiedeńskiego. Jak poinformował 
Jerzy Pośpiech, zbiory z 1819 r. przetrwały do dnia dzisiejszego w Muzeum 
Franciszka w Brnie104. Ta zorganizowana akcja wyprzedziła o wiele lat opisa-
ne wyżej indywidualne, choć w efekcie nie do przecenienia, wysiłki najwięk-
szego zbieracza polskiej pieśni i muzyki ludowej Oskara Kolberga105:

Na śląsku Cieszyńskim dokonany został najdawniejszy zapis pieśni ludo-

wych jeszcze w okresie przedkolbergowskim, bo w roku 1819, tj. w tym 

czasie, kiedy Kolberg liczył sobie 5 lat życia106. 

W końcu pierwszej dekady XX w. (1907-1910) Ministerstwo Wyznań 
i Oświaty w Wiedniu powołało kolejną akcję zbierania literatury i muzyki 
ludowej na terenach należących wówczas do cesarstwa. Odpowiedzialnym 
za dostarczanie materiału z terenu Galicji do Wiednia był wówczas Sewe-
ryn Udziela, w skład komitetu wchodził m.in. Roman Zawiliński107. Celem 

F. Bartoš: Zpráva o rukopisných sbirkách národnich pisni moravských z r. 1819 chovaných ve 
Františkové Muzei w Brně, w: „Museum Francisceum Annales”, Brunae 1896, s. 67–90; 
idem: Národni pisně moravskě v nově nasbirané, Brno 1889; idem: Národni pisně moravskě 
v nově nasbirané. Ve sbirku upravil František Bartoš, po stránce hudebni pořádal Leoš 
Janáček. Praha 1901; J. Horák: Zpráva o činnosti Ústavu pro lidovou piseň, w: „Národopisný 
Věstnik Českoslovanský”, 1925, s. 62–79; S. Souček: Jak použito sbirky ludových pisni a tan-
ců moravských a slezských, pořizene r. 1819, w: „Národopisný Věstnik Českoslovanský” 1910, 
nr 5, s. 1–23; Guberniální sbírka písní a instrumentální hudby z Moravy a Slezska z roku 1819. 
Karel Vetterl i Olga Hrzbaldowá (red.). Brno 1994: Strážnice. Ústav lidové kultury.

103 L. Brożek: Wiadomości o pewnym zbiorze pieśni…, op. cit., s. 111.
104 J. Pośpiech: Tradycje folklorystyczne na Śląsku…, op. cit., s. 4.
105 Zagadnienie wspomnianych zabytków oraz samego przedsięwzięcia z 1819 r. omó-

wiłem szerzej w pracy poświęconej kształtowaniu się idei zorganizowanej akcji zbierania 
folkloru muzycznego na ziemiach polskich, zob. Jacek Jackowski: Digitalizacja, opracowa-
nie i udostępnianie dokumentalnych nagrań dźwiękowych…, op. cit., s. 67-115.

106 Jan Tacina: Zbiory pieśni ludowych na Śląsku, w: „Kalendarz śląski” (na rok 1964) 
1963, s. 137.

107 Zapewne to właśnie Udziela jest autorem kwestionariusza W sprawie zbierania pie-
śni i muzyki ludowej polskiej opublikowanego w 1910 r. w „Ludzie”: „Ministerstwo  Wyznań 
i Oświaty w Wiedniu postanowiło wydać pod tytułem Das Volkslied in Österreich (Pieśń 
ludowa w Austryi) zebraną i krytycznie opracowaną poezyę i muzykę ludową wszystkich 
narodów mieszkających w państwie austryackiem. […] Do zebrania, opracowania i przy-
gotowania do druku polskiej poezyi i muzyki ludowej, ustanowiony został w Galicyi Wy-
dział wykonawczy pod przewodnictwem Seweryna Udzieli, c.k. inspektora szkolnego 
okręgowego w Podgórzu pod Krakowem” zob.: „Lud” (Kwartalnik Etnograficzny, Organ 
Towarzystwa Ludoznawczego) 1910, t. 16, s. 328. Szczegółowy kwestionariusz (planowa-
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przedsięwzięcia było wydanie imponującej publikacji pt. Das Volkslied in 
Österreich108. Ta długotrwała akcja, jak również późniejsze wydawnictwa 
prezentujące jej plon – zbiory pieśni, nie pozostała bez wpływu na kształ-
towanie się idei zbierawczych polskich badaczy i dokumentalistów, spośród 
których Roman Zawiliński zapewne najwcześniej rozpoczął fonografowanie 
pieśni. Należy jednak podkreślić, iż ten dokument fonograficzny – dwa cylin-
dry Edisona, na których zapisano orację weselną oraz pieśni wykonane przez 
Jana Sabałę-syna109  – został sporządzony z myślą o przygotowaniu źródeł do 
badań językowych, dialektologicznych, nie zaś muzykologicznych. Fonograf, 
za pomocą którego badacz zrealizował swoje nagrania, został prawdopodob-
nie wypożyczony z Wiednia110. Epizod ten nie zapoczątkował jednak prac 
dokumentalnych zakrojonych na szerszą skalę. Zawiliński, prezentując Aka-
demii swe prace 14 grudnia 1904 r., podkreślał znaczenie dla dialektologii 
badań z użyciem fonografu i wskazywał przy tym na kilkuletnie już wówczas 
doświadczenia wiedeńskiego Phonogrammarchiv, istniejącego przy Akade-

no przygotowanie jeszcze dokładniejszej wersji) poruszał m.in. następujące kwestie: re-
pertuar danej miejscowości i okolic („podać przynajmniej pierwszą zwrotkę, a zapisywać 
wszystkie wyrazy bardzo dokładnie tak, jak je lud w tej miejscowości wymawia”), różnice 
pokoleniowe w doborze repertuaru, transformacje repertuaru, eksklamacje w tańcu, na-
woływania, najlepsi śpiewacy ludowi, autorzy pieśni, zapisy pieśni i tańców, funkcje i ro-
dzaje pieśni i okoliczności wykonania, przemowy, pieśni w obrzędach, sposób wykonania, 
instrumenty i repertuar instrumentalny, tańce. Przewidziano również dokładne metryki 
do zapisów pieśni uwzględniające także imię i nazwisko informatora (ibidem, s. 328-330); 
zob. też: Ewa Dahlig-Turek: From National Heritage to National Heritage. Sound Archive of 
the Institute of Arts in Warsaw, w: „Jahrbuch des Österreichischen Volksliedwerkes”, 2005, 
t. 53/54 (2004-2005), Eva Maria Hois, Michaela Brodl, Sepp Gmasz (red.), s. 162-169. 

108 Tu znów organizatorzy prace dokumentacyjne powierzyli głównie nauczycielom. 
Większość zebranych materiałów nie trafiła jednak do Wiednia, a po zakończeniu wojny 
i odzyskaniu przez Polskę niepodległości rękopisy pozostały w Muzeum Etnograficznym 
w Krakowie, na Wawelu. Kustoszem muzeum był wówczas Seweryn Udziela, zob.: Ludwik 
Bielawski: O rękopiśmiennym zbiorze melodii podhalańskich Adolfa Chybińskiego, w: „Muzy-
ka” 1958,  nr 1-2, s. 122-127; Adolf Chybiński: Śladami Oskara Kolberga, w: „Kuryer Literac-
ko-Naukowy”  1926, nr 9 (Dodatek do numeru 60 „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” 
z dn. 1 marca 1926 r.), s. IV; idem: O organizację pracy nad polską pieśnią ludową, w: „Polska 
Oświata Pozaszkolna” (Miesięcznik – Organ Związku Nauczycielstwa Polskiego) 1933-34, 
zesz. 4-5, s. 134.

109 Dwa nagrane przez Zawilińskiego w 1904 r. wałki przechowywane są obecnie 
w Zbiorach Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN w Warszawie i stanowią najstarszy za-
bytek tej kolekcji. 

110 Inny uczestnik akcji wiedeńskiej Volkslied in Österreich, Leoš Janáček, odpowie-
dzialny za morawską i śląską sekcję projektu, organizował w 1904 r. m.in. nagrania fono-
graficzne na Morawach (użycie fonografu planował on już od 1892 r.). Słowackie nagra-
nia Janáčka i jego współpracowników pochodzą z lat 1909-1912 (zob.: As Recorded by the 
Phonograph. Slovak and Moravian Songs Recorded by Hynek Bím, Leoš Janáček and Franriška 
Kyselková in 1909-1912, cz. 1: Studies and Reports, autorzy: Jarmila Procházková, Gerda Le-
chleitner, Hana Urbancová, Alžbeta Lukáčová, Lucie Uhlíková, Franz Lechleitner, Milan 
Fugner, Václav Mach, Michal Škopík. Brno 2012: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 
– pracoviště Brno). Z austriacką akcją związana była też działalność Otokara Zicha, który 
dokonał w 1909 r. pierwszych nagrań na terenie Czech.
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mii Umiejętności. Ze Sprawoz-

dania z posiedzenia Komisji 

[Antropologicznej] z dnia 14 

grudnia 1904 r. wiemy, iż:

Dyr. Roman Zawiliński 

przedstawił pożytek użycia 

fonografu do badań etnogra-

ficznych i językowych i od-

tworzył fonografem oracyę 

drużby weselnego i kilka 

pieśni góralskich. W dysku-

sji nad tym referatem Prze-

wodniczący zaznaczył, że 

Akademia Umiejętności wie-

deńska prowadzi podobne 

studya z pomyślnymi wyni-

kami111. 

W omawianym nagraniu 

utrwalono głos zarówno bada-

cza (który zapowiada nagra-

nia), jak i wykonawcy – Jana 

Sabały, syna słynnego Jana 

Sabały Gąsienicy Krzeptow-

skiego Czakora z Kościeliska (1809-1894). Materiał zarejestrowany112 to 

oracja weselna („pytacka” – zaproszenie na wesele): Niech będzie błogosła-

wiony dom, do którego my wstempujemy, która wypełnia cały pierwszy wałek 

fonograficzny. Czas tego nagrania, sięga niespełna 2 minut i 30 sekund. Na-

granie oracji ukazuje silne wówczas – pod wpływem m.in. ruchu turystycz-

nego – przemiany gwary podhalańskiej; Sabała wypowiada znaczną część 

oracji „po pańsku”. Drugi nośnik wypełniają „śpiewki góralskie”, czyli cztery 

krótkie przyśpiewki i dwie pieśni (utrwalone są tylko ich pierwsze zwrotki), 

w których cechy gwarowe są już nieco lepiej zachowane. Nagrania są urwa-

111 „Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne” wydane staraniem 
Komisyi Antropologicznej Akademii Umiejętności w Krakowie, t. 8, Kraków 1906: Nakła-
dem Akademii Umiejętności, s. VIII-IX.

112 Transkrypcje tekstowe i muzyczne nagranego repertuaru sporządził Piotr Dahlig 
(Pierwszy zapis fonograficzny folkloru polskiego…, op. cit., s. 65-70; idem: Najstarsze źródło 
fonograficzne…, op. cit., s. 12-12.).

3. Korespondencja Romana Zawilińskiego  
z Ministerstwem Wyznań i Oświaty w Wiedniu  
w sprawie współpracy w ramach akcji notowa-
nia pieśni ludowych (Das Volkslied in Öster- 
reich). Dokument ze zbiorów Österreichisches 
Volksliedwerk. Kopia w Zbiorach Fonograficz-
nych ISPAN.
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ne (mała „pojemność” historycznego nośnika), a wykonania intencjonalnie 

skracane. Pierwsza śpiewka Ja na ziemie przyseł z dechem jest rodzajem pie-

śni refleksyjnej, moralizatorskiej – może stanowić jakiś odprysk repertu-

aru dziadowskiego czy żałobnego. W warstwie muzycznej nie stanowi ona 

przykładu śpiewu podhalańskiego. Za to kolejne, krótkie śpiewki (Ej, ci już 

zemryła Cyganowi ziena; Wołosyn, Roztoka i ty, Pięci Stawy; Wołosyn, Wołosyn, 

kozicki puscaj si) oscylują pomiędzy nutą „ozwodną” i charakterem paster-

skich śpiewek wołoskich, sporo tu cech węgierskich, np. skracanie pierw-

szych nut i akcenty inicjalne choć ostatecznie nadal nie jest to wykonanie 

najbardziej reprezentatywne dla Podhala. Nieco podobna w charakterze do 

pierwszej moralizatorskiej śpiewki jest kolejna, dydaktyczna pieśń: Czas jest 

krótki, prędko leci. W śpiewce Idzie se Janicek syn Sabały nawiązał do repertu-

aru ojca, choć bez zachowania charakterystycznych cech nuty „sabałowej”.

Do 1970 r. omawiane zabytki były własnością spadkobierców Zawiliń-

skiego: „Wałki nie zostały dotąd wykorzystane, pozostają w posiadaniu 

rodziny [Zawilińskiego], dzięki której w 1962 r. J. i M. Sobiescy mieli moż-

liwość jednorazowego przesłuchania nagrań” – pisała w 1968 r. Jadwiga 

Sobieska113. W 1970 r. omawiane zabytki zostały odkupione od prywatne-

go właściciela i stały się najstarszym zabytkiem przechowywanym w Zbio-

rach Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN. W latach 90. ubiegłego wieku, 

korzystając ze zdobyczy technicznych Biblioteki Kongresowej w Waszyng-

tonie oraz wiedeńskiego Phonogrammarchiv, dokonano odczytu (metodą 

dotykową i bezdotykową) i przegrań wałków również na nośniki cyfrowe. 

Część materiału muzycznego zarejestrowanego w 1904 r. przez Romana 

Zawilińskiego została wydana w 2006 r. na płycie CD114. 

Twórca pierwszej rejestracji fonograficznej muzyki tradycyjnej na zie-

miach polskich dziesięć lat po dokonaniu tego historycznego nagrania wy-

głosił odczyt poświęcony Oskarowi Kolbergowi w setną rocznicę urodzin 

wielkiego muzyka i folklorysty. Z dużą estymą opisując dzieło Kolberga 

stwierdził, iż olbrzymi plan, jaki zamierzał zrealizować twórca Ludu „mógł 

powstać tylko w głowie młodego zapaleńca, nie liczącego się ani z trudno-

ściami, ani z rozległością zadania”115. Koberg, w przeciwieństwie do Zawi-

113 Jadwiga Sobieska: Folklor muzyczny w praktyce i nauce, w: Polska współczesna kultura 
muzyczna 1944-1964, E. Dziębowska (red.). Kraków 1968: Polskie Wydawnictwo Muzycz-
ne, s. 166-167.

114 Muzyka Tatr. Dwupłytowy album CD, suplement do czasopisma „Tatry” 2006, nr 4 
wydany przez Polskie Radio Program 2, Tatrzański Park Narodowy, Instytut Sztuki PAN); 
zob. J. Jackowski, Z. Ładygin: Głosy z przeszłości…, op. cit.

115 Roman Zawiliński: Pamięci Kolberga. W setną rocznicę jego urodzin (1814-1914), w: 
„Czas” 1914, nr 54, s. 1 (odczyt wygłoszony na uroczystym posiedzeniu Komisji Antropo-
logicznej Akademii Umiejętności 23 lutego 1914 r.).
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lińskiego, nie dysponował bowiem narzędziem, dzięki któremu współcze-

śni mogą usłyszeć „żywe głosy z przeszłości”.

2.2. zakoPane, 1906 r.

Kolejny fonograficzny epizod, dokumentujący tym razem już nie tylko 

śpiew i recytacje, lecz także muzykę instrumentalną, miał również miejsce 

u podnóża Giewotu. Wiosną, w okresie wielkanocnym 1906 r.116 w Zakopa-

nem nagrywał za pomocą fonografu niemiecki młody badacz, student – Willy 

Blossfeld, w ramach prac stażowych zleconych mu przez Museum für Völker-

kunde w Lipsku. Na czternastu wałkach fonograficznych zarejestrował on 

zbiór śpiewów i muzyki instrumentalnej. Podczas wizyty w berlińskim Pho-

nogramm-Archiv w 2006 r. udostępniono mi kopie wałków fonograficznych 

nagranych przez Blossfelda117. Powtórnie, z większą dokładnością, miałem 

okazję przesłuchać ów zbiór w maju 2010 r. Zapoznałem się wówczas rów-

nież z archiwalną dokumentacją do nagrań oraz pracą Kerstin Fuhrmann118 

poświęconą kolekcjom fonograficznym Lipskiego Muzeum Etnologicznego.

Daty życia Willy’ego Blossfelda nie są znane119. W dokumentach i w ar-

chiwalnych katalogach wpływów (przyjęć) materiałów do Muzeum Etno-

logicznego figuruje on jako „cand. phil”. W dokumentacji lipskiego mu-

zeum jego nazwisko ma formę „Blossfeld”, podczas gdy on sam, np. w liście  

z 23 marca 1906 r. do dyrektora muzeum Hermanna Obsta, podpisuje się 

z końcówką „-dt” (Blossfeldt). 

116 W tym miejscu jestem winien Czytelnikowi sprostowanie: w poprzednich tekstach, 
w których podawałem pierwsze, ogólne wzmianki dotyczące omawianych nagrań, dato-
wałem je na 1907 r., opierając się na odnotowaniu przyjęcia tych nagrań do zbiorów Mu-
zeum w Lipsku. Nagrań dokonano jednak wcześniej, w 1906 r.

117 Kolekcję 24 wałków (oryginały i kopie lub same kopie) odnalazła w lipskim Mu-
zeum Kerstin Fuhrmann w 2001 r. (księga inwentarzowa nr 27 z roku 1907). O istnieniu 
tych nagrań poinformowała po raz pierwszy Susanne Ziegler w referacie Wax Cylinder 
Recordings in the Berlin Phonogramm-Archiv: A report on the present state, wygłoszonym pod-
czas międzynarodowej konferencji 100 Years of Folk Music Recordings in Poland zorgani-
zowanej w Instytucie Sztuki w Warszawie 4 marca 2005 r. Pierwsze opisy ich zawartości 
podałem w 2006 r., zob. J. Jackowski, Z. Ładygin: Głosy z przeszłości…, op. cit., s. 63. Ory-
ginalne nagrania znajdują się w Muzeum Etnologicznym w Lipsku. W Berlinie dokonano 
ich digitalizacji.

118 Kerstin Fuhrmann: Der Bestand an Phonogrammen am Museum für Völkerkunde 
zu Leipzig. Erchließungs- und Auswertungsmöglichkeiten. Diplomarbeit. Eingereicht an der 
Fachhochschule Potsdam. Gutachter: Frau Dr. Susanne Ziegler, Phonogramm-Archiv Ber-
lin, Herr Prof. Dr. Hartwig Walberg, Fachhochschule Potsdam. Leipzig 2001.

119 W późniejszym okresie Blossfeld zajął się prawdopodobnie badaniami nad sztuką 
mieszkańców Czarnego Lądu i obronił w 1928 r. pracę doktorską (Formen der Negerpla-
stik) na Uniwersytecie w Lipsku. Nie jest jednak pewne, czy autor nagrań w Zakopanem 
i autor dysertacji to ta sama osoba.
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Zgodnie z zachowanym potwierdzeniem (nr 1907/27) do Muzeum do-

tarła przesyłka o nazwie „14 Phonographenwalzen mit polnischen Gesän-

gen und Musikstücken”. W jednej z dokumentalnych notatek wspomniano, 

że Willy Blossfeld 28 marca 1906 r. otrzymał z Lipska  długo oczekiwany fo-

nograf120 z zapasem 22 wałków woskowych. Odbiór aparatury potwierdził 

również sam Blossfeld w kilku słowach skreślonych do Hermanna Obsta 

na kartce pocztowej. Zawarł tu jednocześnie interesującą informację o wi-

docznym dystansie, z jakim do urządzenia podchodzili ówcześni mieszkań-

cy Podhala:

Moja odpowiedź do Pana opóźniła się wskutek mojej krótkiej urlopowej 

podróży i przez piękną wiosenną pogodę, która nie sprzyja koncentracji. 

Proszę o wybaczenie. Aparat dotarł cały i zdrowy (bez szwanku) i pracuje 

znakomicie. Tylko moi chłopi nie chcą mieć z nim nic wspólnego i traktują 

go jako diabła (Kartka pocztowa od W. Blossfelda do prof. H. Obsta wysła-

na w Wielką Sobotę 1906 r. z Zakopanego).

Wypożyczoną aparaturę Blossfeld zdał w dniu 13 kwietnia 1907 r., a wraz 

z nią przekazał Muzeum 14 nagranych wałków fonograficznych oraz 4 wałki 

nienagrane i 2 wałki zawierające nagrania „komercyjne” (fragmenty z oper: 

Carmen G. Bizeta i Sroki Złodziejki G. Rossiniego). Według współczesnej 

informacji podanej przez Albrechta Wiedmanna liczba wałków Blossfelda 

120 Był to zapewne Excelsior, dostępny w berlińskim i lipskim składzie Wertheima, 
który wówczas kosztował ok. 40 marek. Ten typ fonografu, produkowany w Kolonii, był 
rekomendowany dla badaczy z berlińskiego Phonogramm-Archv, jako urządzenie nieco 
tańsze od produktu firmowanego nazwiskiem Edisona. Urządzenie wysłane Blossfeldowi 
z Liska było zapewne własnością muzeum lub samego dokumentalisty (informację tę uzy-
skałem w drodze korespondencji z Susanne Ziegler).

4-5. Wałki fonograficzne nagrane przez Willy’ego Blossfelda w Zakopanem w 1906 r. 
Zbiory Muzeum Etnologicznego w Lipsku. 
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skierowanych do skopiowania wynosiła 24 (sporządzano bowiem wów-

czas kopie np. w celu dokonania transkrypcji bez ryzyka eksploatacji no-

śnika oryginalnego). Jak wykażemy poniżej kolekcja została skopiowana, 

jednak do czasów współczesnych zbiór orginałów i kopii nie zachował się 

w całości. Oryginalny wałek nr 5 uległ zniszczeniu – tym samym nie dys-

ponujemy jego kopią. Fakt ten nie dziwi, zważywszy na kruchość i deli-

katność pierwszych historycznych nośników dźwięku; cylinder mógł ulec 

zniszczeniu np. podczas podróży. 

W zbiorze orygniałów brak też 

numerów: 3, 10 i 13 – szczęśliwie 

nagrania te przetrwały w postaci 

duplikatów121. 

Stan zachowania nośników nie 

jest jednolity: 3 wałki są w dobrym 

stanie, część jest lekko zapleśniała 

(widoczne naloty z pleśni a także 

osady z kamienia), zaś 5 wałków 

uległo mocnemu zapleśnieniu.  

2 wałki są popękane i rozpadły się 

na części – nie zostały więc sko-

piowane. 

Z notatek Blossfelda wynika, 

iż wszystkie nagrania pochodzą 

z kwietnia 1906 r. i zostały nagrane przez niego w Tatrach Wysokich. Na 

11 wałkach na początku, przed muzyką, została nagrana zapowiedź. Od 

P14 do P24 (nowa numeracja) na krawędziach wałków zostały wyryte cy-

fry (np. przy P14 – 1, P23 – 12), które wskazują na oryginalną numerację 

Blossfelda. 

121 Oryginalną numerację wałków zmieniono po inwentaryzacji na ciągłą: od Phono 1 
do Phono 24: P1 do P4 (4 wałki), P6-P14 (9 wałków) – jako jeden zestaw 14 wałków z bra-
kującym jednym wałkiem (P5) opatrzony etykietami z danymi o wykonawcach i repertu-
arze, oraz drugi zestaw 14 wałków: P1, P2, P4-P9, P11-P12, P14 (11 wałków) z zaginionymi 
3 wałkami P3, P10, P13. Suma dwóch zestawów (13+11) wynosi 24. Na dwóch wałkach 
z jednego zestawu znajduje się etykieta Instytutu Optyki i Fizyki O. H. Meder w Lipsku, co 
wskazywałoby, że jeden z zestawów wałków to kopie uzyskane być może metodą galwa-
nizacji, choć brak zachowanych matryc może świadczyć o innej technologii przegrań, np. 
z jednego fonografu na drugi. Z notatek po profesorze Karlu Weule, który zajmował się wał-
kami fonograficznymi, dowiadujemy się o liście z owego Instytutu skierowanym do Weula, 
w którym informowano profesora o możliwości kopiowania wałków w tymże Instytucie. 
Z tego samego źródła wynika, że w 1907 r. Weule wysłał do Instytutu pewną liczbę wałków 
do galwanizacji. Choć nie ma pewności, czy wałki Blossfelda znalazły się w materiałach 
przeznaczonych do skopiowania, naklejki Instytutu na zbiorze z Zakopanego pozwalają na 
takie przypuszczenie.

6. Wałek fonograficzny nagrany przez Wil-
ly’ego Blossfelda w Zakopanem w 1906 r. 
Zbiory Muzeum Etnologicznego w Lipsku. 
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Zgodnie z dokumentacją, nagrania utrwalają polskie śpiewy i muzykę: „Eine 

Sammlung polnischeer Gesänge und Musikstücke aus Zakopane, Galizien, 

auf Phonographenwalzen festgelegt”. Na wszystkich pudełkach widnieje rę-

kopiśmienny napis „Góralski”. W towarzyszących notatkach jest też zwięzła 

informacja dotycząca zawartości wałków. Uwzględniono w niej: dane o wy-

konawcach, czy jest to wykonanie właściwe, czy tylko próba, rodzaj pieśni, 

ogólne dane o wykonawcach122. Wśród nagranego repertuaru odnajdujemy 

liczne warianty pieśni i nut góralskich, dość ogólnie i swobodnie opisywa-

nych po niemiecku przez Blossfelda, np. góralski, zbójnicka123 (Räuberlied). 

Choć brak incipitów, pojawiają się niekiedy tytuły informujące o tematyce 

pieśni: Porwanie córki karczmarza, Ucieczka zbójników (opisane jako ballady 

zbójnickie), Góral-uczeń (na terminie) – historia życia. Nagrano również tańce 

góralskie, polskiego czardasza, góralskiego, krakowiaka, taniec polski. Jest też 

nuta sabałowa. W omawianych nagraniach śpiewom towarzyszy niekiedy 

muzyka instrumentalna. Wśród wykonawców znaleźli się: Stanisław Gąsie-

nica Fronek, Magd Marynka (panna Marynka),  pijany parobek (betrunkene 

Knecht); pojawia się też nasz parobek Józek (Knecht Jozek). Na skrzypcach, 

jako prym, grał Szymon Urzy… (nazwisko nieczytelne). Melodie taneczne 

wykonuje kapela. Z opisów dowiadujemy się jednocześnie o sposobach wy-

122 Odręczny opis cylindrów: (Skrzynia I: Walzen der Sammlung Blossfeld, 1907/27, 
P1-P-14): Wałek P1: Lieder I. Góralski, 1) Lied unseres Knechtes Jozek (Versuch), 2) Lieder der 
Magd Marynka (panna Marynka); Wałek P2: Lieder II. 1) Góralski (Melodie des Stanislaw 
Gąsiennica [zapis oryg. – J.J, określenie „die Melodie” możemy uznać tu za góralską nutę; 
Blossfeld w zapisie nazwiska użył podwójnego n] Fronek, 2) 2 Räuberlieder [Zbójnicka – J.J.]
(allgem. Melodie), 3) Góralski (allgem. Melodie) gesungen vom selben Fronek; Wałek P4: Lieder 
IV. Góralski Lieder 1) einstimmig (die Magd Marynka), 2) zweistimmig (St. G. Fronek u. der 
betrunkene Knecht, 3) St. G. Fronek allein.; Wałek P5: V Góralski Lieder 1) des betrunkenen 
Knechtes, 2) des St. G. Fronek, 3) 3 stimmiges (die beiden u. der Knecht Józek, Maryulka); 
Wałek P6: 1) Góralski-Lieder (gesungen vom betrunkenen Knecht), 2) Räuberlieder (Duett) 
ges. vom selben u. St. G. Fronek; Wałek P7: Lieder VII 2 Räuberballaden [nuty Janosikowe], 
1) Entführung der Gastwirtstochter, 2) Flucht der Räuber gesungen von St. G. Fronek; Wałek 
P8: Lieder VIII Ballade „Der Góral-Lehrling” eine Lebensgeschichte gesungen vom betrunkenen 
Knecht; Wałek P9: Geige I (gespielt von Symon Urzy…) Tänze und Lieder; Wałek P11: Geige 
III 1. Duett Geige und Tenor, 2. Räuberballade, 3. Polnischer Czardas; Wałek P12: Geige IV 
1) Góralski, 2) Sabałowa, 3) Krakowiak (na drugim egzemplarzu P12: Polka); Wałek P13: 
Streichquartett; Wałek P14: Streichquartett II Polnischer Tanz. 

123 Analiza słuchowa zachowanych nagrań pozwoliła na dokonanie wstępnych porów-
nań. Np. jedna z nut Räuberballade vor dem Schafott to znana nuta „Żałobna Janosikowa”. 
Wykonanie utrwalone przez Blossfelda charakteryzuje się licznymi zwrotami modalnymi. 
Jeden z tańców opisanych jako góralski okazał się znanym zbójnickim marszem Tańczyli 
zbójnicy w Mikułasie. Z zachowanych śpiewek (prześpiewy w grupie, ekspresyjne, bardzo 
autentyczne) udało się odczytać m.in.: A ja sobie z góry jade, zbieram dziewki, na wóz kłade 
(„krzesana”); Góralu, góralu; Sabałowe imie nigdy nie zaginie; Gdybyś była moja, kupiłbym 
ci kierpce. Nagrano też spory repertuar, który dziś nie kojarzy nam się z dość hermetycz-
nym repertuarem omawianego regionu, jednak był zapewne wówczas – w dobie dopiero 
rodzącej się góralszczyzny jako atrakcji turystycznej – popularny wśród górali. Muzykę 
instrumentalną z tego czasu cechuje prostota, mniej melizmatyki i brak skłonności do 
popisowej gry.
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konania pieśni (jednogłos, dwugłos, tercet). Notatki te są identyczne z opi-

sami na wałkach od P14 do P24 (na zbiorze kopii). Niekiedy na puszkach 

zawarta została dodatkowa uwaga – opinia, którą trudno zinterpretować, 

nie wiadomo czy dotyczy muzyki, wykonania, czy też stanu technicznego 

nagrania: np. dobry, znośny, zniekształcony. 

W zachowanych listach do dyrektora muzeum Hermanna Obsta Wil-

ly Blossfeld wykazał się sporą, jak na outsidera, wiedzą na temat obycza-

jów i tradycji górali. O znajomości pewnej przydatnej „praktyki” terenowej 

świadczy zaś fragment listu, w którym Blossfeld opisuje, do jakich „środ-

ków” musi się uciekać naukowiec i zbieracz, by przekonać informatorów 

do słuszności celu swych badań. Otóż Blossfeld kazał wysłać sobie z Lip-

ska komercyjne wałki firmy Columbia ze wspomnianymi nagraniami oper, 

które odtwarzał góralom. „Teraz stoją pod oknem i podsłuchują” – pisał 

o zapewne mocno zdumionych góralach. „Po Wielkanocy odwiedzi mnie 

jedna kapela, zamierzam ugościć ich alkoholem, by byli wystarczająco do-

brze usposobieni do grania”. Porcji cennych informacji i spostrzeżeń do-

starcza nam pozostała korespondencja dokumentalisty z dyrektorem lip-

skiego muzeum. Oczekując na fonograf, Blossfeld miał możność obserwo-

wania mieszkańców wsi Zakopane. Nie był to najlepszy czas do realizacji 

nagrań, bowiem okres Wielkiego Postu skłaniał raczej do wstrzemięźliwo-

ści i ascezy, toteż fonograf mógł się spóźniać, byle dotarł na Wielkanoc124. 

Najciekawsze spostrzeżenia dotyczą okresu karnawału, a ściślej ostatków. 

Blossfeld musiał bawić już dość długo w Zakopanem lub powrócił tu przed 

Wielkanocą po wcześniejszej wizycie, skoro pozostawił interesujące i barw-

ne opisy muzyki i tańca góralskiego; zapewne uczestniczył w tradycyjnym 

góralskim weselu. Ze względu na istotną wagę tego dokumentu, przyta-

czam poniżej większe fragmenty korespondencji:

Szanowny Panie Profesorze!

Proszę nie traktować tego jako natręctwa z mojej strony, że zapytam o fono-

graf, którego z nadzieją oczekuję, a który jeszcze nie nadszedł.

Ludzie są tu bardzo interesujący, i tak muzykalni, że zbiór pieśni zapowiada 

się bardzo obiecująco. Chwilowo wprawdzie, ze względu na czas Wielkiego 

Postu, niewiele udało się znaleźć. Tym naiwnie pobożnym ludziom gorzka 

Męka Chrystusa zamyka usta. Kiedy czasem jakiś biedny pijaczyna zapo-

mni się i nocami, wałęsając się po ulicach, głośno zaśpiewa, oburzają się, 

a ponadto podpada on jeszcze plebanowi.

124 Blossfeld przebywał na Podhalu do czerwca 1906 r.
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Za to wyszaleli się w karnawale i wtedy mógłbym zebrać dobre żniwo [cho-

dzi o nagrania – J.J]. Jest wtedy dobry czas do organizowania wesel, np. w po-

niedziałek przed Wielkim Postem (ostatki) było ich tu aż 11. Wtedy dużo się 

dzieje. Na początku jest kulig do kościoła, na którego przedzie jedzie dwóch 

drużbów udekorowanych wstążkami, potem trzydzieści ustrojonych sań. 

Wszystkie konie były udekorowane jedliną, w każdym orszaku są sanie z mu-

zyką – czteroosobowym zespołem (Streichquartett) grającym nieustannie me-

lodię tańca, który też tańczą godzinami (z krótkimi przerwami) wieczorem 

[były to zapewne liczne melodie ozwodne – J.J.]. Nie da się muzyki góralskiej 

opisać inaczej, jak szaleńczo szybkiego rytmu, który jest podzielony na krót-

kie, 3-, 4-taktowe strofy. Bas przoduje grając rodzaj tematu, bo nie można 

tego nazwać melodią. Pierwsze skrzypce grają niesamowite, szalone waria-

cje w wysokim rejestrze i szybko. Reszta instrumentów dopełnia. Wszystko 

brzmi polifonicznie, ale nie jest to melodia jak z niemieckich czy węgierskich 

tańców, a jest to raczej „zharmonizowany rytm”, który zależnie od nastroju 

staje się szybszy lub wolniejszy. Częste są dysonanse, ale grajkowie nigdy 

nie wypadają z taktu. Na tańcach wieczorem bywałem wielokrotnie. Siedzi 

się w izbie na ławach przy ścianach, nie ma tu prawie tańców kołowych, ko-

rowodowych, są tylko dla jednej lub dwóch par125 […]. Nie tańczy się samy-

mi nogami, ale całym ciałem. To szukanie i unikanie, pytanie i zaprzeczanie, 

błaganie, zalecanie się i odtrącanie, grożenie i przekora. Gdy „on” ma dosyć, 

szuka sobie innej partnerki, prześpiewuje do muzyki, ale wszystko dzieje się 

w tym samym tańcu „w miejscu”, tylko zmieniają się role – „ona” przycho-

dzi i błaga, a „on” jest dumny, nieprzejednany. Na koniec łączą, zdobywają 

się. Ogólny entuzjazm, wspomagany muzyką graną przez podochoconych 

alkoholem muzyków, udziela się wszystkim. Ta gra trwa czasem pół godziny. 

Nie jestem w stanie stwierdzić, ile z tego jest improwizowane. Podczas tego 

dużo się śpiewa, z każdego kąta izby. Piosenki są muzycznie różne od tań-

ców, mają melodie, są wolniejsze. Po drugiej stronie sieni jest druga izba dla 

gości, w której siedzą grzecznie starsi ludzie, a około północy już leżą, bo piją 

dużo piwa i wódki. Ich piwo jest umiarkowane, słabe, wódkę mają dobrą. Na 

Wielkanoc ludzie są tu „na nowo zbawieni”. Wtedy znów zaczyna się śpiewa-

nie. Najprawdopodobniej zostanę tu do 1 czerwca. Z radością przeczytałem 

w gazecie, że prof. Weule wyjedzie do Afryki. Mam nadzieję, że to pewne 

i gratuluję. Proszę o odpowiedź w sprawie fonografu” (List od W. Blossfelda 

z dn. 23 marca 1906 r. do prof. H. Obsta, z Zakopanego).

125 Blossfeld opisał tu podobieństwo tańczącej pary do pary zwierząt podczas godów, 
gry miłosnej.
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2.3. śLąsk oPoLski, 1913 r.  

Pozostając przy zabytkach zachowanych w kolekcji berlińskiej, przecho-
dzimy do omówienia kolejnego zespołu archiwalnego dokumentującego 
najstarsze rejestracje muzyki tradycyjnej z terenów polskich. W zbiorach 
Phonogramm-Archiv zachowały się być może pierwsze, bo dokonane w lip-
cu 1913 r., rejestracje akustyczne muzycznego folkloru Górnego śląska126. 
Są to nagrania na 34 wałkach fonograficznych sporządzone przez niejakie-
go Paula Schmidta – niemieckiego nauczyciela127 (nazwa kolekcji: Schmidt 
Schlesien 1913). Oryginalne nagrania są przechowywane w Berlińskim 
Phonogramm-Archiv. Dziś trudno stwierdzić, czy kopie nagrań śląskich 
dokonanych w 1913 r., na które natknęli się Jadwiga i Marian Sobiescy 
podczas wizyty w październiku 1963 r. w Archiwum Fonograficznym In-
stytutu Literatury Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu (ówczesnym 
Leningradzie), to duplikaty omawianych rejestracji Schmidta128. Prócz sa-
mych nagrań archiwum berlińskie dysponuje ich opisami zachowanymi na 
etykietach pudełek do przechowywania wałków oraz jednym listem towa-
rzyszącym kolekcji129. O kontekście powstania nieznanych dotąd bliżej na-
grań Paula Schmidta i o ich autorze możemy zaczerpnąć nieco informacji 

126 O istnieniu tych nagrań poinformowała po raz pierwszy Susanne Ziegler w refera-
cie Wax Cylinder Recordings in the Berlin Phonogramm-Archiv: A report on the present state, 
wygłoszonym podczas międzynarodowej konferencji 100 Years of Folk Music Recordings in 
Poland zorganizowanej w Instytucie Sztuki w Warszawie 4 marca 2005 r. Dla tej kolekcji 
nie wykonano w Berlinie odlewów galwanicznych, zbiór zachował się w postaci oryginal-
nych nośników.

127 Wspomina o nim Jerzy Pośpiech (J. Pośpiech: Tradycje folklorystyczne na Śląsku w XIX 
i XX wieku (do roku 1939). Warszawa, Wrocław 1977: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
s. 131 – autor, opisując refleksje niemieckich ludoznawców nad poezją ludową wkrótce po 
wydaniu Pieśni ludu polskiego w Górnym Śląsku Juliusza Rogera w 1863 r., wskazał m.in. na 
pracę P. Schmidta: Bemerkungen über das polnische Volkslied in Oberschlesien besonders im 
Kreise Neustadt, w: „Archiv für Slavische Philologie” 1915, s. 1-48).

128 J. Sobieska: Folklor muzyczny w praktyce i nauce, op. cit., s. 167; zob. też Jadwiga 
Romana Bobrowska: Polski folklor muzyczny. Wybrane zagadnienia. Materiały dla studentów 
uczelni muzycznych. Katowice 1989: Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Karola Szyma-
nowskiego w Katowicach, s. 163. Istotnym argumentem potwierdzającym to przypuszcze-
nie jest fakt, iż wywiezione z Berlina zbiory były po wojnie tymczasowo przechowywane 
w Leningradzie.

129 Z zapisków E. M. von Hornbostla wiemy, iż Schmidt został wyposażony w 40 czy-
stych wałków fonograficznych, z których nagrał 34 sztuki. Jedyny zachowany list dotyczą-
cy tego zbioru to pismo Schmidta do C. Stumpfa z maja 1914 r., w którym pisze on – być 
może w kontekście analizy nagranego materiału – o skalach przypominających mu usze-
regowania dźwięków charakterystyczne dla muzyki szkockiej, indyjskiej a nawet greckiej. 
W lutym 2005 r. omawianą kolekcję wstępnie opracowała Jolanta Kanclerz, ówczesna 
praktykantka w berlińskim archiwum. Przygotowała ona transkrypcje tekstowe części na-
granego materiału. Na potrzeby niniejszego artykułu niektóre transkrypcje nieznacznie 
uzupełniłem lub skorygowałem na podstawie odsłuchu nagrań.
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z jego artykułu opubli-
kowanego w 1916 r.130 
Badacz, zainteresowany 
pieśnią Górnego ślą-
ska, zwłaszcza okolic 
Prudnika, musiał znać 
też repertuar innych, za-
chodnich ziem polskich, 
bowiem w wielu uwa-
gach dotyczących bada-
nego terytorium odnosi 
się do śpiewów wielko-
polskich. Schmidta za-
interesowała odrębność 
i specyfika muzyczna 
repertuaru górnoślą-

skiego. Wątki, spotykane np. na Wielkopolsce, tu nabierają lokalnego ko-
lorytu, charakteryzują się m.in. większym ambitusem, a w ich strukturze 
melodycznej badacz dostrzegł większe – w porównanu z melodiami opar-
tymi na pochodach sekundowych – zróżnicowanie odległości interwało-
wych, a więc kwarty, kwinty, seksty itd. Schmidt wysnuł tu interesujące 
przypuszczenie (które zilustrował przykładami muzycznymi) o wpływie 
specyficznych cech mowy na kształtowanie się lokalnej melodyki pieśni. 
Dużą rolę odegrała tu obserwacja i rejestrowanie „melodyjności” i „tona-
cji” spontanicznych wypowiedzi ludu. Schmidt opisał „charakter foniczny” 
mowy ślązaków, a także próbował rejestrować „dźwięczące tony wypowie-
dzi” („Klangmotive”) w różnych sytuacjach. To psychologiczne spojrzenie 
badacza, wyposażonego w fonograf i korespondującego z ośrodkiem berliń-
skim, zaprowadziło go w rejony Prudnika, gdzie odkrył wyjątkowo bogatą 
w „dźwięczące motywy” mowę, zwłaszcza u starszego pokolenia mieszkań-
ców, którzy w sposób spontaniczny intonowali swe wypowiedzi. Schmidt 
przytoczył przykład mieszkanki Smolarni o nazwisku Rusch (żony koło-
dzieja), która mówiła w tak melodyjny sposób, iż towarzysz badacza, nie 
znający języka polskiego i lokalnego dialektu, nie potrafił odróżnić, kiedy 
kobieta mówi, a kiedy śpiewa. Podobny przypadek odnotowano w miej-
scowości Dziedzice, a także w Strzeleczkach. „Muzyczną mową” były też 

130 Paul Schmidt: Bemerkungen über das polnische Volkslied in Oberschlesien, besonders 
im Kreise Neustadt, w: „Archiv für Slavische Philologie” 1916, t. 36, V. Jagić (red.), s. 1-48.

7. Wałki fonograficzne nagrane przez Paula Schmidta 
na śląsku Opolskim w 1913 r. Zbiory Muzeum Etnolo-
gicznego w Berlinie (Musikethnologie, Medientechnik 
und Berliner Phonogramm-Archiv). Fot. Tobias Weber.
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rozmowy kosiarzy wracających z pola w okolicach Prudnika. Schmidt przy-
puszczał, że charakterystyczna melodyka oraz budowa lokalnych warian-
tów pieśni związana jest wprost z melodyjnością języka tamtejszego ludu. 
Skomplikowany oragnizm, za jaki uznawał pieśń ludową, wywodzi się – 
według badacza – ze słowa mówionego131. Zauważył także zmiany intonacji 
(transpozycje) mowy pod wpływem emocji (kłótnia, zabawa). Zjawiskom 
tym przysłuchiwał się, a nawet je kontrolował za pomocą piszczałkowego 
kamertonu. Choć z podobnymi zjawiskami spotykał się też gdzie indziej, 
jednak na terenie śląska Opolskiego dostrzegał ich szczególną intensyfika-
cję. Z powodu słuchowej „nieuchwytności”, a także ze względu na trudność 
w ich notowaniu i potrzebę badań porównawczych Schmidt zdecydował się 
na użycie fonografu. Szybko jednak badacz zorientował się, iż wykonawcy 
proszeni o mówienie czy śpiewanie do tuby fonografu zatracali spontanicz-
ność wypowiedzi, zafascynowani nieznanym urządzeniem. Schmidt plano-
wał powrót na te tereny z fonografem w kolejnych latach.

Paul Schmidt badał też przemiany repertuaru górnośląskiego; zwrócił 
uwagę na zamieranie pieśni w skalach modalnych (kościelnych) z repertu-
aru starszej proweniencji, na muzyczny konserwatyzm starszego pokolenia, 
pielęgnującego zwykle repertuar najdawniejszy, zwłaszcza w sytuacjach ob-
rzędowych. Choć nie ustał tu całkiem przekaz pieśni tradycyjnych, Schmidt 
dostrzegł, że młodsze pokolenie mieszkańców okolic Prudnika sięga już po 
repertuar nowy, napływowy, charakteryzujący się dominacją tonacji duro-
wych. Pieśń ludowa podlega silnym przemianom w zakresie skal, tonacji 
(pod wpływem przemian melodii skale modalne a nawet mollowe – uży-
wane dawniej częściej, są zastępowane przez tonacje durowe). W rytmice 
badacz również dostrzegł przemiany, które świadczą o wpływie – zwłasz-
cza w tym regionie – niemieckim na pieśń słowiańską. Badając zmienność 
repertuaru autor nagrań sięgnął do źródeł najstarszych, m.in. do zbioru 
Juliusza Rogera Pieśni ludu polskiego w Górnym Szląsku wydanego w 1863 
r., do dzieł Kolberga, a także do rękopiśmiennego zbiorku Franza Johan-
na Stośka, murarza ze wsi Rzepcze (Repsch), który w 1889 r. spisał teksty 
stu czterech śpiewanych w okolicy pieśni. Schmidt uzupełnił ów zbiór za-
pisami melodii, które zanotował słuchając utworów w wykonaniu Stośka. 
Praca Rogera i zbiór Stośka (w którym znalazło się wiele pieśni nieuwzględ-
nionych przez autora Pieśni ludu…), nie licząc kilku odręcznych zapisów, 
były dla Schmidta reprezentacją najstarszego repertuaru z okolic Prudnika. 
Schmidt spisywał „z ust ludu” prudnickiego (a także zapewne z nagrań na 

131 Ibidem, s. 6.
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wałkach) melodie tych pieśni, do których Roger muzyki nie podał, uzupeł-

niał też warianty. Analizując zebrany materiał, a także nagrane latem 1913 r. 

na wałki edisonowskie pieśni i utwory, badacz dostrzegł, iż przemiany lo-

kalnego repertuaru oraz krystalizacja regionalnego stylu następowały od 

lat. 80. XIX w. Schmidt zwrócił uwagę na dynamikę pieśni ludowej, jej roz-

wój (fazy rozwojowe) i przemiany. Dostrzegał tu, jako najważniejsze czyn-

niki, wpływy czeskie, morawskie i niemieckie. Z drugiej strony zauważył 

istnienie nurtu zachowawczego, dbałość ludu o swój własny rperetuar 

i styl, a nawet o odrębność, m.in. ze względów politycznych (tu nawiązał do 

wydanego w 1892 r. w Bytomiu zbioru Józefa Gallusa Starosta weselny: zbiór 

przemówień, wierszy i piosnek do użytku starostów, drużbów i gości przy godach 

weselnych, w którym zamieszczono repertuar muzyczny także o prowenien-

cji wielkopolskiej). Główne zainteresowania Schmidta skupione były na 

przemianach i dynamice żywego, tradycyjnego repertuaru okolic Prudnika. 

Przedstawiwszy teorię genezy melodii pieśni ludowych badanych okolic, 

Schmidt zwrócił nieco uwagi na muzykę instrumentalną i jej przemiany. Miej-

sce dawnych gęśli, popularnych fujarek czy dud zajęła harmonia i orkiestry. 

Tylko jeden z nagrywanych przez Schmidta wykonawców – stary Rusch – 

potrafił grać na piszczałce132 i wyrabać ludowe instrumenty. Zanik charak-

terystycznego dla Słowian instrumentarium, na którym można było wygry-

wać dawne melodie (zachowując ich charaterystyczne cechy melodyczne), 

wpłynął istotnie na przemiany w muzykalności ludu. Destrukcyjny wpływ na 

dawną tonalność miała tu niewątliwie zyskująca coraz większą popularność 

harmonia. Niezamożni muzycy zadowalali się niesprawnymi instrumenta-

mi, na których nie można było dobrze zagrać ludowych melodii, zwłaszcza 

w skalach modalnych. Prowadziło to do zmian w melodyce, do dostosowy-

wania śpiewu do możliwości instrumentów, a tym samym do wykorzenie-

nia i zubożenia dawnego stylu i przemian repertuaru. W takim środowisku 

muzycznym wzrastało już młode pokolenie. Schmidt zwrócił także uwagę 

na wpływ orkiestr, składających się tu głównie ze skrzypiec, altówki, fletu, 

klarnetu, tenoru, kontrabasu i tuby; na takich instrumentach grali miejscowi 

muzykanci, uczący się gry ze słuchu, choć niektórzy potrafili czytać nuty. 

W repertuarze orkiestr dominował regionalny, rodzimy repertuar, wykony-

wany w szczególnym loklanym stylu, który Schmidt odczytywał jako jedno-

razową kreację, za każdym razem nieco inną, zależną od aktualnego składu 

132 Schmidt opisał piszczałkę Ruscha, która miała 3 otwory wierzchnie i jeden na spo-
dzie, ok. 5 mm powyżej ostatniego górnego otworu. Na instrumencie można było wydo-
bywać skalę chromatyczną do 1,5 oktawy. Schmidt porównywał nagrane na wałki melodie 
śpiewane i te same, grane przez Ruscha na piszczałce.
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zespołu, nastroju i umiejętności muzyków. Charakterystycznymi czynnika-
mi, które dostrzegł badacz, a które miały istotne znaczenie dla jakości granej 
melodii, było równorzędne traktowanie w orkiestrze wszystkich instrumen-
tów i indywidualne upodobania repertuarowe muzyków przekładające się na 
ich mniejszą lub większą aktywność podczas wykonywania danego utworu, 
co w ocenie zapewne wytrwanego znawcy z Zachodu było przyczyną specy-
ficznego brzmienia ich muzyki – „sztuki naiwnej”. Jako jedną z najbardziej 
zachowawczych orkiestr wyróżnił zespół Lubczyków, choć i oni z czasem – 
jako czynni muzykanci – musieli ulegać zapotrzebowaniu tancerzy i biesiad-
ników i włączać do swego rperetuaru rzeczy modne, szlagiery. 

Za czynnik wpływający na przemiany muzyki regionalnej uznał też 
Schmidt szkołę, choć jednocześnie odnotował opinię nauczycieli o wyjąt-
kowych trudnościach w nauczaniu dzieci, które szkolne durowe melodie 
i tak ostatecznie sprowadzają do trybu z małą tercją. Kilku z belfrów odnio-
sło jednak sukces, gdyż ich wychowankowie śpiewali „już prawie jak Niem-
cy”133. Na przemiany repertuaru w okręgu prudnickim miały też wpływ 
czasowe emigracje ślązaków za pracą i przyswajanie nowych pieśni i melo-
dii134. Na lokalny repertuar oddziaływały oczywiście także pieśni i melodie 
niemieckie, do których tworzono kontrafaktury tekstowe, które asymilo-
wano i które przyciągały też – zwłaszcza młodszą generację wykonawców 
– możliwością śpiewania na głosy135. 

Interesującym elementem, na który zwrócił uwagę Schmidt, jest opis 
procesu tworzenia, „komponowania” czy „rodzenia się pieśni” w wykona-
niu twórcy ludowego. Badacz odnotował tu nawet loklaną nomenklaturę, 
używaną przez ludowych muzyków. Otóż każdy, kto gra na instumencie 
i wykonuje melodię, jest – zwłaszcza w muzyce ludowej – twórcą, „kom-
pozytorem”. Ludowych wykonawców charakteryzuje i różnicuje własny 
styl, indywidualne maniery. Schmidt zwrócił uwagę na lokalne określenie 
„przekruncek” („persönliches Motiv”), który wykonawca wykorzystuje naj-

133 Paul Schmidt: Bemerkungen über das polnische Volkslied…, op. cit., s. 10.
134 Np. niejaki Jozef Brieger po powrocie z Węgier popularyzował na omawianych tere-

nach pieśni węgierskie, zaś czescy robotnicy pracujący przy budowie dróg i kolei w Sude-
tach przyczyniali się do przenikania rodzimego repertuaru na śląsk. Wspomniany Stosiek 
z kolei przebywał w Warszawie, gdzie, pracując z przybyłymi z Moraw, „przesiąknął” rów-
nież ich repertuarem (w swym zbiorze zanotował nawet 9 pieśni morawskich). Ciekawe 
były też opinie wykonawców o obcym repertuarze jako o źródle wiedzy o innych ludziach, 
narodach, ich upodobaniach. Wykonawcy także porównywali swój repertuar z pieśniami 
z innych stron. Badania Schmidta dostarczają również informacji o estetyce ludowej.

135 Schmidt dostrzega tu również wpływ mowy i języka, które ukształtowały w sposób 
naturalny jednogłosowe melodie polskie i polifoniczną strukturę repertuaru niemieckiego. 
Zauważył też wpływ śpiewników z repertuarem niemieckim, które docierały na śląsk.



64

Zachować dawne nagrania

częściej we wstępach i zakończeniach wykonywanych melodii136; nawet or-
kiestry mogły wypracować sobie takie indywidualne motywy.

Zbiór 34 wałków fonograficznych, nagranych przez Paula Schmidta 
(1868-1954), powstał w lipcu 1913 r. Na nośnikach zarejestrowano muzykę 
wokalną i instrumentalną w trzech miejscowościach: „Polnisch-Rasselwitz, 
Sedschütz” oraz w „Pechhütte”. W pierwszym przypadku chodzi o wieś Ra-
cławiczki, leżącą obecnie w granicach Polski. Kolejne miejscowości to dzi-
siejsze Dziedzice i Smolarnia. Te sąsiadujące ze sobą wsie leżą na terenie 
obecnego województwa opolskiego, w powiecie krapkowickim, gm. Strze-
leczki. Choć w historycznych nazwach podkreślano polskość tych ziem 
(Racławiczki określano w dawnych spisach urzędowych jako Polonicalis 
Rastlowitz, Raslawice Polonicalis, Polski Raslawicz, Polnisch Rasselwitz, 
a w 1845 r. występowały jako Polskie Racławiczki), do końca 1763 r. tereny 
te należały do obszaru Austrii. Po wojnach śląskich prowadzonych w poł. 
XVIII w. między Austrią a Prusami o panowanie nad tymi ziemiami, śląsk, 
a wraz z nim omawiane miejscowości, dostał się pod rządy pruskie. Austria 
zachowała śląsk Cieszyński. Górny śląsk, w granicach którego leżą oma-
wiane miejscowości, oraz południowo-wschodnie rejony Dolnego śląska 
zachowały jednak polski charakter. W latach trzydziestych ubiegłego wieku 
władze hitlerowskie zmieniły nazwę Racławiczki na niemiecką – Rosstal. 

Kolekcja liczy 40 nagranych pieśni i melodii instrumentalnych. W dwóch 
przypadkach nagrano dwukrotnie tę samą pieśń i melodię instrumentalną 
(Wczora była niedzieliczka i O wojno, wojno). Brak w kolekcji dwóch wałków 
– numerów 3 i 31. Wałki 1-2  i 4 zostały nagrane w Racławiczkach, 5-19, 
21-29, 32, 34 w Dziedzicach, zaś 20, 30, 33 w Smolarni. Największa część 
repertuaru pochodzi zatem z drugiej z wymienionych miejscowości. Wśród 
wykonań wokalnych dysponujemy śpiewami solowymi i w duecie (unison). 
Pieśni wykonywane są w języku polskim. Zarejestrowano głownie śpiewy 
w wykonaniu kobiet. Barwy głosów świadczą o młodym wieku większości 
wykonawczyń. Cenną informacją są zachowane nazwiska: Frau Sacher (śpie-
wa m.in. Moja mamuliczko; Darmo, dziełcho, darmo; W pielgrzymiej szacie), Fr. 
Lubczyk, Fr. Rogusch (zaśpiewała pieśń W koleji woda, dzieweczko), Fr. Wor-
czak, Fr. [Paulina] Popiołek (Rośnie ziele, rośnie na oknie w piwnicy; Padałaś mi 

raz, iż mi gymby dasz; Prawda mi mamiczka powiadali, kiedy mie na ronczkach 

piastowali), Frl. Popiołek (W Głogówku na rynku przed ratuszem; Rośnie ziele, 

rośnie), Anna Pachotto, Suzanna Apostel. W duecie śpiewają panie Sacher 
i Lubczyk (np. Chłopatyczek niewidomy  – pieśń zaśpiewana została na popu-

136 Paul Schmidt: Bemerkungen über das polnische Volkslied…, op. cit., s. 12.
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larną melodię ballady o Podolance). Muzyka instrumentalna to zwłaszcza 

charakterystyczne dla regionu wykonania melodii wokalnych i instrumen-

talnych przez orkiestrę. Schmidt nagrał w Dziedzicach m.in. dwie instrumen-

talne wersje pieśni Wczora była niedzieliczka. Zapisano też instrumentalne 

wersje pieśni weselnych i marsze weselne w wykonaniu orkiestry. Zwracają 

uwagę dobrze zachowane dźwięki lamentu panny młodej towarzyszącego 

wykonaniu przez orkiestrę melodii pieśni weselnej. Ten bardzo archaicz-

ny, choć zapewne wywołany na potrzeby nagrania artefakt zarejestrowano 

na wałku nr 28. Orkiestra zagrała również melodię popularnej niemieckiej 

piosenki Było dwoje królewskich dzieci (wałek nr 22). Repertuar orkiestrowy 

nagrano w Dziedzicach. W repertuarze instrumentalnym przeważają metra 

trójdzielne, taneczne. Choć brak opisów i tytułów, odnajdujemy tu ludowe 

walczyki oraz kilka melodii Chodzonego, m.in. popularne Bez wodę, koniczku, 

bez wodę na wałku nr 19. W opisie wałka nr 10 pojawia się nazwa zespołu in-

strumentalnego: „Lubczyks Orchester”. Choć w opisach tylko raz występuje 

określenie orkiestra dęta (Bläser), to większość melodii wykonuje właśnie 

taki skład kapeli. Prócz dętej pojawia się również kapela tzw. „rżnięta”, czyli 

skład smyczkowy (np. na wałku nr 23 nagrano w takim składzie wersję in-

strumentalną „polskiej pieśni” O wojno, wojno, zaś na wałku 32 wersję pieśni 

Mamuliczko moja). Melodiom granym przez orkiestrę towarzyszą niekiedy 

śpiewy zespołowe, chóralne. I tak, na wałku nr 15, mamy „niemiecką pieśń 

z polskim tekstem” – jak informuje komentarz, w wykonaniu zespołu mę-

skiego z orkiestrą. Niestety, stan zachowania wałka nie pozwala na trans-

krypcję tekstu tej pieśni. Odnajdujemy również taneczne, dwumiarowe me-

lodie ludowe na piszczałce w wykonaniu Andreasa Ruscha, nagrane w Dzie-

dzicach. Rusch zagrał także na piszczałce melodię pieśni O Boże, Boże, którą 

zarejestrowano na wałku nr 24. Na kolejnym wałku utrwalono jeszcze śpiew 

Ruscha w dość frywolnym repertuarze. Paul Schmidt nagrał pieśni obrzę-

dowe, powszechne, ballady, pieśni o tematyce religijnej. W zbiorze są rów-

nież nagrane wspólne recytacje modlitw Ojcze nasz i Zdrowaś Mario. Wśród 

wykonań instrumentalnych są marsze weselne, tańce, orkiestra wykonuje 

również melodie popularnych pieśni ludowych137.

137 Kolekcja Paula Schmidta (lipiec, 1913 r.): Racławiczki: Wałek 1: 1. Moja mamulicz-
ko, 2. Darmo, dziełcho, darmo (wyk: kobieta o nazwisku Sacher); Wałek 2: W pielgrzymiej 
szacie  (pieśń, nieczytelna, wyk: kobieta o nazwisku Sacher); Wałek 3: Chłopatyczek niewi-
domy (wyk. Kobiety Sacher i Lubczyk); Dziedzice: Wałek 5: Bez tytułu (wyk. orkiestra); 
Wałek 6: 1. Pogodny wieczór świętego Jana (Sacher), 2. Mamuliczko moja (Lubczyk); Wałek 
7: W koleji woda, dzieweczko (wyk: kobieta o nazwisku Rogusch); Wałek 8: Bez tytułu – 
wałek zniszczony (wyk. orkiestra);  Wałek 9: Raduj się, z nieba Królowo, Alleluja (wyk. Ze-
spół śpiewaków i orkiestra); Wałek 10: Pieśń weselna (wyk. orkiestra Lubczyka); Wałek 11: 
Wczoraj była niedzieliczka (wyk. orkiestra dęta); Wałek 12: Marsz weselny (wyk. orkiestra 
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Na podstawie porównania zachowanych nagrań z artykułem Paula 
Schmidta można wnioskować, iż tylko część nagranej przez niego kolekcji 
przetrwała138. Nie jest też wykluczone, że Schmidt część repertuaru noto-
wał w zeszycie, zaś część nagrał na wałki fonograficzne.

Aktualny stan badań pozwala przypuszczać, że wśród nagrań zarejestro-
wanych na śląsku w 1913 r. przez Paula Schmidta znajdują się pierwsze 
fonograf iczne rejestracje ludowego muzycznego repertuaru religijnego 
w języku polskim. W zbiorze odnajdujemy pieśń Raduj się, z nieba Królowo, 

Alleluja w wykonaniu orkiestry i grupy śpiewaków. Jest to lokalna wersja 
antyfony maryjnej Regina Coeli znana z dawnych śpiewników i modlitewni-
ków. Podaje ją np. pod numerem 263, na str. 297 Zupełny śpiewnik i książka 

do nabożeństwa wydany w 1880 r. u Karola Miarki w Mikołowie na śląsku.

2.4. zakoPane, 1913-1914 r. Pierwszy Projekt PoLskiego  

archiwum dźwiękowego

Kolejny epizod etnofonograficzny, którego efektem są zachowane do dziś 
wałki woskowe Edisona z czytelnym zapisem przykładów muzyki tradycyj-
nej Podhala, wiąże się z osobą Juliusza Zborowskiego, późniejszego dyrekto-
ra Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. W 1913 r., pod wpływem kontak-

dęta); Wałek 13: 1. Pieśń ludowa, 2. Pieśń ludowa (wyk. Andreas Rusch gra na piszczałce); 
Wałek 14: Wczoraj była niedzieliczka (wyk. orkiestra); Wałek 15: śpiew z orkiestrą. Nie-
miecka pieśń z polskim tekstem; Wałek 16: W Głogówku na rynku przed ratuszem (wyk. 
dziewczyna o nazwisku Popiołek); Wałek 17: Marsz weselny (wyk. orkiestra); Wałek 18: 
Na krzelickom tronom (?) (wyk. orkiestra); Wałek 19: 1 (zapis nieczytelny), 2. Bez wode, 
koniczku; Smolarnia: Wałek 20: 1. Stoi mrokyw (?) nade wsią, hej, co ludzie powiedzą (wyk. 
Anna Pachotto), 2. Nie piastuj-że ty mnie (wyk. Suzana Apostel); Dziedzice: Wałek 21: 1. 
Rośnie ziele, rośnie na oknie w piwnicy, 2. Na tej górze rosną róże (wyk. kobieta o nazwisku 
Popiołek); Wałek 22: Było dwoje królewskich dzieci (wyk. orkiestra); Wałek 23: O wojno, woj-
no. Polska pieśń (wyk. orkiestra smyczkowa); Wałek 24: O Boże, Boże (wyk. Andreas Rusch 
– piszczałka); Wałek 25: 1. Siadaj (?) na furmanka, ha! ha! (wyk. Andreas Rusch – śpiew), 
2. …(?) powiedz mi, dziołcho, czy myślisz (wyk. Kobieta o nazwisku Worczak); Wałek 26: 
Padałaś mi raz, iż mi gymby dasz (wyk. kobieta o nazwisku Popiołek); Wałek 27: Prawda mi 
mamiczka powiadali, kiedy mie na ronczkach piastowali (wyk. kobieta o nazwisku Popiołek); 
Wałek 28: Pieśń weselna (wyk. orkiestra); Wałek 29: Czyjeż to poleczko (wyk. orkiestra); 
Smolarnia: Wałek 30: 1. Modlitwa Ojcze nasz, 2. Modlitwa Zdrowaś Mario, 3. Pastorałka 
A wczora z wieczora z niebieskiego dwora; Dziedzice: Wałek 32: Mamuliczko moja (wyk. or-
kiestra); Smolarnia: Wałek 33: 1. W koleji woda, dzieweczko (wyk. zespół śpiewaków), 2. 
W lesinie w gęstej jedlinie (?) stała się przygoda jednej dziewczynie (wyk. głos solowy męski); 
Dziedzice: Wałek 34: 1. O wojno, wojno (wyk. orkiestra), 2. Szła dzieweczka do laseczka.

138 Prócz kilku odnotowanych pieśni, których brak w nagraniach, pojawia się też kilka 
nazwisk wykonawców, których nagrania być może nie zachowały się, choć niewykluczo-
ne jest, że Schmidt tylko spisywał pieśni w ich wykonaniu: Frau Chmura, wspomniany 
Johann Stosiek, Johann Tomala, Maria Skazik, Anna Jokiel i Hedwig Koptan (Rzepcze), 
Frl. Mathilde Sobota (Racławiczki), Frau Hupka (Kujawy gm. Strzeleczki), Pauline Wrona 
(Pisarzowice). 



67

Okres przed pierwszą wOjną światOwą

tów i współpracy z Bronisławem 

Piłsudskim139, narodził się pomysł 

wzbogacenia szeroko zakrojonych 

przez Piłsudskiego badań nad gó-

ralszczyzną o dokumentację fo-

nograficzną muzyki Podhala a za-

razem stworzenia „laboratorium 

fonograficznego”. 

Aż raz wydobywszy drewnianą 

skrzynkę, wyłożoną wewnątrz 

starannie watą, pokazał mi [Pił-

sudski] wałki, na których fono-

grafem zbierał pieśni ajnoskie. 

Niestety, fonografu nie posiadał, 

gdyż nie był jego własnością; tyl-

ko wałki z woskowo-kauczuko-

wej masy należały do niego, za-

kupione z własnej kieszeni. […] 

Skarżył się właściciel cennego 

zbioru fonogramów, jak nietrwa-

łym jest materiał przeznaczony 

do wyrobu wałków. Nieodzow-

nym warunkiem utrwalenia 

delikatnych rowków, które wyżłobił rylec pod membraną, jest wykonanie 

matrycy drogą galwanoplastyczną140. Zagranicą np. w Wiedniu, w Ameryce 

139 Jak już wspomnieliśmy, Bronisław Piłsudski (1866–1918) nagrywał w latach 1902-
1905 muzykę i śpiewy w rytuałach ludu Ajnów. W 1911 r., Piłsudski, który wówczas, miesz-
kając w Zakopanem na Bystrem w domu Korniłowiczów, poświęcał się badaniom górali 
podhalańskich, założył w Towarzystwie Tatrzańskim sekcję etnologiczną, zorganizował 
również w Muzeum Tatrzańskim dział ze zbiorami ludoznawczymi. Piłsudski był także ini-
cjatorem „Rocznika Podhalańskiego”, w którego pierwszym numerze zawarł swój program 
urządzenia działu ludoznawczego (etnograficznego) w Muzeum, oparty na najlepszych eu-
ropejskich wzorcach. Dział ten widział Piłsudski jako centrum naukowo-dydaktyczne. Pla-
nując wyposażenie pracowni naukowej, Piłsudski podkreślił (w punkcie d) konieczność po-
siadania „fonografu i dużej ilości wałków do zapisywania na nich śpiewów, muzyki, a nawet 
wykrzyków i rozmów”. W punkcie 12 owego programu przedstawił nowatorską koncepcję 
ekspozycji muzycznej, wykorzystującej nagrania dźwiękowe: „Wystawione tu będą wszyst-
kie instrumenty muzyczne i alarmowe, spisane i uchwycone na wałki fonograficzne lub już 
zapisane w nutach melodie, motywy i pieśni – fotografie i portrety słynnych podhalskich 
muzyków, grajków i śpiewaków” (Bronisław Piłsudski: W sprawie Muzeum Tatrzańskiego. 
(O urządzenie działu ludoznawczego), w: „Rocznik Podhalański” 1914-1921, t.1, s. 153; 174).

140 W berlińskim Phonogramm-Archiv zachowała się korespondencja B. Piłsudskie-
go adresowana do E. M. von Hornbostla (listy wysyłane głównie ze Lwowa z okresu od  

8. Juliusz Zborowski (1888-1965). Fotogra-
fia ze Zbiorów Muzeum Tatrzańskiego im. 
Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.
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powstają z tych matryc całe archiwa pieśni ludowych i gwarowych tekstów 

najrozmaitszych narodów. Jego wałki, starannie chronione, i tak dziwnym 

zbiegiem okoliczności trzymają się świetnie: zahartowały je nadspodziewa-

nie swędzące dymy w ajnoskich jurtach. […] Doszliśmy wtedy do wniosku, że 

najwyższy czas zacząć z fonografem wędrówki po polskiej wsi i że trzebaby 

było zacząć od Podhala; a jeżeli wiedeńska Akademja Umiejętności może 

mieć fonograf iczne laboratorium, to i  krakowską stać na po-

dobne, choćby o połowę uboższe w aparaturę141.

Nie wiemy, czy Zborowski wiedział o rejestracjach Zawilińskiego i Bloss-

felda. Brak jakiejkolwiek wzmianki o tych nagraniach w jego pismach, a za-

razem stanowczy ton nawołujący do rozpoczęcia mocno zaniedbanej na 

polskim gruncie dokumentacji fonograficznej rodzimego folkloru pozwala 

przypuszczać, że ich autor był przekonany o pionierskim charakterze swo-

ich działań dokumentacyjnych. W tym miejscu należy pamiętać, iż pierwsze 

sygnały o konieczności tworzenia dokumentów dźwiękowych i ich syste-

matycznego kolekcjonowania w celach naukowych i badawczych już od 

1899 r. wysuwali językoznawcy142. Na gruncie rodzącej się dopiero w Polsce 

dyscypliny zwanej muzykologią porównawczą o konieczności fonografo-

wania melodii przekonywał z pasją już u schyłku pierwszej dekady XX w. 

Adolf Chybiński, co szczegółowo zostanie przedstawione w kolejnych roz-

działach niniejszego opracowania143.

27 października 1908 r. do 25 sierpnia 1909 r.), który, reprezentując berlińskie archi-
wum, nawiązywał kontakty z instytucjami i dokumentalistami na całym świecie. Po-
został też jeden list Alicji Simon do Hornbostla, która jakiś czas pośredniczyła między 
nim a Piłsudskim oraz jeden list ze Lwowa nieznanego autora, który referuje sprawę 
Piłsudskiego dyrekcji berlińskiego Phonogramm-Archiv. W korespondencji Piłsudski 
zwracał się do Hornbostla o pomoc w zabezpieczeniu (galwanizacji) swych nagrań – 
117 wałków – oraz o odkupienie oryginałów i wykonanie ich kopii. Badacz załączył opis 
kolekcji sporządzony wg rodzaju repertuaru (np. 15 wałków z pieśniami miłosnymi,  
8 ze śpiewem i tańcami kobiet, 5 z kołysankami, 4 z okrzykami szamana) a także uwa-
gi o stanie technicznym nośników. Z następnych listów dowiadujemy się o kolejnych 
pertraktacjach, propozycji odsprzedaży części kolekcji, decyzji o formie ewentualnej 
płatności (ratalnej) oraz wysłaniu dwóch wałków do Berlina jako egzemplarzy prób-
nych (jeden lepszej, drugi gorszej jakości). W korespondencji dotyczącej wysyłki pięciu 
kolejnych wałków i zwrotu próbek nagrań do Francji pojawia się nazwisko Alicji Simon, 
której Hornbostel miał przekazać wypożyczone materiały a także opinię o nagraniach. 
Piłsudski prowadził również pertraktacje z wiedeńskim Phonogrammarchiv oraz z Uni-
wersytetem w Cambridge (prof. Myers), oferując swoje nagrania wraz z ich opracowa-
niem. Determinacja, oferta sprzedaży (za dość wysoką cenę przez co do transakcji nie 
doszło) i – w ostateczności – rezygnacja z galwanizacji może świadczyć, iż Piłsudski był 
wówczas w trudnej sytuacji finansowej.

141 Juliusz Zborowski: Wspomnienia I, op. cit., s. 7.  
142 Zob. np. F. Krček: Fonograf na usługach ludoznawstwa, op. cit.
143 Patrz rozdział 3 oraz 4.2.3. niniejszej pracy. 
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Zborowski był świadom europejskich dokonań w dziedzinie dokumen-

tacji i archiwizacji muzyki tradycyjnej, czym argumentował kierowane do 

krakowskiej Akademii Umiejętności wielokrotne prośby o zakup odpowied-

niego wyposażenia, które pozostały bez odzewu. W obliczu braku wsparcia 

finansowego, z własnego skromnego uposażenia nauczycielskiego zakupił 

fonograf oraz zapas stu wałków144. 

Już w następny dzień [po pierwszym spotkaniu Zborowskiego z Piłsudskim 

w Zakopanem – J.J.] odeszła z Nowego Targu wspólnie pisana paczka listów. 

Do fonograficznego archiwum w Wiedniu, do jego kierownika, do profeso-

ra muzykologji, właśnie wyjeżdżającego do Wiednia, do krakowskich skła-

dów gramofonów. O cenniki, kosztorysy, typy aparatów, urządzenia labora-

toryjne. Po niejakim czasie wiedzieliśmy wszystko, co trzeba. Na fonograf 

i laboratorjum, umożliwiające założenie archiwum fonogramów, kosztorys 

opiewał na dwa tysiące koron. […]  Zdecydowaliśmy, że zainteresujemy fo-

nografem językoznawców, że stamtąd napewno przyjdzie nam sukurs i atak 

na kasę Akademji i że tym razem ja się odważę na posłuchanie u general-

nego sekretarza [pierwsza wizyta Piłsudskiego zakończyła się stanowczą 

odmową sekretarza]. Kto go znał, ten doceni moje wyrażenie „odważę się”. 

Rezultat audjencji był nad wyraz marny. Beznogi dyktator Akademji wpadł 

w pasję i tłukł laską o podłogę, wykrzykując, że na „głupstwa” pieniędzy nie 

da. Wyszedłem jak niepyszny. „Dobrze, że pana nie obił” – pocieszał mnie 

dyrektor biura145.

144 O dystansie i oporze z jakim niektórzy naukowcy podchodzili do fonografu, świad-
czy też fakt, iż jeszcze w okresie międzywojennym, gdy działały już 2 placówki regularnie 
i systematycznie dokumentujące folklor przy użyciu aparatury nagrywającej, ks. Władysław 
Skierkowski, członek Płockiego Towarzystwa Naukowego, choć dysponował fonografem 
(zob. s. 41–42 niniejszej pracy), zapewne nigdy go nie zastosował, pozostając przy „me-
todzie ołówkowej”. Gdyby dysponował nagraniami, być może sam Karol Szymanowski, 
który opierał się, tworząc Pieśni kurpiowskie na zapisach ks. Skierkowskiego, miałby okazję 
poznać autentyczne brzmienie tych puszczańskich śpiewów: „Autor Pieśni kurpiowskich 
nie mógł niestety wiedzieć o niektórych niedoskonałościach wykorzystanych przez siebie 
zapisów w stosunku do ich ludowych pierwowzorów; Szymanowski wtłoczył kurpiowskie 
metra złożone w konwencjonalne metra dwu- i trójmiarowe, również niezniuansowany 
sposób zapisu melizmatyki przyczynia się do nadmiernego jej wyeksponowania w Pie-
śniach przeznaczonych do wykonania estradowego”, zob.: Jan Stęszewski: O muzyce Kur-
piów i jej miejscu w polskiej kulturze, w: Grażyna Władysława Dąbrowska; Jan Stęszewski: 
Z kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Wesele. XII koncert z cyklu Pieśń Ojczystej Ziemi w Filhar-
monii Narodowej w Warszawie, 20 listopada 1997. Warszawa 1997: Polskie Towarzystwo 
Etnochoreologiczne, s. 30). Na opór decydentów przed wdrożeniem do badań fonografu 
napotykali też dialektolodzy, np. w 1916 r. starania Tytusa Benniego o stworzenie pra-
cowni fonetycznej przy Towarzystwie Naukowym Warszawskim nie odniosły pożądanego 
skutku (L. Kaczmarek: Fonograf na usługach dialektologii i etnografii muzycznej…, op. cit.,  
s. 22-23).

145 J. Zborowski: Wspomnienia I, op. cit., s. 7.
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Samo urządzenie zapisujące na wałki fonograficzne było już wówczas 

przeżytkiem – o czym przekonali się badacze podczas poszukiwań fono-

grafu. Tryumfy święcił wówczas już gramofon, za pomocą którego, w bo-

gatszych salonach, odtwarzano muzykę do słuchania. Zakup urządzenia 

pozwalającego na zapis dźwięku okazał się skomplikowany, jednak Zbo-

rowskiemu udało się w końcu zdobyć aparat:

Istniał sobie w północnych Czechach niemiecki dom towarowy, który na raty 

dostarczał bez gwarancyj i żyrantów książki naukowe i nienaukowe, rowery, 

aparaty, maszyny do pisania, maszyny do szycia, przyrządy do laboratoriów 

a nawet garnki i naczynia kuchenne. Stale tam „wisiałem” za książki i co miesiąc 

regularnie wpłacałem po kilka koron za solidnie dostarczony towar. […] Prze-

myślny dostawca […] odrazu przysłał cennik, projekty spłaty należności ratami, 

oraz wskazówki, jaki typ aparatu byłby dla mnie  najlepszy i jakich używają tacy, 

a tacy niemieccy i amerykańscy etnografowie. W kilka tygodni potem nadeszła 

wprost ze Szwajcarii olbrzymia paka z fonografem i pełną setką wałków146.

Należy podkreślić, iż Zborowskiemu, podobnie jak Zawilińskiemu, przy-

świecał przede wszystkim cel rejestracji gwary podhalańskiej (w tym celu 

146 J. Zborowski:  Wspomnienia I, op. cit., s. 7-8.

9. Fonograf używany przez Juliusza Zborowskiego podczas nagrań w Nowym Targu 
w latach 1913-1914. Zbiory Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego 
w Zakopanem. Fot. Andrzej Samardak.
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badacz przeniósł się z Krakowa do Nowego Targu, obejmując posadę na-

uczyciela). Mając jednak do dyspozycji większą liczbę czystych nośników, 

Zborowski utrwalał również muzykę instrumentalną; prócz pieśni nagrał 

również nuty góralskie wykonane przez niekwestionowanego wówczas mi-

strza Bartłomieja Obrochtę z Kościeliska:

Nową fazę, nową serję badaczy […] rozpoczął gwaroznawca i etnograf Juljusz 

Zborowski, obecny dyrektor Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chału-

bińskiego w Zakopanem, poprzednio profesor gimnazjum w Nowym Targu. 

Uzbroił się w nowy środek metody naukowej: w fonograf, posługując się nim 

zrazu dla zdjęć fonetycznych zjawisk w gwarze podhalańskiej. Sam jednak 

będąc muzykalnym rozprzestrzenił swą zbierawczą pracę na muzykę. Dowo-

dzi to wielkiego zmysłu orjentacyjnego, że obrał sobie za medjum śp. Bar-

tusia Obrochtę, obok wielu śpiewaków góralskich. Wówczas to Obrochta, 

zrozumiawszy celowość tego aparatu, nazwał fonograf „niegłupią trąbą”. Tak 

powstał zbiór wałków fonograficznych (obecnie w Muzeum Tatrzańskiem), 

którym posługiwał się od r. 1920 także autor niniejszego studjum147.

Sam Zborowski tak wspominał pierwsze efekty swych prac dokumen-

tacyjnych:

Rozpoczął tedy fonograf zbieranie melodii góralskich148, wałki napełniały 

się szybko, a na pierwszy ogień szedł  grajek nad grajki, boży talent muzyki 

Podhala, Bartuś Obrochta. Trzeba go było widzieć, jak z całą satysfakcją 

przysłuchiwał się nagranym przez siebie wałkom, jak co chwila przygady-

wał „Dobrze, dobrze” – i jak przytupując nogą do taktu, wygłosił swoją opi-

nię: „Wiécie, panie profesórze, to niegłupio tromba!149.

Wykonawcami, których Zborowski stawiał przed fonografem, byli 

uczniowie gimnazjum w Nowym Targu, pochodzący z wsi podhalańskich, 

oraz górale przyjeżdżający do miasta. Większość nagrań i zarazem najwarto-

147 Adolf Chybiński: O muzyce Górali Podhalańskich. Zakopane 1927: Wydawnictwa Mu-
zeum Tatrzańskiego im. dra T. Chałubińskiego w Zakopanem, nr 3. Nakładem Muzeum 
Tatrzańskiego, s. 20. 

148 Nagrania przeprowadzał Zborowski w Nowym Targu, dokąd z wiosek góralskich 
przybywali przedstawiciele młodszego (uczniowie gimnazjum na naukę) i starszego (zwy-
kle na jarmarki) pokolenia. Ich repertuar utrwalony został w nagraniach. Niektórzy  wy-
konawcy, wśród nich  Bartłomiej Obrochta, byli specjalnie zapraszani do stolicy Podhala 
w celu dokonania rejestracji fonograficznych, zob. L. Bielawski:  O rękopiśmiennym zbiorze, 
op. cit,, s. 123).

149 J. Zborowski:  Wspomnienia I, op. cit., s. 8.
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ściowszą ich część stanowią jed-

nak melodie z solowego reper-

tuaru Bartłomieja Obrochty150. 

W ten sposób powstała pierwsza 

większa kolekcja nagrań polskie-

go repertuaru ludowego. Recen-

zent wspomnianej pracy Adolfa 

Chybińskiego z 1927 r. pisał:

Dzisiaj sprawa badań nad 

góralską muzyką posuniętą 

jest dość daleko dzięki po-

sługiwaniu się fonografem (J. 

Zborowski Dyrektor Muzeum 

Tatrzańskiego oraz Dr. Chy-

biński). Muzeum tatrzańskie 

w Zakopanem posiada już całą 

bibljotekę wałków fonograficz-

nych151.

W wydanych w 1934 r. Pismach Zborowskiego, w których autor pod-

sumowuje swoje gwałtownie przerwane wybuchem wojny pionierskie do-

świadczenia w zakresie dokumentacji dźwiękowej folkloru podhalańskie-

go, pojawiają się pierwsze, jasno sformułowane postulaty  koniecznego 

podjęcia zorganizowanych, zinstytucjonalizowanych, a nie indywidualnych 

działań (używał świadomie terminu akcja zbierania melodii ludo-

wych), dążących, wzorem innych krajów Europy152, do systematycznego 

utrwalania muzycznych tradycji ludowych w postaci nagrań dźwiękowych 

i stworzenia centralnej placówki-archiwum („Polskiego Archiwum dźwięko-

wego”153), zajmującej się ich gromadzeniem:

150 W Wyborze polskich tekstów gwarowych, wydanym w 1929 r. we Lwowie, Kazimierz 
Nitsch opublikował tekst wypowiedziany przez Bartka Obrochtę przetranskrybowany 
z nagrania J. Zborowskiego.

151 H. O. [Henryk Opieński]: Recenzja: Adolf Chybiński. O muzyce górali podhalańskich. 
Zakopane 1927, w: „Przegląd Muzyczny” (Poznań) 1928, nr 1, s. 9.

152 Zborowski opisał działalność m.in. berlińskiego Phonogramm-Archiv oraz  pary-
skiego Musée de la Parole. Na tę ostatnią instytucję powoływał się również w 1930 r. Karol 
Stromenger na łamach „Gazety Polskiej” (nr. 46) w artykule Fonograf na usługach nauki 
i oświaty (zob. s. 124-125).

153 Juliusz Zborowski: O zagadnieniach zbierania melodyj ludowych III, w: „Ziemia” (Ilu-
strowany miesięcznik krajoznawczy) 1934, nr 4 s. 70.

10. Bartłomiej Obrochta (1850-1926). Foto-
grafia ze Zbiorów Muzeum Tatrzańskiego  
im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.
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A jednak mimo pracy jednostek nie mamy zorganizowanej akcji zbierania 

ludowych melodyj, nie mamy choćby jednej wielkiej pracowni wyposa-

żonej w kompletną aparaturę, nie mamy ani zbiorów regjonalnych, ani 

tej centralnej placówki, kolekcjonującej całość ludowej polskiej muzyki, 

nie mamy „polskiego archiwum fonograficznego”, które zresztą nie ogra-

niczałoby zakresu kolekcjonerskiego li tylko do ludowych melodyj, lecz 

miałoby znacznie szerszy program działalności. […] W 1899 r. profesor 

Exner przedłożył wiedeńskiej Akademji Umiejętności program zbiera-

nia fonogramów dla celów językoznawczych i muzykologicznych. […] 

Najdawniejsze [archiwum fonograficzne – J.J.] w Europie, wiedeńskie, 

postawiło sobie za zadanie: utrwalić współczesne brzmienie wszystkich 

europejskich języków i śledzić ich ewolucję łącznie z ewolucją ich gwar; 

zebrać dokumenty muzyki ludów t. zw. pierwotnych; utrwalić mowę 

i przemówienia wybitnych osobistości. Dla wykonania tego programu już 

od 1901 r. wiedeńskie archiwum fonograficzne organizuje liczne wypra-

wy: do krajów, wchodzących w skład Austro-Węgier, po Europie, Amery-

ce, Azji. […] Pewne badania podejmowano wspólnie z innemi naukowemi 

instytucjami, co znakomicie ułatwiło pracę, np. z Uniwersytetem w Zury-

chu, z komisją historyczną miasta Frankfurtu lub z akademją eksportową 

w Budapeszcie. W czasie wojny pracowały fonografy w obozach jeńców, 

po wojnie zaś archiwum wstąpiło na drogę współpracy z Muzeum Naro-

dowem w Zagrzebiu154.

W artykule o zagadanieniach zbierania melodii ludowych Julusz Zborowski  

wspomniał również o konieczności przeprowadzenia szkoleń w zakresie ob-

sługi fonografu, niezbędnym wyposażeniu centrali w aparaturę techniczną 

i konieczności zabezpieczania zgromadzonych nagrań155. Interesujące, iż 

Zborowski, publikując w 1934 r. swe postulaty oraz szkicując program dzia-

łalności przyszłego archiwum fonograficznego156, nie był zapewne świadom 

istnienia już od czterech lat Regionalnego Archiwum Fonograficznego w Po-

znaniu157. Doświadczony w przedwojennych trudach realizacji swych zamie-

154 Idem: O zagadnieniach zbierania melodyj ludowych II, op. cit., s. 48-49.
155 Idem: O zagadnieniach zbierania melodyj ludowych III, op. cit., s. 73. 
156 Ibidem, s. 71-72.
157 Sytuacja ta uwypukla regionalny charakter poznańskiej placówki (w rzeczywi-

stości zajmującej skromne pomieszczenia uniwersyteckie w dolnych kondygnacjach 
Collegium Maius i angażującej kilka zaledwie osób, głównie studentów), co zresztą 
potwierdza jej oficjalna nazwa (por. Józef Winiewicz: Dudy wracają do mody, w: „Ga-
zeta Polska” 1936, nr 335, s. 5). Zborowski jednak pisał wówczas: „W obecnej chwili 
sprawa zbierania melodyj ludowych zapomocą fonograficznych metod jest nieco lepiej 
rozwinięta niż przed dwudziestu laty. Już nie jeden fonograf pracuje na całym polskim 
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rzeń dokumentacyjnych na Podhalu, mógł wreszcie Zborowski, już w nie-

podległym kraju, podsumować swe wieloletnie plany i przemyślenia i naszki-

cować strukturę centralnego archiwum dźwiękowego oraz mocno za-

sygnalizować potrzebę zorganizowania wreszcie (z ponad trzydziestoletnim 

opóźnieniem względem Europy) na skalę ogólnopolską akcji zbierania 

folkloru słownego i muzycznego. Widział tu doniosłą rolę przyszłe-

go państwowego muzeum etnograficznego, zatrudniającego i angażującego 

muzykologów, etnografów, a także przeszkolonych amatorów. Warto, przed 

omówieniem w kolejnych rozdziałach powstania i struktury pierwszych pol-

skich archiwów fonogramów pieśni tradycyjnej, przytoczyć fragmenty pism 

Zborowskiego:

Program działalności przyszłego archiwum musi skoncentrować pracę i fi-

nansowe 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 utr wale -

nie  ludowych obrzędów przy jednoczesnej  pracy kinemato-

grafu [ostatnie zdanie podał Zborowski w przypisie – J.J.]; 3. języka pol-

skiego i jego gwar, łącznie z gwarami ludności polskiej, zamieszkałej w Cze-

chach, Niemczech, Sowietach, Ameryce; 4. języków i narzeczy mniejszości 

narodowych, zamieszkujących na obszarze Rzeczypospolitej; 5. nauczania 

języków obcych, wymowy i krasomówstwa; 6. utrwalania wybitnych utwo-

rów muzycznych, nagrywanych przez wirtuozów i śpiewaków lub symfo-

niczne orkiestry, dyrygowane przez sławy kapelmistrzowskie; 7. utrwalania 

utworów literackich wypowiadanych przez deklamatorów i recytatorów; 8. 

utrwalania głosu i przemówień wybitnych osobistości ze świata polityki, na-

uki, sztuki i literatury158. […] Musimy zatem na czoło zadań wysunąć to, co 

obszarze, lecz kilka. Już […] mamy tańsze i łatwiej osiągalne typy aparatów. Zmieniła 
się też technika zdjęć i urozmaicił materjał od taśmy filmowej do dawnej masy wo-
skowo-kauczukowej w płytach i wałkach, zwiększyła się możliwość tańszego utrwa-
lania nagranego podłoża, tak iż znaczna część dawnych zmartwień o trwałość pracy 
odpadła” (J. Zborowski: O zagadnieniach zbierania melodyj ludowych II, op. cit., s. 47-
48). Ale sytuacja z perspektywy Poznania wyglądała podobnie: otóż Julian Pulikowski, 
recenzując Pieśni ludu pomorskiego Łucjana Kamieńskiego, zwrócił uwagę autorowi, 
iż niesłusznie przypisuje Pomorzu pierwszeństwo w posiadaniu zbioru pieśni udo-
kumentowanych z zastosowaniem nowoczesnych metod rejestracyjnych, bowiem już 
w 1914 r. czynił rejestracje fonograficzne na Podhalu Juliusz Zborowski , por.: Julian 
Pulikowski: łucjan Kamieński: „Pieśni z Kaszub Południowych”, w: „Ziemia” (Ilustrowa-
ny miesięcznik krajoznawczy) 1936, nr 6, s. 172.

158  Wśród wyliczonych punktów Zborowski w dalszej części artykułu wskazał priory-
tety – muzyka i pieśń ludowa zajęły pierwsze miejsce.
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przemija i ginie. Muzyka i pieśń ludowa, gwara, koncert sławnego mistrza, 

głos wybitnego człowieka – im najrychlej zagraża zatrata i śmierć. […] Być 

może, że w kraju powstaną większe i mniejsze laboratorja fonograficzne, nie 

wyobrażam sobie jednak, aby nas stać było na więcej niż jedno na naprawdę 

europejskim poziomie, t.j. zaopatrzone w bibljotekę, aparaturę laboratoryj-

ną, pracownię fonetyki eksperymentalnej i gromadzące oryginalne fonogra-

my jako archiwalny dorobek. Trudno też sobie wyobrazić, aby taka świetnie 

wyposażona centrala powstała gdzie indziej niż w stolicy. Czy będzie ona 

całkiem samodzielnym tworem, czy zwiąże się organizacyjnie z Bibljoteką 

Narodową lub uniwersytetem – to rzecz dalsza, zależna od wielu czynni-

ków. Niezależnie od centralnego archiwum, przechowującego bezwzględnie 

wszystkie fonogramy, mogą powstać mniejsze archiwa specjalne, oparte za-

równo na zbiorach centrali, jak też i na współpracy z centralą. […] W trwałe, 

użytkowe płyty będą się oczywiście te pomniejsze placówki zbiorcze zaopa-

trywać w centrali, strzegącej kompletu oryginalnych nagrań. […] Stosunek 

stołecznego ogniska fonograficznego do poszczególnych regjonów będzie 

szczególnie ważny w odniesieniu do jednego z wyliczonych punktów pro-

gramu, mianowicie w sprawie zbierania ludowej muzyki, zarówno polskiej, 

jak i wśród narodowych mniejszości. Nie przeczę, że etnografa, który wę-

drował z fonografem za ludową melodją, z całego programu ta pilna po-

trzeba najwięcej interesuje. Dlatego pozwolę sobie zarysować szkicowy plan 

organizacyjny, nie ubiegając się bynajmniej o wyczerpanie przedmiotu159.

Przytoczony poniżej ciąg dalszy wypowiedzi Juliusza Zborowskiego jest 

szczególnie istotny i stanowi antycypację Ogólnopolskiej Akcji Zbierania 

Folkloru Muzycznego, urzeczywistnionej dopiero po drugiej wojnie świa-

towej160:

Całe terytorjum Polski należy podzielić na mniejsze obszary, opracowane 

kolejno lub jednocześnie przez fonograficzne ekspedycje. Zasadę podziału 

powinien podać muzykolog, zajmujący się badaniem ludowej muzyki i et-

nograf. Tak samo przy redagowaniu jednolitej instrukcji dla poszczególnych 

ekspedycyj, jak i pojedynczych współpracowników, zawierającej i technicz-

ne i rzeczowe wskazówki, musi się wypowiedzieć znawca muzycznej twór-

czości ludowej. […] Całość pracy fonograficznej będzie się odbywać pod 

ewidencją i kierunkiem centralnego instytutu. O ile poszczególne ekspedy-

159 J. Zborowski: O zagadnieniach zbierania melodyj ludowych III, op. cit., s. 71-72.
160 P. Dahlig: Tradycje muzyczne a ich przemiany…, op. cit., s. 540; idem: Julian Pulikowski 

i akcja zbierania folkloru muzycznego w latach 1935-1939, w: „Muzyka” 1993, nr 3-4, s. 127.
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cje czy wędrujące z aparatem jednostki muszą prowadzić rejestrację badań 

na wyznaczonym sobie obszarze, notować opracowane wsi, wykorzystane 

zespoły instrumentalne, a nawet wybitnie umuzykalnione jednostki, o tyle 

centrala ma w ewidencji cały obszar Polski i rejestruje prace wszystkich eks-

pedycji i współpracowników161.

Zborowski, obiektywnie oceniając sytuację i możliwości działania na grun-

cie polskim centralnego archiwum dźwiękowego, postulował w zakresie 

pozyskiwania nagrań współpracę centrali z regionalnymi placówkami, za-

kładami i towarzystwami naukowymi, muzeami, nauczycielami szkół wiej-

skich, inteligencją, a nawet młodzieżą wiejską, choć nie wykluczył „zdej-

mowania zdjęć fonograficznych” również w stolicy, np. przy okazji różnych 

uroczystości162. Wspomniał również o konieczności przeprowadzenia 

w centrali szkoleń z nauką obsługiwania fonografu, stworzeniu ujednoli-

conej instrukcji dla zbieraczy, niezbędnym wyposażeniu centrali w apara-

turę techniczną i o zabezpieczaniu zgromadzonych nagrań. Szczególną rolę 

– w wyznaczaniu zakresu merytorycznego przy zbieraniu pieśni, melodii, 

instrumentów muzycznych, prowadzeniu indagacji – przeznaczył „fachow-

com”, czyli muzykologom, nie zapomniał również o wyposażeniu laborato-

rium fonograficznego w kamerę:

Idzie przedewszystkiem o aparaty do wykonywania fonogramów w labora-

torjum, więc z elektrycznym napędem, aparat do zdejmowania filmów dźwię-

kowych, laboratorjum dla utrwalania i powielania fonogramów, kilka apara-

tów podróżnych i obfity bardzo liczny materjał w postaci płyt i wałków163.

Działania dokumentacyjne Zborowskiego na Podhalu przerwał wybuch 

pierwszej wojny światowej, choć w tym samym roku jedna z komisji Kra-

kowskiej Akademii Umiejętności zakupiła dla badań dialektologicznych 

pierwszy fonograf i 10 cylindrów Edisona164. Po zakończeniu działań wo-

jennych, w wolnym już kraju Zborowski działał w Polskiej Akademii Umie-

jętności i został redaktorem „Gazety Podhalańskiej”. Do nagrań powracał 

– jeżeli w ogóle – to raczej sporadycznie, o czym kilka słów w kolejnym 

rozdziale. 

161 J. Zborowski: O zagadnieniach zbierania melodyj ludowych III, op. cit., s. 72.
162 Ibidem, s. 73.
163 Ibidem, s. 73.
164 L. Kaczmarek: Fonograf na usługach dialektologii i etnografii muzycznej…, op. cit., s. 22;  

J. Zborowski:  Wspomnienia I, op. cit., s. 9.
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Głos w sprawie konieczności zastosowania do badań fonografu – tym 

razem podniesiony przez wielkiego kompozytora – wciąż był obecny i sły-

szalny, także na Podhalu; potrzebę dźwiękowej dokumentacji muzyki pod-

halańskiej, kapel, śpiewaków i instrumentalistów wykonujących muzykę 

w dawnym, powoli wypieranym przez stylizację i deformowanym, stylu, 

wyraził bowiem w 1922 r. Karol Szymanowski:

Muzyka góralska nieubłaganie chociaż zwolna więdnie i zamiera […]. A więc 

jeszcze stary Bartek Obrochta, przechowujący jej „klasyczne tradycje” w nie-

pokalanej, najczystszej formie, Mróz z Poronina, wygrywający na swych ślicz-

nych „dudach” odwieczne jakieś, zamierzchłe, „zbójnickie” melodie. […]. Ka-

tegoryczny 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!165. 

W 1920 r. materiałem zarejestrowanym przez Zborowskiego zaintereso-

wał się Adolf Chybiński – wówczas profesor Uniwersytetu Lwowskiego im. 

Jana Kazimierza, zatrudniony w tamtejszym Zakładzie Muzykologicznym, 

którego był twórcą. Muzyka górali podhalańskich stanowiła jeden z głów-

nych nurtów wszechstronnych zainteresowań tego wybitnego muzykologa, 

a praca nad „podhalanikami”, do których uzyskał dostęp dzięki współpracy 

z Juliuszem Zborowskim, przyszłym dyrektorem Muzeum Tatrzańskiego, 

stała się również początkiem przyjaźni tych dwóch miłośników tradycji 

ludowych. W niezachowanym liście Chybińskiego datowanym na drugą 

połowę sierpnia 1920 r. muzykolog zwrócił się do Zborowskiego z prośbą 

o kwerendę źródeł do muzyki podhalańskiej w Muzeum166 – przygotowywał 

wówczas, dysponując już pokaźnym zbiorem zapisów, pracę poświęconą 

melodiom podhalańskim. W odpowiedzi, w liście z dn. 30 sierpnia 1920 r., 

Juliusz Zborowski, obok ogólnej informacji o ówczesnym stanie muzyki lu-

dowej na Podhalu167 oraz jej dokumentacji muzealnej, poinformował Chy-

165 Karol Szymanowski:  O muzyce góralskiej, w: „Muzyka” 1930 , nr 1, s. 18; idem: 
O muzyce góralskiej, w: „Poradnik Muzyczny” 1947, nr 2, s. 1–2.

166 Juliusz Zborowski mieszkał wówczas nadal w Nowym Targu i pracował po wojnie 
na stanowisku redaktora „Gazety Podhalańskiej”. W Muzeum Tatrzańskim im. T. Chału-
bińskiego rozpoczął pracę jako kustosz w 1922 r.

167 „Oprócz bardzo licznych skrzypków na Podhalu trafiają się jeszcze ostatki kobzia-
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bińskiego o wizycie w Zakopanem w 1916 r. Feliksa Starczewskiego – kom-

pozytora i pianisty, a także historyka muzyki, którego próbował zaintere-

sować swymi zbiorami fonograficznymi – zapewne bezskutecznie, bowiem 

rzy (sic!). Niedawno zmarł jeden w Zakopanem. Podobno jeszcze w Zakopanem jest jakiś, 
mieszkający na Gładkiej czy na Uboczy. W Białym Dunajcu, a raczej na granicy Białego 
Dunajca i Poronina, żyje kapitalny kobziarz, którego portret robił Jarocki (reprodukowany 
w Tygodniku Ilustrowanym […]). Mam zamiar wyeksploatować tego kobziarza w najbliż-
szych zimowych miesiącach” (Bibl. Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, sygn. Z-7; cyt. 
za: Krystyna Winowicz: Juliusz Zborowski i Adolf Chybiński – Dzieje przyjaźni listami pisane, 
w: „Rocznik Podhalański” 1985, t. 3, s. 124.

11. List Adolfa Chybińskiego do Juliusza Zborowskiego z dn. 3 września 1920 r. Zbiory 
Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.
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muzyk, spisawszy kilkanaście melodii w terenie, do prac nad melodiami 

Podhala nie wrócił. Adolf Chybiński 3 września z Rymanowa Zdroju pisał 

do Zborowskiego:

„[…] Dysponuję 120 melodiami, z których pewna część wymaga jakiegoś 

sprawdzenia i porównania. Potrzebne mi są też liczne uzupełnienia poda-

wane w zakresie relacji instrumentalnych i temp oraz towarzyszenia. Oczy-

wiście jest ważną rzeczą posiadać choćby melodie, ale jeśli się ktoś tylko 

tą stroną zajmuje168, to dokumentacja harmonicznego towarzyszenia me-

lodii podhalańskich jest tak ciekawa jak niewiele w Polsce. Dlatego właśnie 

wkrótce mam zamiar przybyć na Podhale i zgłosić się u Szan. Pana celem 

korzystania z Jego zdjęć fonograficznych, o ile Sz. Pan nie będzie miał nic 

przeciwko temu169.

Juliusz Zborowski, pełen entuzjazmu, a jednocześnie pomny na swe – już 

przed wojną aktualne – problemy odpisał Chybińskiemu w słowach, z któ-

rych przebija także skromność i szacunek dokumentalisty względem ba-

dacza-muzykologa. Niniejszy fragment pozwala również przypuszczać, iż 

obaj spotkali się w Zakopanem wcześniej, lub tylko korespondowali, gdy 

Chybiński bawił u stóp Giewontu. Być może to właśnie jemu wówczas, 

wraz z Bronisławem Piłsudskim powierzono listy zawierające opis przed-

sięwzięcia fonografowania melodii góralskich170.  W każdym razie niewąt-

pliwie Zborowski konsultował metodę robienia „zdjęć fonograficznych” na 

Podhalu z Chybińskim:

„[…] Bardzo się cieszę, że nareszcie ktoś zajmie się naukowo sprawą góral-

skiej muzyki. Co się tyczy moich zbiorów, stoją do pełnej dyspozycji Szan. 

Pana. Byłbym niezmiernie rad, gdyby Pan wszystko, co mam wydał. Szkoda 

tylko, że w naszym kochanym społeczeństwie ani rusz wydobyć monetę na 

sprawienie cynkowych odlewów, gdyż przecie wałki się niszczą. Tym więcej 

chciałbym wydania zbioru. Mam prawie cały repertuar Bartka Obrochty oraz 

trochę śpiewanych melodii. […] Pisze Szan. Pan o harmonicznej stronie me-

168 Tu zapewne Chybiński nawiązał do zapisów wspomnianego F. Starczewskiego, 
który notował tylko melodie prymu, bez uwzględniania partii sekundzisty i basisty.

169 Bibl. Muzeum Tatrzańskiego, sygn. ZR/No/22; cyt. za: K. Winowicz: Juliusz Zbo-
rowski i Adolf Chybiński…, op. cit., s. 124.

170 „Już w następny dzień [po pierwszym spotkaniu Zborowskiego z Piłsudskim w Za-
kopanem – J.J.] odeszła z Nowego Targu wspólnie pisana paczka listów. Do fonograficzne-
go archiwum w Wiedniu, do jego kierownika, do profesora muzykologj i ,  właśnie 
wy jeżdżającego do Wiednia , do krakowskich składów gramofonów” (J. Zborowski: 
Wspomnienia I, op. cit., s. 7).
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lodii podhalańskich. Otóż ja, zbierając melodie, nie ściągałem nigdy przed 

fonograf całej muzyki, jakkolwiek wydawało mi się to potrzebne. Ale proszę 

sobie przypomnieć, że podczas Pańskiego pobytu w Zakopanem prosiłem 

o wskazówki, wtedy stał Pan na stanowisku, że towarzyszące instrumenty 

są dowolnym dodatkiem, melodia zaś jedynie powinna być utrwalona na 

wałku171. Żałuję, że kierując się tą wskazówką, wyrzekłem się myśli zasa-

dzenia i basisty przed „trąbą”, jak Bartuś Obrochta zwie „niegłupi” fonograf. 

Może jednak choć w przyszłości uzupełni się braki172.

W odpowiedzi, Adolf Chybiński, z nieskrywaną radością, uprzedził Zbo-
rowskiego o swym przyjeździe na Podhale i kilkudniowym pobycie w No-
wym Targu w celu „gruntownego wykorzystania zbioru wałków”, uspokoił 
go również w kwestii fonografowania całej kapeli góralskiej a także poinfor-
mował o planowanej obecności swej asystentki – Bronisławy Wójcik-Keu-
prulian, podczas pracy transkrypcyjnej:

List Pański, w którym Sz. Pan tyle wyrozumiałości wykazałeś wobec mej 

pracy, był mi niezmiernie miłym, gdyż, otwarcie mówiąc, już dawno goto-

wałem się do zamachu na Pańskie zbiory, ale nie wiedziałem, czy Sz. Pan nie 

zarezerwował ich dla siebie. […] Bardzo możliwe, że towarzyszyć mi będzie 

moja asystentka, dr Wójcikówna, ponieważ zabieram ze sobą potrzebne 

aparaty kontrolne przy zdejmowaniu i reprodukowaniu melodii173.

Dalsza korespondencja Chybińskiego do Juliusza Zborowskiego (pisana 
we Lwowie 24 października 1920 r.) to już pełne życzliwości wspomnienia 
niewątpliwie udanego pobytu na Podhalu, pisane w mniej oficjalnym, ko-
leżeńskim tonie:

Wczoraj przyjechałem i od razu mimo licho spędzonej nocy w wagonie 

wziąłem się do przepisywania melodii, korzystając z świeżej pamięci […] 

śpiewam sobie i gwizdam tak jak Pan, gdziekolwiek idę, „nasze” kochane 

piosenki, świeże jak woda źródlana , jak świerk rano. Naprzód załatwię śpie-

171 Adolfowi Chybińskiemu chodziło zapewne wówczas o wskazanie dokonania na-
grania czytelnego, mogącego służyć transkrypcji. Nagranie całej kapeli na nośniku tak 
wówczas niedoskonałym byłoby zapewne – jak w przypadku nagrań W. Blossfelda – 
cennym i autentycznym dokumentem żywej kultury muzycznej lecz nieco trudniejszym 
w opracowaniu przez transkrybenta.

172 Nowy Targ, 6 IX 1920. Bibl. PWM, sygn. Z-7; cyt. za: K. Winowicz: Juliusz Zborowski 
i Adolf Chybiński …, op. cit., s. 125.

173 Rymanów Zdrój 12 IX 1920. Bibl. MT, syg. ZR/NO/22, cyt. za: K. Winowicz: Juliusz 
Zborowski i Adolf Chybiński …, op. cit., s. 125-126.
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wane melodie i od razu je Panu prześlę. Pewnie za 2 – 3 dni będę gotów, po 

czym utonę w świecie kolorowym Bartusia, konserwatora „honoris causa” 

wirchowych i zbójnickich174.

Z rękopiśmiennymi transkrypcjami melodii góralskich sporządzony-

mi przez Chybińskiego zapoznał się cytowany wyżej Karol Szymanowski, 

komponując Harnasie:

Przypadkiem poznał [Szymanowski] kilka melodyj góralskich, zademonstro-

wanych mu przez pewnego etnografa muzycznego [Chybińskiego] w świetle 

prymitywnej harmoniki góralskiej, − melodyj bardziej charakterystycznych, 

aniżeli te, które są znane z wydawnictw dotychczasowych jako „tatrzańskie”. 

Niezapomnianym pozostanie temuż etnografowi moment, w którym nasz 

premjer muzyczny „stanął jak wryty”, kazał sobie powtarzać kilkakrotnie te 

same motywy, tak archaiczne, tak „oryginalne”, tak silne, iż nie zbladły wo-

bec całego arsenału środków melodyki egzotycznej, motywy tak pierwotne 

i „barbarzyńskie”, do niczego znanego niepodobne. […] Gdy nadarzyła się 

sposobność otrzymania zbioru melodyj, opartego na fonograficznych zdję-

ciach, wyzyskał ją, zagłębiając się w nie z zapałem etnografa-artysty. Ale naj-

ważniejsze i decydujące było stykanie się ustawiczne z ludem175.

Nie omijał Szymanowski żadnej sposobności, aby poznać muzykę góralską, 

graną czy śpiewaną, w jak najbardziej autentycznym brzmieniu. Gdy nadarzyła 

się sposobność otrzymania mojego zbioru melodyj góralskich, opartego o fo-

nograficzne zdjęcia dokonane przez Juljusza Zborowskiego (po raz pierwszy 

w Polsce, a w każdym razie na Podhalu176), skorzystał z okazji z zapałem arty-

sty-etnografa. Umysł jego pracował nad tem, aby w tej muzyce dosłuchać się 

znowu tego, co w niej jest najstarsze, najbardziej swoiste, istotne177.

Część transkrypcji nagrań Juliusza Zborowskiego, spisanych bezpośred-

nio z oryginalnych wałków fonograficznych przez Adolfa Chybińskiego 

174 Bibl. MT, sygn. ZR/22, cyt. za: K. Winowicz: Juliusz Zborowski i Adolf Chybiński …, 
op. cit., s. 126.

175 Adolf Chybiński: Góralski balet K. Szymanowskiego („Harnasie”), w: „Przegląd Mu-
zyczny” (Poznań) 1928, nr 8, s. 10.

176 Dziś już wiemy, że Zborowski nie był pierwszym, który nagrywał muzykę góralską 
na Podhalu.

177 Adolf Chybiński: Do genezy „Harnasiów” Karola Szymanowskiego, w: „Muzyka Pol-
ska” (Pismo poświęcone zagadnieniom życia muzycznego w Polsce. Organ Towarzystwa 
Wydawniczego Muzyki Polskiej) 1936, zesz. 3, s. 187.
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w 1920 r., została wydana drukiem w pracy pod redakcją Ludwika Bie-

lawskiego178. Te transkrypcje, jak również inne liczne materiały nutowe 

dotyczące melodii podhalańskich znajdowały się w materiałach po Adol-

fie Chybińskim przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Pozna-

niu. Teczka zatytułowana Melodie podhalańskie zawiera przeważnie zapisy 

melodii wokalnych, w mniejszej mierze zapisy melodii instrumentalnych. 

Z doboru materiału widać, iż zbiór miał posłużyć Chybińskiemu do badań 

nad melodyką podhalańską; warstwa tekstowa jest bowiem ograniczona do 

zapisów początków tekstów lub co najwyżej jednej strofy. Zdarzają się rów-

nież melodie wokalne bez zapisu słów. Choć, jak twierdzi Ludwik Bielaw-

ski, w rękopisach brak śladów pracy redakcyjnej, to wiadomo, iż Chybiński 

zamierzał zbiór opublikować179. Transkrypcjom wybranych melodii z na-

grań Zborowskiego180 (które zapewne zapoczątkowały zbiór) towarzyszą 

178 Adolf Chybiński: O polskiej muzyce ludowej. Wybór prac etnograficznych, przygoto-
wał do druku Ludwik Bielawski, Kraków 1961: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, s. 425-531.

179 L. Bielawski: O rękopiśmiennym zbiorze melodii…, op. cit., s. 122-123.
180 Melodie wokalne (nagr. w 1913 r.): W piarzystej dolinie przy zielonym stawie – Za-

kopane, Dziewczyna [nr 11]; Frajerecko moja bydź ze mi fryjerna – Zakopane, Dziewczyna 
[24]; Górole śpiewają, górole śpiewają – Klikuszowa i Nowy Targ, Jan Krawczyk [28]; Chodził 
koło ściany miłością związany – Zakopane, Dziewczyna [32]; Kozicka, kozicka z długimi róz-
kami – Nowy Targ [41]; Kie jo se zaspiwom na wirchu polany – Nowy Targ [43]; Bez incipitu 
– Zakopane, Dziewczyna [70]; Siostry moje, siostry [wszystkie za mąz posły] – Nowy Targ 
[77]; Nie boje się Sąca ani Ołomuńca – Zakopane, Dziewczyna [79]; Hucała dolina kiek se 
po niej jechoł – Waksmund [82]; Ej nie było mie w doma, byłek na polanie – Pieniążkowice 
[86]; Górloe śpiewają, górloe śpiewają – Klikuszowa i Nowy Targ, Jan Krawczyk [90]; Cho-
dził ku dziewcynie ku zielonej sośnie – Zakopane, Dziewczyna [94]; Pijołek se, pijoł słodka 
gorzołeczko – Pieniążkowice [103]; Nie chodź ze tu do nas – Zakopane [104, Zakopiańska]; 
Zaprej ze się dziewce – Odrowąż, Antoni Zachemski [110]; Ozleciały mi się białe gołembisie – 
Zakopane [166]; Ej ten baca z Iwanice… – Waksmund i Nowy Targ [176]; Popod las, popod 
las popod Obidowiec – Pieniążkowice [206]; Melodie instrumentalne (nagr. w 1914 r.), Ko-
ścielisko, Bartłomiej Obrochta lat 59, skrzypce (nagr. w Nowym Targu): Wirchowa [223]; 
Bez określenia nuty [224]; Bez określenia nuty  [225]; Zakopiańska [226]; Bez określenia 
nuty [227]; Jaworzyńska [228]; Klimkowa lub orawska [229 „tak ją nazwał B. Obrochta”]; 
Drobny najstarszy [230]; Drobny ku Sabałowej (dzikiej) [231]; Drobny do Miętusiańskiej [232]; 
Miał se Siecka troje dzieci, Drobny staroświcki [233]; Kościeliskowy drobny [234]; Drobny po-
loniarski [235]; Bez określenia nuty [235]; Bez określenia nuty  [236]; Miętusiański drobny 
[237]; Drobny do Kościeliskiej [238]; Bez określenia nuty [239]; Staroświecka do śpiewania 
[240]; Pęksowa do śpiewu [241]; Sabałowa [242]; Sabałowa [243]; Przewodnicka [244 „nazwa 
pochodzi od B. Obrochty”]; Giewontowa [245]; Krzysiowa [246]; Juhaska [247]; Chłopi po 
czepinach [248]; Zakopiańska [249]; Sabałowa (dzika) [250]; Orawska [251]; Matejowa [252, 
wg objaśnienia Obrochty: „Wojtek Mateja przywiózł se ją z Węgier”]; Bez określenia nuty  
[253]; Bez określenia nuty [254]; Krzysiowa [255]; Luptowska zbójnicka [256]; Luptowska 
[257]; Bez określenia nuty  [258]; Bez określenia nuty  [259]; Budzie jarmark [260]; Bez 
określenia nuty  [261]; Ja bym orał, ja bym siał [262]; Bez określenia nuty  [263]; Chór bab 
przy oczepianch [264]; Przy wodzie pniok [265]; Wojeńska [266]; Bez określenia nuty [267]; 
Staroświecka z kobzą [268]; Sabałowa stara [269]; Miętusiańska [270]; Staroświecka [271]; 
Czardasz [272]; Sabałowa [273]; Bez określenia nuty [274]; Bez określenia nuty [275]; Sta-
nisław Mróz, Poronin – piszczałka podwójna: Bez określenia nuty [226]; Luptowska [277]; 
Zakopane, fujarka: Bez określenia nuty  [278]; Stanisław Mróz, Poronin – dudy: Bez okre-
ślenia nuty [279]; Bez określenia nuty [280]; Bez określenia nuty [281].
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liczne zapisy Chybińskiego zawierające uwagi pochodzące bezpośrednio 

od górali lub osób znających podhalańskie nuty, fragmenty niepublikowa-

nych zbiorów rękopiśmiennych, a także wypisy z publikacji. Chybiński wy-

korzystał tu również zapisy melodii wybranych ze wspomnianego zbioru 

(tzw. Teki Seweryna Udzieli) przechowywanego w Muzeum Etnograficznym 

w Krakowie, które mieściło się wówczas na Wawelu. Były one181 dokonane 

jeszcze w Galicji, a przygotowane pod patronatem wiedeńskiego Minister-

stwa Wyznań i Oświaty do projektowanego wydawnictwa Das Volkslied in 
Österreich, prezentującego folklor muzyczny krajów znajdujących się wów-

czas w granicach monarchii austro-węgierskiej182: 

Chybiński po raz pierwszy w Polsce spisywał melodie z nagrań fonogra-

ficznych. Długo jeszcze trzeba było czekać na wykorzystanie fonografu 

do badań muzyki ludowej. Inicjatywa Juliusza Zborowskiego nie od razu 

znalazła w Polsce naśladowców. Dopiero z chwilą powstania Archiwum Fo-

nograficznego w Poznaniu w początkach lat trzydziestych, można mówić 

o planowych badaniach terenowych za pomocą fonografu. Pierwszy krok 

został jednak dokonany już wcześniej. W transkrypcjach Chybińskiego 

uwidaczniają się korzyści, jakie daje użycie zdjęć fonograficznych do zapisu 

utworów muzyki ludowej. Możliwość wielokrotnego powtarzania melodii 

bez żadnych zmian pozwoliła mu na znacznie wierniejsze oddanie w za-

pisie nagranego utworu, zwłaszcza gdy chodzi o szczegóły wykonawcze. 

Widać to przede wszystkim w trudnych do notowania melodiach skrzypco-

wych Bartka Obrochty183.

Wykonane przez Chybińskiego transkrypcje nut wygranych przez Obroch-

tę Ludwik Bielawski zestawił z zapisami Stanisława Mierczyńskiego184. Ten 

ostatni spisywał melodie w oparciu o własną praktykę wykonawczą – gry-

wał bowiem wspólnie z Obrochtą. Ogólnie rzecz ujmując, zapisy Mierczyń-

skiego w porównaniu z zapisami Chybińskiego nie odzwierciedlają melodii 

w jej jednorazowym odtworzeniu, ale są niejako syntezą wielu wykonań 

Bartka Obrochty. Zapisy Mierczyńskiego ukazują zatem najbardziej norma-

181 Ponieważ materiał zbierany był przez amatorów, zwłaszcza nauczycieli, organi-
stów, przedstawia on bardzo zróżnicowany poziom dokładności zapisu.

182 L. Bielawski: O rękopiśmiennym zbiorze melodii…, op. cit., s. 124; J. Jackowski: Digi-
talizacja, opracowanie i udostępnianie…, op. cit., s. 74.

183 L. Bielawski: O rękopiśmiennym zbiorze melodii…, op. cit., s. 125.
184 Stanisław Mierczyński: Muzyka Podhala. Zebrał i ułożył S. Mierczyński, ilustrowa-

ła Zofja Stryjeńska, wstęp napisał Karol Szymanowski. Lwów-Warszawa 1930: Książnica 
Atlas.
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tywne elementy melodii, które oczywiście w realnym wykonaniu mogą się 

pojawiać z mniejszym lub większym natężeniem lub mogą niekiedy nawet 

w ogóle nie wystąpić. Transkrypcje dokonane z nagrań są z kolei zapisem 

jednostkowej kreacji muzycznej185:

Widzimy w nich więcej bezpośredniości i swobody wykonania, więcej uroz-

maicenia w wypracowaniu muzycznych szczegółów. Tam gdzie Chybiński 

dysponował większą liczbą nagrań melodii, w odnośnikach uwidacznia nie-

raz kilka wariantów. Pod tym względem zapisy Chybińskiego niewątpliwie 

wierniej oddają żywą grę Bartka186.

Z kolei Aleksandra Szurmiak-Bogucka podkreśla, iż wykonania zanotowane 

przez Mierczyńskiego są jednak zapisem jednorazowego wykonania danej 

nuty zarówno przez prymistę jak i towarzyszących mu sekundzistę i basistę. 

Współczesne, znacznie późniejsze nagrania z lat ’50. XX w. byłyby potwier-

dzeniem tej tezy, gdyż niejedna z zarejestrowanych wtedy dźwiękowo nut 

okazała się bardzo wiernym wykonaniem zapisu z tamtych lat. W tym miej-

scu warto przytoczyć uwagi muzyka Jana Kleczyńskiego dotyczące trudno-

ści w przenoszeniu żywej góralskiej muzyki na papier:

Kleczyński zdaje sobie sprawę z wielkich trudności, jakie są połączone ze 

spisywaniem melodyj góralskich i zaznacza, że „trzeba być na miejscu”, aby 

wżyć się w tę muzykę, a sprawa pójdzie łatwiej, ale nie za bardzo. Najgorsze, 

to „owe zmiany tempa, przydechy, akcenty, niezmiernie kapryśne i zmienne…

…187.

Sam Chybiński, zapewne odwołując się do własnego doświadczenia, rów-

nież podkreślił niedoskonałość zapisu nutowego w odniesieniu do muzyki 

Podhala:

Czy jednak nasze pismo nutowe, mimo wszystko bardziej jeszcze ubogie, 

zdoła odtworzyć jak najwierniej każdy szczegół wykonawczy, a tych szcze-

gółów istnieje tak niesłychanie wiele i razem składają się na wykonawczy 

styl podhalański – trudno orzec188.

185 Por. Jadwiga Sobieska: Z zagadnień rekonstrukcji nagrań dokumentalnych polskiego 
folkloru muzycznego, op. cit., s. 203–211.

186 L. Bielawski: O rękopiśmiennym zbiorze melodii…, op. cit., s. 126.
187 A. Chybiński: O muzyce Górali Podhalańskich, op. cit., s. 17.
188 Ibidem, s. 21-22.
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Całość materiału ujętego w inwentarzu Muzeum Tatrzańskiego – 48 

wałków fonograficznych Edisona nagranych przez Juliusza Zborowskie-

go zachowało się w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem189. W Zbiorach  

189 J. Jackowski, Z. Ładygin: Głosy z przeszłości, op. cit.; J. Jackowski: Digitalizacja, opra-
cowanie i udostępnianie dokumentalnych nagrań dźwiękowych…, op. cit., s. 89. Trudno stwier-
dzić, czy zachowała się tu cała kolekcja nagrana przez Zborowskiego. Kilka nośników 
uległo pęknięciu lub rozbiciu (co jednak nie wyklucza rekonstrukcji i możliwości odtwo-
rzenia). Na podstawie zachowanych rękopiśmiennych notatek na pudełkach możemy od-
tworzyć opis zawartości nagrań. Pierwszą próbę transkrypcji opisów podjęła Ewa Gawąd 
z Muzeum Tatrzańskiego. Wałki są numerowane na spodniej stronie pudełka; odpowied-
nie numery wyryte są także na szerszej, górnej krawędzi nośników. Na pudełkach, prócz 
inskrypcji dokonanych ołówkiem zapewne przez Chybińskiego (na co może wskazywać 
charakter pisma) widnieją dodatkowe oznaczenia wpisane zapewne przez Zborowskiego 
(w kilku opisach, zwłaszcza na wałkach z nagraniami Obrochty zidentyfikowałem jego 
„parafkę”). Poniżej podaję aktualną, nieco zweryfikowaną wersję odczytu inskrypcji wg 
numeracji wałków (opisy „Gwara”, „Muzyka” podaję za E. Gawąd): 1. Gwara: Tekst (cały) 
Obrochta; 2. Muzyka: Z Nowego Targu i Waksm[undu], Orawska w Cz[arnym] Dun[ajcu] 
słysz[ana], W czasie oczepin (baby), Janicku gibki; 3. Muzyka: 1) Odrowąska/naz[wana] mię-
t[uską]/Odr[owąż], 2) pasał ja se kónie – Odr[owąż], 3) W lesie grzyby – Odr[owąż], 4) Od-
r[owąż] – weselna, 5) Odr[owąż] – chłopcy [skreślenie] moi, 6) Odr[owąż] – Zabili Janicka/
jest lepsze/, 7) Odr[owąż] – Zap[r]zyi ze sie dziywce/jest lepsze/, 8) Odr[owąż] – Do drobnego 
/jest lepsze/, 9) Odr[owąż] – Świyciył mi miesi[o]nc/pomylone, jest lepsze/ [liczne skreślenia, 
por. wałek 14]; 4. Muzyka: 1) Zak[opane] – Jescek nie zbójowåł, 2) Zak[opane] – Powiadali, 
powiadali, 3) Zak[opane] – Tańcowali zbójnicki, 4) Zak[opane] – Czarnodunnajecka, 5) Za-
k[opane] – Nie hoize tu do nås, 6) Zak[opane] – Góry nase, góry, 7) Zak[opane] – Kie jå se 
był mały hłopiec (wałek uszkodzony); 5. Muzyka: Miał se Sieczka, Zakop[ane] – Obrochta 
(wałek zdigitalizowany 25 maja 2011 – J.J.); 6. Muzyka: Sabałowa Obrochta i Sabałowa 
drobny (dzik[sz]a), 2a notatki nieczytelne; 7. Muzyka: 1) Zak[opane] – Kieby było nie świta-
ło, 2) N[owy]T[arg] Ozlecialy mi się, 3) Zak[opane] – Miętus /raz/; 8. Muzyka: Zakop[ane] 
Obrochta Drobny starośw[iecki], Sieczka miał se, ut supra (łac. jak powyżej, jak wcześniej); 9. 
Muzyka: [Stanisław] Mróz – piszczałka, [wałek] zniszczony, tylko fragmenty dają się odcyfro-
wać; 10. Muzyka: 1) Pieniążkowice, 2) Pieniążkowice, 3) Pieniążkowice, 4) N-[nieznana], do-
pisek z boku: jeszcze jeden, są lepsze, dalej nieczytelne; 11. Muzyka: 1) Zak[opane] – Bodei 
sie spalelij 1a, 2) Zak[opane] – Bodei sie spaleły 2a, 3) Zak[opane] – Ej nie skodzi dziefcyny, 4) 
Zak[opane] – Pójdź ze pójdź (nieczytelne), 5) N[owy] T[arg] – Rekrucie (nr 1-4 – oznaczone 
jako to samo]; 12. Muzyka: Chochołowska Obrochta, Juhaska (wirhowa), parafka Zborow-
skiego; 13. Muzyka: 1) Zak[opane] – Pudź ze pudź/Chodź [nieczyt.] ściany/, 2) Zak[opane] 
– Kochaj ze mnie kochaj, 3) Zak[opane] – Dobrze dziewce robis (nie zbyt dobre popr), 4) Za-
k[opane] – Dziywcyno spotoka (na Kralowej hali), 5) Zak[opane] – Śtyry konie rysie (=Moja 
matusiecko) (por. wałek 38); 14. Muzyka: 1) Odr[owąż] – Zabili Janicka, 2) Odr[owąż] – Za-
przyj ze sie dziywce, 3) Odr[owąż] – Do drobnego [por. wałek 3]; 15. Muzyka: 1) Zak[opane] 
– /czarnodunn.[ajecka]/, 2) Zak[opane] – Z orawskiego zamku, 3) Zak[opane] – czarnodunn.
[ajecka], 4) Zak[opane] – Do cyfrowanego – Z góry z góry nie zwysoka, 5) Zak[opane] – Hej Ja-
nicku; 16. Muzyka: 1) Odr[owąż] – Świcił mi miesiącek, 2) Zak[opane] – Ej Janicku serdecko, 
3) Zak[opane] – Od buka do buka; 17. Muzyka: 1) Kosarska N[owy]T[arg] śpiew, 2) Zbójecka 
N[owy]T[arg], 3) Juhaska Waksmund; 18. Muzyka: Idzie, idzie od ołt[arza]; 19. Muzyka: 1) 
Jabym orał jabym siał, 2) Weselna – Obrochta, 3) Przy wodzie pniak (wałek zdigitalizowa-
ny 25 maja 2011); 20. Muzyka: jaworzyńska, wojeńska Obrochta, Przewodnicka, Wircho[wa] 
wariant; 21. Muzyka: [Stanisław] Mróz piszczałka; 22. Muzyka: 1) N[owy]T[arg] Ziel[ona] 
lipka a), 2) N[owy]T[arg] Zielona lipka b), 3) N[owy]T[arg] spiska, 4) N[owy]T[arg] Zakop[a-
ne] Madziar przygr[ywka], 5) Zak[opane]; 23. Muzyka: 1) Drobny najstarszy (staroświecka 
na kobzie [kozie]– skreślone), 2) Staroświecka z kobzy Obrochta (wałek uszkodzony); 24. 
Muzyka: Spotkali się górale 3 cz. (ostatnie inne) p. Knapczyk; 25. Muzyka: 1) N[owy]T[arg] 
– Mój konicek, 2) N[owy]T[arg] – Niedaleko ciemnej góry, 3) N[owy]T[arg] – Góralska /Mię-
tus/, 4) N[owy]T[arg] – Przyszła do niego; 26. Gwara: Tekst Obrochta (próby); 27. Muzyka: 
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Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN znajduje się cyfrowa kopia kompletu 

nagrań J. Zborowskiego z 1914 r. Kopia ta została sporządzona w 2006 r. 

nie bezpośrednio z wałków fonograficznych (które wówczas uznawano za 

zaginione lub zniszczone), lecz z zachowanej taśmy magnetofonowej nagra-

nej w 1968 r. w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie przez 

Zbigniewa Kamykowskiego i Kazimierza Boguckiego metodą zgrania przez 

mikrofon dźwięków płynących z tuby fonografu (który wypożyczono z Mu-

zeum Historycznego w Krakowie), odtwarzającego oryginalne wałki. Frag-

menty tej niedoskonałej technicznie kopii opublikowano na wspomnianej 

płycie CD Muzyka Tatr. Słaba jakość techniczna kopii na taśmie mogła być 

spowodowana przez wiele czynników, np. wadliwy stan urządzenia odtwa-

rzającego wałki, zgranie dźwięku „z powietrza”, jak i przez stan samych 

nośników: oryginałów i kopi. Wałki te były bowiem wielokrotnie odtwarza-

ne przez Adolfa Chybińskiego w celu dokonania transkrypcji muzycznych. 

Istnieje nawet opinia o całkowitej destrukcji zapisu: 

W Melodiach podhalańskich Chybiński umieścił prawdopodobnie wszyst-

kie transkrypcje z wałków woskowych, które niestety wskutek wielokrot-

nych przesłuchań uległy kompletnemu zniszczeniu190. 

Już w czasie nagrywania cylindrów sam Zborowski wyrażał troskę o za-

bezpieczenie i zachowanie nietrwałego nośnika, zaś po zakończeniu prac 

transkrypcyjnych Chybińskiego autor nagrań stwierdził ich znaczną de-

strukcję:

Wirchowa 2a Obrochta, parafka Zborowskiego; 28. Muzyka: Luptoska zbójecka la, Luptoska 
zbójecka 2a, Obrochta (wałek zdigitalizowany 25 maja 2011); 29. Muzyka: Mróz [Stanisław] 
piszczałka; 30. Muzyka: Zbójn[icka] B. Obrochta (1a) – lepsza; 31. Muzyka: 1) Sabałowa 
stara, (wolne) Obrochta; 32. Muzyka: Hej idem w las, Hej Madziar (adnotacja do obu: = 
Marsz Chałubińskiego, Obrochta); 33. Muzyka: Matejowa Obrochta (Zbójnika Mateji Wojtka) 
(z drobnym polaniarskim), (i wirchowa – dopisek Zborowskiego), skreślenia; 34. Muzyka: 
nuta. miętus.; 35. bez opisu (niezident. oznacznie); 36. Opis skreślony, nieczytelny ; 37. 
Muzyka: [Stanisław] Mróz piszczałka (wałek zarysowany); 38. Muzyka: 1) Zak[opane] – 
([nieczyt.]adejowa) Zabili Janicka, 2) Zak[opane] – Śtyry konie rysie (Moja matusiecko) (por. 
wałek 13), 3) Waksm[und] – Hucała dolina /bis-raz złe/, 4) Lendak [nazwa miejscowości 
na Słowcji] Przeleciały ptaski; 39. Muzyka: Bartek Obrochta, 1) Bedzie jarmark, 2) orawska, 
3) orawska, 40. Muzyka: Zakopane, Nowa, toczona [tańczona?; wałek zbity, słabo czytelna 
inskrypcja wskazuje jakoby nośnik ten nagrany był w listopadzie 1917 r.]; 41. Muzyka: Gie-
wontowa [nuta] Obrochta (wałek uszkodzony); 42. Wałek uszkodzony; 43. Bez opisu; 44. 
Muzyka: Kościeliskowa, Drobny – Obrochta [wałek zbity]; 45. Muzyka: Miętusiańska [nuta], 
Drobny – Obrochta, [wałek rozbity]; 46, 47, 48 – bez opisu.

190 L. Bielawski: O rękopiśmiennym zbiorze melodii…, op. cit., s. 123, 126; zob. też: L. 
Bielawski: Tradycje ludowe w kulturze muzycznej, op. cit., s. 166; Ludwik Bielawski: Wstęp, w: 
Adolf Chybiński: O polskiej muzyce ludowej, op. cit., s. 428. O prawdopodobnym zniszcze-
niu wałków pisał sam Zborowski (J. Zborowski: Wspomnienia I, op. cit., s. 8), a także Łucjan 
Kamieński (Z badań nad śpiewem i muzyką ludu polskiego, op. cit., s. 131-132). 
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Bez utrwalenia zdjęć galwanopla-

styczną metodą cała praca może 

pójść na marne. Zarówno przy 

reprodukowaniu oryginalnych 

wałków z miękkiego materjału, 

jak i pod wpływem działania po-

wietrza delikatne rowki, wyryte 

rylcem przy nagrywaniu mogą 

się zetrzeć, popsuć a nawet na 

pewno im takie zniszczenie gro-

zi. […] Ale niedługo potem rozpo-

czął się proces rozkładu. Repro-

dukowanie fonogramów znisz-

czyło znacznie subtelne rowki 

w miękkim materjale, a potem dostęp powietrza zrobił swoje. Przeniesienie 

zdjęć na metalowe podłoże byłoby bezcelowem wyrzucaniem pieniędzy. 

Z cennego zbioru został dosłownie „szmelc”191.

W pracy transkrypcyjnej Chybińskiego widział jednak Zborowski ratunek 

dla swej pracy dokumentacyjnej; zainteresowanie muzykologa nagraniami 

determinowało go z kolei do dalszych nagrań:

Przede wszystkim ja jestem Panu wdzięczny za zrobienie użytku z moich 

wałków i z powodu ich kruchości, może nawet za uratowanie od zagłady. 

Obecnie tym łatwiej opęta mnie myśl ciągłego uzupełniania zbiorów192.

Podczas prac nad wydawnictwem Wesele góralskie, w rozmowie z autorką, 

Aleksandrą Szurmiak-Bogucką, Zborowski wspomniał o spaleniu i znisz-

czeniu wałków, co rzuca nieco światła na niewiadomą przyczynę braku 

niemal połowy kolekcji (przy założeniu, że Zborowski zapełnił nagraniami 

100 zakupionych w 1914 r. czystych wałków).

W 2010 r. w Muzeum Tatrzańskim dokonałem oceny wałków i od tej 

chwili – ze względu na dobry, w mojej opinii, stan zachowania nośników 

– wskazywałem na konieczność podjęcia próby właściwego odtworzenia 

191 J. Zborowski:  Wspomnienia I, op. cit., s. 8. Zborowski wraz z Piłsudskim zamierzali 
nawet – ze względu na brak funduszy na galwanizację nośników – odstąpić jednemu z wie-
deńskich uczonych swą kolekcję do opracowania i wydania za granicą w zamian za sfinan-
sowanie wykonania duplikatów matryc. Wybuch wojny pokrzyżował te plany. 

192 Fragment listu Juliusza Zborowskiego do Adolfa Chybińskiego z dn. 27 X 1920 r. Bibl. 
PWM, sygn. Z-7, cyt. za: K. Winowicz: Juliusz Zborowski i Adolf Chybiński …, op. cit., s. 127.

12. Kolekcja nagrań Juliusza Zborowskiego 
zapisanych na wałkach fonograficznych. 
Zbiory Muzeum Tatrzańskiego im. Dra 
Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.  
Fot. Jacek Jackowski.
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oryginałów w celu zweryfikowania ich rzeczywistego stanu zachowania. 

Na potrzebę digitalizacji m.in. omawianych materiałów zwróciła też uwa-

gę Katarzyna Janczewska-Sołomko193. 25 maja 2011 r. podjąłem pierwszą 

próbę odtworzenia kilku nośników z omawianej kolekcji. Dzięki współpra-

cy Instytutu Sztuki PAN z wiedeńskim Phonogrammarchiv asystowałem 

inż. Franzowi Lechleitnerowi w pracy nad digitalizacją trzech wybranych 

przeze mnie wałków Julisza Zborowskiego, zawierających m.in. nagrania  

B. Obrochty. Próba zakończyła się sukcesem. Wałki w znacznym stopniu są 

czytelne (zapis przetrwał dzięki zastosowaniu w tych nośnikach twardego 

rodzaju wosku). Digitalizacja całego zachowanego zbioru nagrań Zborow-

skiego pozwoli na sporządzenie dokładnych transkrypcji, zaś opublikowa-

nie zrekonstruowanych nagrań, obok opisanych wyżej dokumentów z lat 

1904 i 1906, odkryje przed współczesnymi muzykami zastygłe w czasie 

źródło inspiracji „z pierwszej ręki”194. 

Porównanie nagrania z transkrypcjami Chybińskiego, dążącego do nor-

matywnego charakteru zapisów,  uświadamia nam, jak wciąż daleka od 

wiernego oddania kształtu utworu i wykonania jest transkrypcja muzycz-

na, dokonana nawet z nagrania, a nie w terenie. Na ten problem, wyraź-

ny zwłaszcza w skomplikowanej fakturze melodyczno-rytmicznej melodii 

podhalańskich, zwrócił już uwagę Ludwik Bielawski:

Łatwo doszukać się w omawianych transkrypcjach słabych stron notowa-

nia melodii wyłącznie z nagrania, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z jed-

norazowym wykonaniem utworu granego z silnymi rubatami i swobodną 

interpretacją. Mogą wtedy zaistnieć znaczne trudności w zrozumieniu nor-

matywnego zarysu utworu, tego co w melodii jest stałe, a co przypadkowe, 

spowodowane interpretacją lub chwilową dyspozycją wykonawcy; w kon-

sekwencji może to prowadzić do błędnego zapisu. Sprawa komplikuje się 

jeszcze bardziej, kiedy w grę wchodzą techniczne niedociągnięcia i usterki 

nagrania. Trzeba pamiętać, że Chybiński miał do dyspozycji bardzo jeszcze 

niedoskonały sprzęt, jakim był fonograf edisonowski. Wałki woskowe ule-

gały łatwo uszkodzeniu i miały tę wadę, że po kilkakrotnym odtwarzaniu za-

cierały się, utrudniając tym samym dokładne przetranskrybowanie melodii. 

Uchybienia spowodowane takimi przyczynami zdarzają się w zapisach Chy-

193 K. Janczewska-Sołomko: Digitalizacja dóbr kultury z moskiewskiej perspektywy, w: 
„Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2004, nr 1, s. 43-45.

194 W trakcie pisania niniejszego opracowania powstaje równolegle projekt digitaliza-
cji zachowanego zbioru Juliusza Zborowskiego. Koordynując owe działania wraz z Danutą 
Janusz pragnę podkreślić, iż w bieżącym roku minęło 100 lat od realizacji tych nagrań. 
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bińskiego dość rzadko. Tego rodzaju niedociągnięcia i pomyłki były oczywi-

ście wykluczone u Mierczyńskiego, który notowane melodie znał z licznych 

wykonań i nawet sam je grywał […]. Chybiński skłaniał się raczej do zapisu 

normatywnego. Widoczne to jest przede wszystkim w notowaniu zjawisk 

metro-rytmicznych. Melodie w jego rękopisach poza nielicznymi wyjątkami 

układają się w regularne takty i mają wyrazisty rysunek rytmiczny. Licz-

ne poprawki i różnice w notowaniu przebiegów czasowych tych samych 

odcinków utworu dowodzą, że ujęcie w stałe metrum melodii wykonanej 

nieraz z silnymi rubatami i dużą płynnością konturów rytmicznych nie za-

wsze przychodziło mu łatwo. Takie różnice zapisu, często podane w odno-

śnikach, nie dadzą się wytłumaczyć wyłącznie wariantami powtórnego wy-

konania tej samej melodii […]. Z perspektywy blisko czterdziestu lat zapisy 

Chybińskiego wykazują pewne niedociągnięcia. Należy jednak stwierdzić, 

że jeśli chodzi o precyzję w notowaniu melodii ludowych, stanowią one 

krok naprzód w porównaniu do zapisów jego poprzedników195. 

195 L. Bielawski: Wstęp, w: Adolf Chybiński: O polskiej muzyce ludowej, op. cit., s. 432.

12-15. Digitalizacja i opracowanie archiwalnych nagrań Juliusza Zborowskiego. 
Inż. Franz Lechleitner i Jacek Jackowski. Fot. J. Jackowski, Helena Pitoń.
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2.5. dokumentacja fiLmowa  

Przed Pierwszą wojną światową

Choć wynalazek fonografu i jego rychłe zastosowanie w badaniach ludo-

znawczych,  zwłaszcza nad dialektami i tradycjami muzycznymi, zrewolucjo-

nizowały technikę dokumentacji i pozwoliły na wytworzenie i utrwalenie, 

a następnie wnikliwe studiowanie i porównywanie źródeł, to jednak kamera 

filmowa okazała się najlepszym technicznym narzędziem umożliwiającym 

rejestrację najbardziej pełnego obrazu obrzędu, zwyczaju, tańca czy wy-

konania muzyki instrumentalnej w warstwie początkowo wizualnej (film 

niemy), a następnie audiowizualnej. Wynalazek kinematografu – aparatu 

zdjęciowego i projekcyjnego – podobnie jak fonografu, był dziełem drugiej 

połowy XIX w., a jego pierwsze sukcesy i monopolizacja, osiągnięte dzięki 

braciom Lumière, spowodowały „wyścig patentowy” i ożywienie w środowi-

skach konstruktorów. W odróżnieniu od fonografu, który był przewidziany 

jako urządzenie mające ułatwiać pracę, np. w biurze, kinematograf niemal 

od razu wpisał się w nurt przemysłu rozrywkowego196. Być może dlatego 

równolegle wyrażano obawy o kondycję sztuki, zagrożoną przez fotografię 

i ruchome obrazy, które mogły ją wyrugować bądź wypaczyć „dzięki natu-

ralnemu przymierzu z głupotą tłumu”197. Należy jednak podkreślić, iż wielu 

wynalazców od samego początku traktowało kinematograf jako narzędzie 

mogące oddać usługi nauce i sztuce, użyteczne m.in. do reprodukcji ruchu 

oraz jego fotograficznej analizy i syntezy. 

Niedawno w teatrze Rappo ukończono szereg przedstawień, które obejmo-

wały astronomię, geologię, oraz widoki i krajobrazy różnych miejscowości; 

obrazy jasne, w ciemności okazywane, ciągle obudzały ciekawość publiczną 

i licznych zgromadzały widzów. Pierwszy Robertson, przy końcu zeszłego 

[XVIII – J.J.] wieku, zaczął używać latarni magicznej, dla przedstawienia 

publicznie jasnych i effektownych obrazów, gdzie […] różne sposoby od-

działywania na wzrok i imaginacyę, wywoływały wrażenie nie do opisania. 

196 Ruchome obrazy XVIII- i XIX-wieczne „widowiska optyczne”, latarnie magiczne,  
katarynki (pierwotne określenie latarni magicznej na ziemiach polskich) były, jako tania 
rozrywka zwykle podczas zabaw ludowych i jarmarków, szczególnie popularne wśród 
ludu i mieszczan nieuczęszczających do teatrów. W „prehistorię” kinematografii wpisują 
się zaś Teatr Mechaniczny Charlesa Detroit, otwarty w 1823 r. w Warszawie, w którym 
wystawiano spektakle za pomocą ruchomych dekoracji-obrazów, oraz dioramy Antoniego 
Sacchettiego, którymi zainteresowany był nawet król Stanisław August, co jednak skrzęt-
nie pozostawiał w sekrecie.

197 Władysław Banaszkiewicz, Witold Witczak: Historia filmu polskiego, t. 1 (1895-
1929). Warszawa 1989: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, s. 16.
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Kobiety mdlały, a niektórzy widzowie opuszczali miejsca […]. Po [Robertso-

nie] bardzo wielu w różny sposób starało się wyzyskiwać latarnię magiczną, 

coraz bardziéj zmieniając jéj repertuar, a niemieccy wędrujący profesorowie 

i doktorowie, w ostatnich czasach wprowadzili także geologię i astronomię, 

i popularyzując naukę, połączyli zabawę z korzyścią198.

Pierwsze pokazy „ruchomej fotografii” w Polsce miały miejsce w Warszawie 

już od 1860 r.199. Cynetograf200, prezentowany w stolicy w 1891 r., miał 

z kolei, wraz z dźwiękami odtwarzanymi z wałków Edisona, pokazać np. 

całe utrwalone widowisko sceniczne. 

Okazuje się, iż prorokować na schyłku dziewiętnastego stulecia łatwo. Nie-

jeden np., czyją fantazję podnieciły wynalazki telefonu i fonografu, mógł 

powiedzieć sobie: „niezadługo, nie wychodząc z domu, będziemy w stanie 

przysłuchiwać się, a może i przypatrywać operze, komedji lub dramatowi 

– i ani się obejrzał, gdy urodził się pomysł telefonu i cynetografu. Fantazja 

zmienia się tedy w rzeczywistość… Nowy ten wynalazek [cynetograf – J.J.] 

jest kombinacją fonografu z fotografją. Fonograf utrwala dźwięki, fotogra-

fja utrwala obrazy, całość zaś daje możność reprodukowania następnie do-

wolną ilość razy muzyki, głosu i obrazów. […] Posiadacz cynetografu będzie 

mógł w przyszłości nabyć sobie walce fonografu, reprezentujące w danym 

razie muzykę, śpiew lub mowę, i wstążkę żelatynową z fotografjami, zało-

ży je następnie w aparacie i – będzie miał całość widowiska scenicznego 

w domu201.

Warszawskim pionierem kinematografii był inż. Piotr Lebiedziński, foto-

graf, który opracował w 1893 r. swą własną konstrukcję kamery zdjęciowo-

projekcyjnej. Ponadto zajmował się on sprzedażą aparatów kinematogra-

ficznych w swym sklepie przy Krakowskim Przedmieściu 65. Za pomocą 

swego aparatu nakręcił kilka krótkich fabularyzowanych filmów, z których 

jeden przedstawiał krakowiaka – na zachowanych odbitkach z negatywów 

198 Anonim: Obrazy optyczne p. Krosso, w: „Kłosy” 1869, nr 231 (Dodatek nadzwyczaj-
ny do numeru 231), s. 342 (s. 341 ilustracje).

199 Jak donosił „KW”, w siedzibie Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności za-
prezentowano aparat o nazwie „fantascope-vivant” rzucający „na ścianę stosownie przy-
sposobioną widma postaci żyjących stworzeń a nawet ludzkich twarzy” („Kurjer Warszaw-
ski” 1860, nr 324,  s. 1820).

200 Nowością było zastosowanie w tym urządzeniu taśmy celuloidowej zamiast niewy-
godnych klisz.

201 Deodat: Teatr w domu, w: Kurjer Warszawski” 1891, nr 177, s. 2.
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widać taniec grupy kobiet i mężczyzn, za którymi stoi przygrywający zespół 

muzyków. Opisując wynalazek do rejestrowania i projekcji „ruchomych ob-

razów” o nazwie elektrotachiskop, „Wędrowiec” w 1891 r. donosił:

Znaczenie tego wynalazku dla nauki i życia jest znacznej doniosłości. Odfo-

tografowawszy sobie w ten sposób jakieś zjawisko uczony może go następ-

nie spokojnie badać w pracowni powtarzając dowolną ilość razy, w stanie 

dokładnie niezmienionym202.

Pierwsze pokazy „ożywionej fotografii” prezentowanej za pomocą kinema-

tografów Edisona i braci Lumière odbywały się w Polsce od 1896 r. (w Ta-

trze Miejskim w Krakowie 14 listopada pokazano aparat francuski203), 

w tym samym roku w którym prezentowano wynalazki w Berlinie, Wied-

niu, Petersburgu czy Paryżu. „Gazeta Warszawska” z 1896 r. tak opisywała 

pierwsze projekcje:

W zimie r.b. wielką sensacyę robił w Paryżu tak zwany kinematograf. Nowy 

ten wynalazek Edissona obiega obecnie wszystkie większe miasta europej-

skie, budząc wszędzie gorączkowe zajęcie  i ściągając liczne tłumy publiczno-

ści. [Kinematografia] jest to utrwalenie za pomocą fotografii i elektryczności 

scen, pochwyconych z życia „na gorącym uczynku”. […] Efektownem jest [film 

pokazujący] przybycie pociągu drogi żelaznej, który, zdaje się, że za chwilę 

wjedzie w środek publiczności. Zajęcie budzi oddział wojska, defilujący przy 

dźwiękach muzyki. Widzimy jak pałka spada miarowo na bęben. […] Iluzya 

w każdym wypadku jest wielka, zdaje się, iż mamy przed sobą osoby żywe204.

Po pokazie „teatru żywych fotografii” w Resursie Obywatelskiej na Krakow-

skim Przedmieściu 64, podczas którego widzowie oglądali m.in. utrwalone 

na filmie „sceny tańca zbiorowego”, pisano, iż tylko cynetograf (wynalazek 

Edisona) może jeszcze zadziwić człowieka żyjącego w wieku telefonów i fo-

nografów205.

Pierwsze koncepcje dokumentowania folkloru (w tym tańca)  przy uży-

ciu „ożywionej fotografii” pojawiły się na ziemiach polskich już u schyłku 

202 F. Jabłczyński: Ożywione fotografje, w: „Wędrowiec” 1891, nr 33, s. 451.
203 Na pokazie byli także obecni przedstawiciele świata nauki („najpierwsze powagi 

naukowe”, por. Anonim: Kinematograf w Krakowie, w: „Czas”1896, nr 263, s. 2, zob. też 
Dodatek Poranny do numeru 265 „Czasu”, s. 1), a aparat reklamowano nie jako narzędzie 
rozrywki, lecz środek pomocniczy dla badań np. fizjologów.

204 Oł: Kinematograf, w: „Gazeta Warszawska” 1896, nr 169, s. 3.
205 Oł: Kinematograf, op. cit., s. 4.
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XIX w., a więc wcześniej niż nastąpiły rejestracje dźwiękowe, i były dziełem 

pioniera polskiej kinematografii (znanego propagatora idei tworzenia archi-

wów filmowych), wykształconego w Paryżu warszawskiego fotografa i pro-

ducenta pierwszych polskich filmów dokumentalnych i kronik – Bolesława 

Matuszewskiego (ur. w 1856 r.). Jego firma fotograficzna „Paryska fotografia 

Lux – Sigismond et Comp.” (działająca w latach ok. 1895-1908, mieszcząca 

się przy ul. Marszałkowskiej 111 i dostarczająca w latach 1897-99 fotografie 

dla „Tygodnika Illustrowanego”) stała się pierwszym filmowym ośrodkiem 

produkcyjnym w Polsce206. Prócz działalności za granicą, Matuszewski na-

kręcił „wiele filmików odtwarzających życie różnych klas i warstw naszego 

ówczesnego społeczeństwa”207, 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. Przy-

klasnąć tylko możemy: ludoznawstwo zyska na tem wiele208. 

Owocem tych prac był np. 20-metrowy film pt. Sceny ludowe w Polsce. O war-

tości tych dokumentów dla etnografii może świadczyć fakt, iż Matuszewski 

zainteresowania swe skupiał na kinematografii dokumentarnej i oświato-

wej i wierzył, iż „żywa fotografia” stanie się ze zwykłej rozrywki narzędziem 

do studiowania przeszłości, a także nauk medycznych – filmował bowiem 

m.in. skomplikowane operacje209. W swych pismach Ożywiona fotografia, 

czym jest, czym być powinna z 1898 r. jako jeden z celów dokumentacji filmo-

wej przedstawił Matuszewski zachowanie lokalnych obyczajów i strojów, 

pisał również o tańcu:

206 Nie jest wykluczone, że Matuszewski w arkana kinematografii został wtajemniczo-
ny przez samych braci Lumière. W roku 1897 pełnił funkcję nadwornego kinematografisty 
cara Mikołaja II, którego koronację utrwalił wcześniej w krótkim reportażu, zob. Zbigniew 
Czeczot-Gawrak: Bolesław Matuszewski, pierwszy teoretyk filmu, w: Bolesław Matuszewski 
i jego pionierska myśl filmowa (dokumenty i wstępne komentarze). Warszawa 1980: Filmoteka  
Polska, s. 8; Władysław Banaszkiewicz, Witold Witczak: Historia filmu polskiego, t. 1 (1895-
1929), op. cit., s. 36-37.

207 Władysław Banaszkiewicz: Początki kinematografii w Polsce (1894-1905), w: „Kwar-
talnik Filmowy” 1955, nr 2-3, s. 54; Zbigniew Gawrak: O filmowe archiwum polskiej twór-
czości ludowej, w: „Polska Sztuka Ludowa”,  1957, nr 2, s. 119-120; Irena Nowak-Zaorska: 
Polski film oświatowy w okresie międzywojennym. Wrocław-Warszawa-Kraków 1969: Ossoli-
neum. Instytut Sztuki PAN. Zakład Historii i Teorii Filmu, s. 45.

208 Z.: [bez tytułu], w: „Tygodnik Illustrowany” 1898, nr 31 (z dn. 18 lipca), s. 599-600.
209 Władysław Banaszkiewicz: Początki kinematografii w Polsce…, op. cit., s. 55; Bole-

sław Matuszewski: Ożywiona fotografia, czym jest, czym być powinna, w: Bolesław Matuszew-
ski i jego pionierska myśl filmowa (dokumenty i wstępne komentarze). Warszawa 1980: Filmo-
teka Polska, s. 51-58.
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Nowe ułatwienia komunikacji powodują w wielu okolicach zanik lokal-

nego 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, wszystkie te cenne pamiątki 

przeszłości najdoskonalej mogą być udokumentowane żywym obrazem210. 

O filmowaniu tańca (w odniesieniu do tańca artystycznego) zaś pisał:

Dzięki obiektywowi utrwali się wzory i przykłady bezbłędnych postaw i ru-

chów, zdobędzie się szansę zachowania tej specyficznej dystynkcji, jaką ta-

niec posiada211.

Informacji o projekcji w lipcu 1898 r. wspomnianego filmu Matuszewskiego 

pt. Sceny ludowe w Polsce dostarczyła odtworzona filmografia prezentowanych 

w tym roku filmów212. Sam film nie zachował się do czasów współczesnych 

– trudno zatem jednoznacznie stwierdzić, czy ta bezprecedensowa produkcja 

zawierała elementy dokumentujące tradycje muzyczne, choć możemy przy-

puszczać z dużym prawdopodobieństwem, że tak. Film ten, obok innych „ro-

dzajowo-lokalnych”, był być może pokazywany niejednokrotnie podczas war-

szawskich tzw. zabaw ludowych np. w Dolinie Szwajcarskiej, gdzie firma Matu-

szewskiego prezentowała kinematograf. Przytoczone powyżej cytaty zdradzają 

wczesne zainteresowanie filmowców-etnografów, a przynajmniej samego Ma-

tuszewskiego213, także zwyczajami, obrzędami i ceremoniami religijnymi. 

Obserwacje świąt kościelnych stanowią do dziś znakomity i chyba najbar-

dziej autentyczny materiał stanowiący dokumentację ubioru, sposobu za-

chowania, obyczaju, tradycji214.

210 B. Matuszewski: Ożywiona fotografia…, op. cit., s. 169.
211 Ibidem.
212 Maciej Łukowski: Materiały do historii filmu etnograficznego (do 1939 r.). III Przegląd 

Filmów Etnograficznych. Dorobek i tradycja. Łódź 1982: Łódzki Dom Kultury, s. 3; Idem: 
Polski film etnograficzny. Warszawa 1987: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, s. 8.

213 Taniec utrwalił też za pomocą pleografu na filmie z 1902 r. Kazimierz Prószyński (jego 
fabularyzowany Mazur w cztery pary wyświetlany był zwykle z towarzyszeniem orkiestry gra-
jącej „na żywo”). Wynalazek Prószyńskiego, pomimo wielu zalet, nie wytrzymał zagranicznej 
konkurencji kinematografu. Widziano w pleografie także pomoc dla nauki: „Przede wszyst-
kiem może się on [pleograf – J.J.] przydać w medycynie, a to w celu utrwalenia ruchów ner-
wowych chorych, oraz ważniejszych operacji; zoologowie mieliby ułatwione badanie ruchów 
zwierząt i lotu ptaków. Pleograf mógłby również oddawać ważne usługi podczas odczytów 
i wykładów szkolnych”  (G.T.: Pleograf, w: „Kurjer Warszawski” 1899, nr 184, s. 3).

214 Maciej Łukowski: Materiały do historii filmu etnograficznego (do 1939 r.), op. cit., s. 3.
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I oto kolejne, znane nam wczesne filmy podejmują właśnie tę tematykę, 

a malowniczym i wdzięcznym dla filmowców obiektem staje się procesja. 

12-15 marca 1908 r. na terenie ówczesnej Kongresówki powstał obraz pt. 

Procesja na placu Zamkowym i Krakowskim Przedmieściu – dzieło filmowców 

z firm Pathé i Gaumont, Meyera i Fr. Tiberville’a, którzy wówczas skupili 

swą uwagę na tematyce warszawskiej (być może interesujące etnografa sce-

ny utrwalili też w filmie Bielany podczas uroczytości). Dodajmy, iż w 1908 r. 

odbyły się pierwsze próby udźwiękowienia filmów, choć na efekty tych 

eksperymentów widzowie musieli czekać aż do lat 20. XX w., a pierwsze 

polskie produkcje dźwiękowe (dźwięk odtwarzany z płyt gramofonowych) 

ruszyły od 1930 r. W 1912 r., powstał film pt. Uroczystość Bożego Ciała we 

Lwowie, wyprodukowany przez zakład zdjęć dla kinematografów fotografa 

Marka Münza i Kinofilm, czyli Galicyjskie Przedsiębiorstwo dla Wyrobu 

i Wypożyczania Filmów Etnograficznych Sp. z.o.o.215. 

215 W. Banaszkiewicz, W. Witczak: Historia filmu polskiego, t. 1 (1895-1929), op. cit., s. 
70; M. Łukowski: Polski film etnograficzny, op. cit., s. 9, 73. 
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Omówione w rozdziale 2 epizody nagrań fonograficznych tradycyjne-

go repertuaru muzycznego na ziemiach polskich, pozostających wówczas 

pod panowaniem sąsiednich mocarstw, były – jak już zostało podkreślo-

ne – inicjatywami indywidualnymi. Tylko w dwóch przypadkach (Zako-

pane 1904 i 1914 rok) autorami nagrań byli polscy naukowcy, niemogący 

wówczas jednak liczyć na większe zainteresowanie ich bezprecedensowy-

mi działaniami i wsparcie finansowe krakowskiej Akademii Umiejętności. 

Roman Zawiliński był niekwestionowanym pionierem w zakresie użycia 

fonografu w badaniach na ziemiach polskich, zaś dziesięć lat później dzia-

łalność Juliusza Zborowskiego, zainspirowanego światłymi poglądami do-

świadczonego w fonografowaniu Ajnów Bronisława Piłsudskiego, zamy-

ka okres jednostkowych wysiłków dokumentacyjnych podejmowanych 

przed pierwszą wojną światową. Czynnikiem wspierającym (chyba jednak 

niezależnym) te pionierskie i sporadyczne działania były mocne postulaty 

formułowane przez prof. Adolfa Chybińskiego (1880-1952) mające na celu 

uwrażliwienie świata naukowego na konieczność – wzorem innych państw 

Europy – zastosowania do badań etnograficznych i muzykologiczno-po-

równawczych fonografu216. Chybińskiemu, który naukę o polskiej muzyce 

ludowej wprowadził na katedry muzykolgii, dane było zapoznać się tyl-

216 Chybiński po II wojnie światowej został kierownikiem Zakładu Muzykologiczne-
go na Uniwersytecie w Poznaniu, zakładu przodującego wówczas w dziedzinie etnografii 
muzycznej (Antonina Wozaczyńska: Stan badań w zakresie etnografii muzycznej w Polsce, w: 
„Lud” (Organ Polskiego Towarzystwa Etnologicznego) 1947, t. 37 (za rok 1946), s. 466. Tu 
zeszły się drogi profesora z drogami Sobieskich – Chybiński był zawsze pełen entuzjazmu 
dla ich działań.

adOlfa cHybińSkiegO  
POSTulaTy SySTemaTycznegO 

fOnOgrafOWania melOdii ludOWycH 

i TWOrzenia arcHiWóW nagrań (dO 1925 r.)
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ko z pracami Zborowskiego 
(dopiero po I wojnie świa-
towej), jednak głos w spra-
wie fonografu obecny jest 
w jego pismach już u schył-
ku pierwszej dekady XX 
w.217. Wzywał on bowiem 
do systematycznego gro-
madzenia źródeł i rozpo-
częcia pracy w dziedzinie 
„u nas niemal nieznanej, 
a w każdym razie naukowo 
nie uprawianej”218. Niewąt-
pliwie muzykologa tego de-
terminowały obserwowane 
dokonania innych narodów 
w tym zakresie. Wskazując 
na niedoskonałość dzieła 
Oskara Kolberga w zakre-
sie notowania niuansów 
melodii ludowych219, Adolf 
Chybiński zwrócił uwagę 
na pożytek zastosowania fonografu i, w czerwcowym numerze „Przeglądu 
Muzycznego” z 1910 r., umieścił wzmiankę o działalności istniejących już 
w Europie archiwów muzycznych:

Dopiero dzięki genjalnemu wynalezieniu fonografu przez Edisona i dzięki 

stałemu ulepszeniu tegoż, można przystąpić do zrobienia szeregu zdjęć fo-

217 W pracy Chybińskiego z 1907 r. brak jeszcze wzmianek o fonografie (A. Chybiński: 
O metodach zbierania i porządkowania melodii ludowych, op. cit.); pracę tę oparł Chybiński 
na dostępnych wówczas źródłach zebranych przez Oskara Kolberga. Muzykolog lwowski 
nie znał skromnych i pionierskich efektów prac Romana Zawilińskiego ani dokumentali-
stów niemieckich, nie wiedział też o nich Zborowski, który był przekonany o bezprece-
densowości swoich rejestracji fonograficznych (J. Zborowski: Wspomnienia I, op. cit., s. 5. 
Nagrania Zawilińskiego długo pozostawały nieodkryte; jeszcze w 1953 r. nie uwzględnił 
ich w swej pracy Leon Kaczmarek (L. Kaczmarek: Fonograf na usługach dialektologii i etno-
grafii muzycznej …, op. cit.).

218 Adolf Chybiński: Etnografia muzyczna na III międzynarodowym kongresie muzycznym 
w Wiedniu (25–29 maja 1909), w: „Przegląd Muzyczny” (Dwutygodnik poświęcony muzy-
ce, Warszawa) 1910, nr 21, s. 4; zob. też: Idem: Etnografia muzyczna na III. Międzynarodo-
wym kongresie muzycznym w Wiedniu (25–29 maja 1909), w: „Lud” (Kwartalnik Etnograficz-
ny, Organ Towarzystwa Ludoznawczego) 1910, t. 16, s. 160–178.

219 Zob. s. 19-20 niniejszej pracy. 

16. Fonograf Edisona typu „Home” stosowany  
w berlińskim Phonogramm-Archiv. Źródło: S. Zie-
gler: Die Wachszylinder des Berliner Phonogramm-Ar-
chivs…, op. cit., s. 394. Fot. Martin Franken.
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nograficznych, które będą podstawą dalszych badań. Dla najbliższego ob-

jaśnienia dodaję, że kwestją tą zajęły się już liczne instytucje naukowe: np. 

wiedeńska Akademja umiejętności, posiadająca muzyczno-etnograficzne 

archiwum; berlińska Akademja um. (pracownicy: dr. Hornbostel, Stumpf 

i Abraham), uniwersytet w Helsingfors (dr. Krohn i mag. A. Launis), Aka-

demja um. w Petersburgu (p. Eug. Linew [Jewgienia Liniowa – J.J.]), uni-

wersytet w Moskwie (muzyczno-etnograficzna komisja) itd. Wszystkie te 

instytucje obfitują w niezbędne aparaty, praca zaś jest wyższa ponad wszel-

kie pochwały. Aparat potrzebny nie jest rzeczą kosztowną: cena bowiem 

wynosi około 300 rb. Należy zaznajomić z nim pracownika, któryby posia-

dał wykształcenie etnograficzne i mógł rozpocząć pracę, co do której moż-

na przewidzieć natychmiastowe i korzystne wyniki. Jeśli wspomnieliśmy 

o pewnych zagranicznych instytucjach, to nie uczyniliśmy tego dla czczego 

popisu, iż wiemy, kto się tem zajmuje, lecz w tej dobrej nadziei, że Kra-

kowska Akademja Umiejętności da życzliwy posłuch sprawie nie cierpiącej 

zwłoki. Nie podobna bowiem dłużej ograniczać się do zbiorów Kolberga, 

niemogących „a la longue” wystarczyć dla tych badań naukowych, które 

mają przynieść owoce o niewątpliwej wartości220.

Chybiński, obecny na trzecim Międzynarodowym Kongresie Muzycznym 

w Wiedniu (kongres odbył się w dniach 25-29 maja 1909 r.) dał na łamach 

„Przeglądu Muzycznego” obszerne sprawozdanie, z którego wynika, iż waż-

ny temat dotyczący nowych metod badań i dokumentowania folkloru za 

pomocą fonografu stanowił istotne zagadnienie rozpatrywane przez sekcję 

etnograficzną kongresu. Jednym z zasadniczych postulatów sformułowa-

nych na kongresie był apel skierowany do już istniejących archiwów221 

o „porozumienie się co do metod zdjęć, szczególnie zaś co do instrumentów 

służących do tego celu”222. Chybiński opisał ogólnie dwa najstarsze ośrodki 

archiwizujące nagrania: Wiedeń i Berlin, wskazując na ich wyposażenie i me-

tody pracy223. Autor sprawozdania przywołał poszczególne głosy, a także 

dyskusje obecnych na kongresie, z których wyłonił się zasadniczy problem 

konieczności wyposażenia badaczy muzyki ludowej i narzeczy w aparaturę 

220 A. Chybiński: W obronie melodji ludowych, op. cit., s. 9.
221 Chybiński świadom był zatem istnienia już wówczas sieci archiwów w Europie.
222 A. Chybiński: Etnografia muzyczna na III międzynarodowym kongresie muzycznym 

w Wiedniu (25–29 maja 1909), w: „Przegląd Muzyczny” (Dwutygodnik poświęcony muzy-
ce, Warszawa) 1910, nr 23, s. 5.

223 Metody te różniły się np. w zakresie technologicznym: Wiedeń szybciej rozpoczął 
pracę na płytach, zaś ośrodek berliński długo pozostawał wierny wałkom Edisona. Zob. 
ilustracje nr 16-18.
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do nagrywania, która ułatwi pracę zwłaszcza badaczom języków i muzyki 
opartej na innych systemach tonalnych niż europejski (problem ten pod-
niósł dr Hans Wolfgang Pollak z Wiednia). Już wówczas uznawano wyż-
szość techniczną płyt nad wałkami Edisona224. Te ostatnie jednak ze wzglę-
du na ówczesną popularność i dostępność długo jeszcze służyły badaczom 
(Wiedeń stosował już wówczas płyty, zaś ośrodek berliński wykorzystywał 
w terenie lekką i łatwą w obsłudze aparaturę nagrywającą na cylindry typu 
„Excelsior”, zaś w laboratorium aparat Edisona typu „Home”; różnice w me-
todach archiwów wyjaśnił na kongresie Erich Moritz von Hornbostel). Na 
kongresie podnoszono także konieczność utrwalania galwanicznych nega-
tywów, jak również konieczność prowadzenia dokumentacji do zdjęć fono-
graficznych, czyli nagrań. Badacze już doświadczeni w fonografowaniu do-
strzegli z kolei kłopoty techniczne w wykorzystaniu aparatury (transport, 
delikatność urządzeń), a także problem z pokonywaniem oporu wykonaw-
ców stawianych przed tubą fonografu. To miało znaczny wpływ na jakość 
i wartość dokumentalną utrwalanego materiału (prof. Josef Pommer – Wie-

224 Wiedeńskie archiwum nagrywało dość wcześnie na płytach, odchodząc od kruche-
go, nietrwałego i trudnego do powielania cylindra Edisona, zaś ośrodek berliński długo 
pozostawał wierny woskowym wałkom fonograficznym, motywując swój wybór dostęp-
nością sprzętu, nośników, ówczesną łatwością utrwalania, a także wygodą stosowania nie-
wielkiego i nieskomplikowanego w obsłudze sprzętu w terenie. 

17. Fonograf typu „Excelsior” stosowany w berlińskim Phonogramm-Archiv podczas 
nagrań w terenie ok. 1902 r. Źródło: S. Ziegler: Die Wachszylinder des Berliner Phono-
gramm-Archivs…, op. cit., s. 394. Fot. Dietrich Graf.
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deń). O zastosowaniu nowych 
metod w badaniach nad folklo-
rem ukraińskim (Połtawszczy-
zna) poinformowała uczest-
ników kongresu Jewgienia 
Liniowa, nauczycielka śpiewu 
z Moskwy, która zauważyła 
niedokładności w transkryp-
cjach wielogłosowego śpiewu 
ludowego: „Wolne od błędu 
zanotowanie śpiewów ludo-
wych mogło nastąpić tylko 
z pomocą fonograficznego 
aparatu”225. Autorka referatu 
od 1897 r. prowadziła syste-
matyczne badania porównaw-

cze z pomocą fonografu, a z jej sprawozdania wynikają interesujące wnioski 
dotyczące np. informatorów i możliwości uzyskania oceny nagranego reper-
tuaru od samego wykonawcy: 

Najlepszym środkiem do osiągnięcia obfitego żniwa, jest pójść między lud. 

śpiewacy sami są najlepszymi krytykami. Niekiedy znajdą się między ludo-

wymi śpiewakami znawcy, którzy są w stanie osądzić nie tylko fonogramy 

zebrane w innych wsiach, lecz i różne warjanty226.

Na kongresie zdjęcia fonograficzne muzyki czeskiej zaprezentował Ot-
tokar Hoštinsky227. Również obecny na zjeździe Filaret Kołessa, omawia-
jąc dumy ukraińskie, powołał się na swoje „zdjęcia fonograficzne” wyko-
nane w powiecie mirgorodzkim (Myrhorod) guberni połtawskiej, utrwa-
lające wykonanie dum przez 12 śpiewaków, m.in. Michała Krawczenkę 
z Syroczyniec228. Także Erich Moritz von Hornbostel, omawiając na kon-
gresie zagadnienie źródeł powstania harmonii i polifonii, odwołał się do 

225 A. Chybiński: Etnografia muzyczna na III międzynarodowym kongresie muzycznym 
w Wiedniu (25–29 maja 1909), w: „Przegląd Muzyczny” (Dwutygodnik poświęcony muzy-
ce, Warszawa) 1910, nr 21, s. 6.

226 Ibidem, s. 6. 
227 A. Chybiński: Etnografia muzyczna na III międzynarodowym kongresie muzycznym 

w Wiedniu (25–29 maja 1909), w: „Przegląd Muzyczny” (Dwutygodnik poświęcony muzy-
ce, Warszawa) 1910, nr  22, s. 8.

228 Ibidem, s. 10.

18. Fonograf nagrywający na dyski stosowany 
przez wiedeńskie Phonogrammarchiv (Archiv-
-Phonograph Type 3). Zbiory wiedeńskiego Pho-
nogrammarchiv.
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„zdjęć fonograficznych” śpiewaków z Afryki, Syjamu, Jawy, Sumatry oraz 

Wysp Admiralskich229. 

W 1912 r. Adolf Chybiński podsumował w czterech punktach najbar-

dziej palące potrzeby polskiej etnografii muzycznej, znów kładąc nacisk 

(zwłaszcza w kontekście krytyki dzieła Oskara Kolberga oraz wiedeńskiej 

inicjatywy wydawnictwa Volkslied in Österreich) na potrzebę wykorzystania 

aparatury nagrywającej: 

W artykułach swych umieszczanych dotąd w Kurjerze lwowskim, Kronice po-

wszechnej i Przeglądzie muzycznym wskazałem na to, 1) że badania Kolberga są 

niewystarczające, 2) że istnieją powiaty, dotąd nie zinwentaryzowane w zakre-

sie melodji ludowych, ani przez Kolberga, ani przez kogokolwiek, 3) że wpły-

wy obce a przedewszystkiem postronne przyczyniają się do niszczenia skarb-

ca melodji ludowych polskich, 4) że inne narody słowiańskie pracują na polu 

zbierania melodji ludowych w sposób godny podziwu i że wydają publikacje 

wartości europejskiej (np. Rusini, dzięki prof. F. Kołessie). Dotąd  nie zdobyto 

się na inicjatywę śmielszą, ani jakąkolwiek w ogóle, prace zaś przedsiębrane 

przez galic. Komisję krajową dla wydania pomnikowego wydawnictwa Volks-

lied in Oesterreich nie mogą dać rękojmi, gdyż niema i być nie może między jej 

członkami ludzi zaznajomionych z podstawami etnografji muzycznej i jej me-

tod, zbieranie zaś dokonuje się rzadko zapomocą aparatów, jedynie mogących 

oddać sprawie przysługi posiadające wartość pozytywną. […] Nie wyobrażam 

sobie innej procedury przy tejże pracy, jak tylko przy pomocy aparatów fono-

graficznych, usuwających wszelkie wątpliwości, właśnie te, które są piętą achil-

lesową dotychczasowych zbiorów i zbieraczy, na których polegać nie można230.

W omawianym tekście Chybiński postulował również zorganizowanie pracy 

dokumentacyjnej i przeprowadzenie jej przez grupę kompetentnych osób, 

uformowanych niczym „zakon” – a więc duszą i sercem oddanych sprawie, 

która w efekcie akcji zbierawczej ma doprowadzić do powstania archiwum: 

Jednostka jest bezsilna – tu potrzebne jest grono ludzi, zdających sobie spra-

wę ze stanu rzeczy – i to nie jednostronnie. Należy wyszkolić kadry ludzi, 

pojmujących swój obowiązek tak, jakby tworzyli zakon o surowych regu-

229 A. Chybiński: Etnografia muzyczna na III międzynarodowym kongresie muzycznym 
w Wiedniu (25–29 maja 1909), w: „Przegląd Muzyczny” (Dwutygodnik poświęcony muzy-
ce, Warszawa) 1910, nr 23, s. 4.

230 Adolf Chybiński: Głos wtóry w sprawie melodji ludowych, w: „Przegląd Muzyczny” 
(Dwutygodnik poświęcony muzyce, Warszawa) 1912, nr 21, s. 5.
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łach, którzyby umieli zdobyć się na iście filologiczną ścisłość i sumienność. 

Podkreślam to z szczególnym naciskiem: jest bowiem rzeczą nazbyt jasną, że 

nawet wysłannicy czy współpracownicy, wyposażeni aparatami fonograficz-

nymi, nie dokonają wszystkiego; na razie większość pracy opierać się będzie 

o notowanie nie zaś fonograficzne zdejmowanie melodji. Jedne jednakże spo-

soby będą kontrolowane przez drugie – i w tem leży ich znaczenie. 

Rzecz również aż nadto zrozumiała, że takie wyprawy etnograficzne nie 

będą mogły być popierane li tylko przez zapał dla sprawy dobrej i szlachet-

nej. Fundusze należy bowiem zebrać dla uzbrojenia aparatami fonograficz-

nymi współpracowników, dla założenia archiwum etnograficznego i fono-

graficznego, dla założenia katalogów melodji i ich uporządkowania, a także 

dla popierania tych, którzy w jakikolwiek sposób przyczynią się do wzrostu 

materjału, porządkowanego przez ludzi nauki231.

W 1919 r. Adolf Chybiński, podejmując temat stanu ówczesnego mu-

zealnictwa muzycznego w odrodzonym kraju, zwrócił uwagę na różno-

rodność eksponatów, które winny znaleźć się na tego typu systematycznie 

urządzanych ekspozycjach. Obok działów z instrumentami muzycznymi, 

rękopisami, listami, pamiątkami i drukami muzycznymi przewidział także 

ważną rolę zbiorów etnograficzno-muzycznych; ośrodki regionalne mogły-

by współpracować z centralnym muzeum w zakresie fonografowania i gro-

madzenia ludowych melodii:

Melodie ludowe spisane wprost lub przy pomocy zdjęć fonograficznych, sta-

nowią równie cenny dokument kulturalny, jak zbiór instrumentów przez lud 

używanych. Zbiory melodyj ludowych posiadają wartość wtedy, gdy 1) są 

ułożone systematycznie, 2) gdy są systematycznie powiększane. Tej pracy 

nie może dokonać żadna biblioteka ze względu na rodzaj inwentaryzowania, 

przyjęty w bibliotekach polskich. Istnieją wprawdzie osobne „fonograficz-

ne archiwa” przy akademiach umiejętności i instytutach psychologicznych, 

ale istnieją też muzea, w których zbiory melodyi ludowych stanowią osob-

ny dział, mający swego konserwatora, lub osobne muzea etnograficzno-mu-

zyczne, np. „Dansk Folkemindesamling” (od 1905), będąca samodzielną 

państwową instytucyą przy królewskiej bibliotece w Kopenhadze. [W Pol-

sce] ani Kolberg, ani Gloger, ani żaden inny etnograf nie dokonali razem 

choćby połowy pracy. […] Nie pracuje się z fonografem w ręku, nie zapisuje 

się melodyi, nie zachęca do zbierania ich. Ten stan rzeczy wymaga bardzo 

231 Ibidem, s. 5-6.
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szybkiej sanacyi, której początkiem będzie założenie przy jednem z muzeów 

osobnej instytucyi na wzór kopenhaskiej. Instytucya ta nie tylko zbierze wy-

dane dotąd zbiory melodyi ludowych, ale i powiększy je przez współpracę 

swych korespondentów, którym dostarczy środków technicznych (fonogra-

fy) do uskutecznienia swej pracy. Musimy uprzytomnić sobie fakt, że Rusini 

posiadają takie zbiory melodyi dokonywane zapomocą fonografu, a zbiory te 

(głównie z pomocą232 prof. F. Kołessy) są naukowo bez zarzutu233.

232 Chybiński wskazał na pracę dokonaną przez Juliusza Zborowskiego, jako jedyne-
go, który dotychczas posługiwał się fonografem w badaniach na ziemiach polskich (Adolf 
Chybiński: Potrzeba organizacji w zakresie folkloru muzycznego, cz. I, w: „Słowo Polskie” 
1921, nr 98, s. 5; dalsze odcinki artykułu zob. ibidem, nr 100, s. 5; nr 102, s. 5).

233 Adolf Chybiński: Muzealnictwo muzyczne, w: „Wianki” 1919, nr 3, s. 29.

19. Wniosek Komisji Głównej akcji Volkslied in Österreich z dn. 10 maja 1912 r. o uzupeł-
nienie składu komisji pracy dla polskiej pieśni ludowej o nowych członków z Krakowa: 
etnografa, dra Władysława Kosińskiego i muzyka, dra Adolfa Chybińskiego. Dokument 
ze zbiorów Österreichisches Volksliedwerk. Kopia w Zbiorach Fonograficznych ISPAN.
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Przez kolejne lata Adolf Chybiński regularnie podkreślał konieczność 

zastosowania fonografu dla nauki i zbierania pieśni ludowych. Na łamach 

„Słowa Polskiego” poddawał krytyce zapisy ze słuchu, niekontrolowane, 

subiektywne, tworzone często według własnego „słyszymisię” zbieracza. 

Fonograf uważał za niezbędne narzędzie „wszystkich poważnych, nauko-

wo pracujących etnografów”. W kolejnym roku Chybiński nadal ubolewał, 

iż „jedyna metoda nadająca się do pracy nad etnografią muzyczną”, czyli 

praca dokumentacyjna z fonografem, choć już od 40 lat wykorzystywana 

za granicą, nie znalazła jeszcze zastosowania w nauce polskiej234. W powo-

jennym artykule z 1922 r. autor podaje szereg wskazań dotyczących or-

ganizacji pracy dokumentacyjnej: dla zachowania i ocalenia „starych nut” 

zaleca wykorzystanie fonografu (wspominając prace J. Zborowskiego na 

Podhalu), apeluje o tworzenie (zwłaszcza przy muzeach etnograficznych), 

na wzór zagranicznych ośrodków,  archiwów fonograficznych oraz postu-

luje kształcenie zbieraczy (w ramach kursów fonograficznych) w zakresie 

obsługi fonografu i prowadzenia dokumentacji w terenie235. 

Nadzieję, zwłaszcza na realizację idei utrwalania źródeł dla młodej w Pol-

sce etnografii muzycznej, pokładał Chybiński w prowincji236. Zbieranie melo-

dii ludowych i instrumentów ludowych widział muzykolog jako paralelę do 

ochrony zabytków przyrody, która ma szczęśliwie w kraju swoje zaplecze or-

ganizacyjne. Duży potencjał widział badacz w muzeach etnograficznych, które 

234 Adolf Chybiński: O organizację pracy nad melodjami ludowemi, w: „Lud” (Organ Pol-
skiego Towarzystwa Etnologicznego) 1922, t. 21, zesz. 1, s. 31. O zastosowanie fonogra-
fu w innej dziedzinie nauki – dialektologii (bazującej zwłaszcza na tekstach mówionych, 
prozaicznych) upominał się w 1917 r. sam Aleksander Brückner: „Wydają dziś całe tomy ba-
jek i t.d. fonetycznie zapisywanych, marnując znaczne na to nakłady; parę próbek zupełnie 
by zamiast tego starczyło. Mniejszym znacznie wydatkiem możnaby wiele więcej osiągnąć: 
na płytach fonograficznych wymowę wszelkich okolic, od Podhala, aż do wymierających 
Pomorzan-Kaszubów (Słowieńców) utrwalić i w muzeum fonograficznem, choćby tylko 
w zbiorach Akademii Krakowskiej, te płyty umieścić. […] Dziś powstają jednak podobne 
muzea fonograficzne (n.p. w rozmiarach wręcz olbrzymich przy akademii berlińskiej, nie-
mal dla wszystkich języków świata, na podstawie dostarczanej przez jeńców wojennych) 
i namby czas był najwyższy o czymś podobnem pomyśleć” (A. Brückner: Walka o język, 
Lwów 1917: Książnica Polska, s. 94-95). Postulat historyka literatury polskiej, twórcy słyn-
nej Encyklopedii, doczekał się nikłego echa w 1937 r. w pracy Adama Tomaszewskiego – 
recenzji zbioru spisanych z płyt tekstów łużyckich autorstwa Maxa Vasmera i P. Wirtha  
(L. Kaczmarek: Fonograf na usługach dialektologii i etnografii muzycznej…, op. cit., s. 26).

235 A. Chybiński: O organizację pracy nad melodjami ludowemi, op. cit., s. 33-34.
236 Adolf Chybiński: Muzykologja na prowincji, w: „Nauka Polska, jej potrzeby, orga-

nizacja i rozwój” (Rocznik Kasy im. Mianowskiego) 1923,  t. 4, s. 265-273. Chybiński 
powróci jeszcze niejednokrotnie do podniesienia kwestii znaczenia muzeów regionalnych: 
„[…] Koniecznością jest […] zwrócenie muzeom prowincjonalnym uwagi na konieczność 
rozpoczęcia pracy zbierawczej” tekstów pieśni z melodiami (Adolf Chybiński: W sprawie 
organizacji muzycznego regjonalizmu, w: „Wiadomości Muzyczne” 1926, nr 11, s. 40; zob. 
również idem: W sprawie organizacji muzycznego regjonalizmu, w: „Ziemia” (Dwutygodnik 
krajoznawczy ilustrowany) 1926, nr 4, s. 56.
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mogłyby zorganizować współpracę ze zbieraczami. I tu Chybiński informował 
o ówczesnej, popularnej w innych krajach, praktyce utrwalania pieśni metodą 
fonograficzną237 – jednak w naszym kraju wciąż drogą i niemal niedostępą.

Metoda, jaką dziś posługują się etnografowie muzyczni przy zbieraniu melo-

dyj ludowych, polega na posługiwaniu się aparatem fonograficznym, zapew-

niającym zupełną ścisłość i dokładność, chroniącą przed niedopuszczalną 

dowolnością zbieracza przy przepisywaniu melodji na papierze nutowym. 

Ale nabycie aparatu jest dziś po największej części niemożebne, ze względu 

na bardzo wielkie koszty samego aparatu i wałków czy płyt, na których mają 

być utrwalone zdjęte fonograficznie melodje238.

W 1925 r. Chybiński wrócił do podejmowanej wcześniej, wciąż aktualnej 
(zwłaszcza po zakończeniu I wojny światowej, która dotkliwie osłabiła rów-
nież działania na polu ludoznawstwa muzycznego239) tematyki. Jak zwykle, 
nie odstępując od szerokiej optyki zagadnienia, dostrzegając postępy pracy 
w innych krajach240, a zarazem widząc potrzebę działań „siłami polskimi” dla 
dobra już niepodległego kraju, autor podał szereg wskazówek ważnych dla 

237 Dodajmy, że Chybiński dostrzegał również ujemne strony rozwoju fonografii, m.in. 
zgubny wpływ na stan rodzimej pieśni i muzyki ludowej gramofonów, „od których zgieł-
kliwego i chrapliwego skowytu i wycia, pełnego fałszów, aż huczy nieraz w gospodach i go-
spodarskich domach” zob.: Adolf Chybiński: O obronę pieśni ludowej, w: „Poradnik Teatrów 
i Chórów Włościańskich” (Organ Związku Teatrów i Chórów Włościańskich) 1922, nr 
6-8, s. 88. Autor widział zagrożenie zwłaszcza w przejmowaniu przez muzyków ludowych 
i dzieci tego obcego i nieludowego repertuaru (zob. też: A. Chybiński: W obronie melodji 
ludowych, op. cit., s. 10). W podobnym tonie przed zgubnym dla muzycznego folkloru 
wpływem radia („wroga pieśni”) przestrzegał Janusz Miketta. Nawoływał on także do two-
rzenia „rezerwatów pieśni” zob.: J. Miketta: O organizację pracy nad polską pieśnią ludową, 
w: „Ziemia” (Ilustrowany miesięcznik krajoznawczy) 1936, nr 1-2, s. 10-11.

238 A. Chybiński: Muzykologja na prowincji, op. cit., s. 271.
239 Kwestię zgubnego wpływu przemian związanych w wydarzeniami pierwszej wojny 

światowej zaszłych w ludowej kulturze muzycznej poruszył Chybiński na łamach „Poradni-
ka Teatrów i Chórów Włościańskich” (A. Chybiński: O obronę pieśni ludowej, op. cit.). 

240 Np. w 1925 r. pismo „Muzyka i śpiew” donosiło o działaniach fonograficznych 
w Rumunii: „Tymczasem starają się poważni miłośnicy muzyki i śpiewu w Rumunji o wy-
dobycie nieznanych i niewyczerpanych źródeł tej to sztuki rodzimej ze wsi. Sławny znawca 
piosenki rumuńskiej Tyberius Brediceanum objeżdża obecnie wioski rumuńskie z apa-
ratem fonograficznym i utrwala w ten sposób nadzwyczajne bogactwa muzyki ludowej. 
Czyni on to w sposób zupełnie nieceremonjalny, zapewniający reprodukcjom naturalność 
i autentyczność. Specjalnością Rumunji są dojny czyli pieśni żałosne i kolindy, to samo 
co nasze kolendy. Co rok wybiera się Brediceanum w coraz to inne okolice i jego zbiory 
piosenek ludowych przedstawiają dziś już całą bibljotekę. Nie ogranicza się on tylko do 
pieśni śpiewanych, wciąga też w swe zbiory produkcje ludowych instrumentów, przeważ-
nie na flecie, który nazywa się tam tzurka, pozostałość z tych jeszcze czasów pogańskich, 
gdy Rumuni czcili słońce i planety”, zob.: Henryk Gralski: Bilans muzykalności teraźniejszej, 
w: Muzyka i śpiew” (Miesięcznik artystyczny poświęcony sprawom muzycznym i zawo-
dowym) 1925, nr 55, s. 7.
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zbierania melodii ludowych. Wspomniał też Chybiński raz jeszcze austriacką 

akcję z początku XX w., tym razem jednak z mniejszą dawką właściwego so-

bie krytycyzmu, a raczej z przewidywanym przecież już dawniej wnioskiem, 

iż praca zbierawcza na większą skalę uzależniona jest od organizacji, „impul-

su zewnętrznego”, a nade wszystko kompetencji jej wykonawców:

Organizatorowie galicyjscy powierzyli pracę zbierawczą przeważnie nauczy-

cielstwu, które w miarę sił i za małem, aby nie powiedzieć minimalnem wy-

nagrodzeniem notowało teksty i (niekiedy) melodje ludowe, przesyłając je do 

central krajowych, na czele których stały osobistości ze sfer szkolnych. Nie na-

leży sądzić, iż wszystkie powiaty lub wszystkie miasteczka, wsi, wioski i przy-

siółki lub osiedla powiatów zostały wyzyskane. Niemniej jednakże rezultaty 

ilościowe na zewnątrz przynajmniej, posiadały pewien wygląd dodatni, udo-

wadniający jakąś możność pracy. Nie będziemy oczywiście zastanawiali się 

nad odpowiedzią, czy zbiór choćby tego rodzaju powstałby bez wyszczegól-

nionego powyżej, zewnętrznego impulsu lub niekiedy nawet wprost nakazu. 

Nie ulega natomiast wątpliwości, iż był rezultatem jakiej-takiej organizacji, 

i że po rozpadnięciu się tej organizacji praca zbierawcza zamarła241.

Przy formułowaniu Wskazówek zbierania melodii ludowych nie omieszkał jed-

nak Chybiński skrytykować metod zastosowanych w austriackiej akcji242, 

np. częstego nieuwzględniania przez zbieraczy zapisów melodii, a ograni-

czania się do zapisów samych tekstów, pomijania melodii, współcześnie 

określanych jako wąskozakresowe, zapisywania melodii pieśni znanych po-

wszechnie i już publikowanych lub po prostu łatwych do zanotowania243. 

Autor krytykował również ów wspomniany wyżej „nakaz” zbierania pieśni, 

który w efekcie owocował niekiedy niechęcią i odzewem minimalnym. Wi-

dać dystans, z jakim odnosił się Chybiński do całkowitego, pozbawionego 

pewnej dozy pasji, zinstytucjonalizowania pracy, choć element ten uznawał 

za bardzo istotny:

241 Adolf Chybiński: Wskazówki zbierania melodyj ludowych, w: „Przegląd Muzyczny” 
1925 (Poznań), nr 1, s. 7; Adolf Chybiński: O polskiej muzyce ludowej, op. cit., s. 59-79.

242 Zauważmy jednak, iż 30 lat później Marian Sobieski – wychowanek Łucjana Kamień-
skiego, który szczególnie wiele uwagi poświęcał nie tylko repertuarowi, ale też postaci wy-
konawcy – dostrzegał niedoskonałości również we Wskazówkach Chybińskiego. Chodziło 
o zawężenie zagadnienia dokumentacji nagrań (Marian Sobieski: Dorobek w zakresie folkloru 
w okresie 10-lecia, w: „Materiały do studiów i dyskusji z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki 
artystycznej oraz badań nad sztuką” 1955, nr 3-4, Warszawa, s. 420.

243 Chybiński jako pracowników zorganizowanej akcji dokumentacyjnej widział na-
uczycieli muzyki, „lepszych organistów i grajków”, a także osoby niebędące muzykami, 
ale posiadające muzyczne przygotowanie, wykształcenie (A. Chybiński: Muzykologja na 
prowincji, op. cit., s. 271). 
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Niewątpliwie potrzebne jest uświadomienie nietyle może ogółu, ile sfer, 

które prace zorganizować, prowadzić i gromadzić są jedynie powołane. Sa-

morzutność w podjęciu tej pracy przez szerszy ogół kół oświatowych jest 

niezbędna, ale nieodzowne jest również zogniskowanie organizacji, aby bez 

porozumiewania się wzajemnego nie wykonywać z osobna tego samego kil-

kakrotnie, co może być wykonane raz, t.j. z użyciem jednych sił, lecz grun-

townie i celowo. Z drugiej strony nie można odkładać rozpoczęcia pracy aż 

do chwili, w której organizacja będzie faktem określonym przez specjalne 

zrzeszenia, statuty, regulaminy i instrukcje244.

Wskazówki… Chybińskiego do dziś winny stanowić kanoniczną pozycję dla 
wyruszających w teren. O wadze tego tekstu świadczy fakt, iż wznowiono 
go drukiem w 1931 r. staraniem Związku Teatrów Ludowych i Kuratorium 
Okręgu Szkolnego Lubelskiego, które to instytucje zorganizowały wówczas 
(w czerwcu) w Lublinie pierwszy kurs dla zbieraczy pieśni ludowych245.

Chybiński organizację pracy zbierawczej widział raczej jako sieć systema-
tycznie i równolegle współpracujących według ustalonej instrukcji placówek.

Organizacja ta powinna objąć Akademję i Towarzystwa Naukowe oraz Mu-

zea, zająć się powołaniem do pracy ludzi chętnych, lub już zbierających ma-

terjały do muzyki ludowej, zebrać rozproszone siły, wygotować instrukcję 

jednolitą, a dla ułatwienia pracy i zachęty – nie centralizować zasadniczo jej 

wyników, ze względu na istnienie różnic etnograficznych246. 

We Wskazówkach… Chybiński powraca do konieczności zastosowania 
w dokumentacji fonografu. Ze względu jednak na koszty związane z za-
kupem czystych wałków fonograficznych, jak i samych urządzeń autor nie 
odrzuca zapisów odręcznych ze słuchu. Stwierdza jednak, że nie wszystkie 
melodie można w ten sposób zanotować, a wskutek braku fonografu

przepadają nie dające się łatwo zanotować ze słuchu melodje, które co do 

rytmiki i tonalnych cech są nie tylko wartościowe estetycznie, lecz i ze sta-

nowiska nauki. Nie posiada się wskutek tego materjału, który zwłaszcza dla 

244 A. Chybiński: Wskazówki zbierania melodyj ludowych, op. cit., s. 13; idem: O polskiej 
muzyce ludowej, op. cit., s. 67-68.

245 Uczestniczył w nim m.in. Walerian Batko, który od 1937 r., zapewne pod wpływem 
kontaktów z Julianem Pulikowskim, używał w dokumentacji terenowej także fonografu. 
O zangażowaniu W. Batko w zbieranie lubelskiej pieśni ludowej zob. Tadeusz Prejzner: 
Lubelska pieśń ludowa […], w: „śląskie Wiadomości Muzyczne” 1937, nr 4, s. 32.

246 A. Chybiński: Muzykologja na prowincji, op. cit., s. 273.
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badań porównawczych jest niezbędnym, gdyż odkrywa pewne cechy, które 

w ogólnie śpiewanych i granych melodiach ludowych już mogły zniknąć 

lub uledz zasadniczym przemianom. […] Jak więc widzimy, zanotowanie 

wzgl. utrwalenie tych szczegółów [szczegółów melodii, manier wykonaw-

czych, które autor porównuje do lokalnej gwary muzycznej – J.J.]  jest w rze-

czywistości możliwe tylko z pomocą fonografu. […] Największa stosunkowo 

możność ścisłości istnieje znowu wtedy, gdy posługujemy się fonografem, 

ponieważ w tym wypadku są utrwalone także zmiany tempa, dające się 

w każdej chwili kontrolować i obliczyć za pomocą metronomu247.

Sceptycznie, a nawet z pewną dozą uszczypliwości, do fonograficznej 
idei Adolfa Chybińskiego odnosił się Bolesław Raczyński, związany z Bi-
blioteką Jagiellońską. Sam, postulując konieczność zbierania pieśni, gdyż 
„Kolberg i Gloger zebrali tych skarbów tylko nieznaczną cząstkę”, w za-
krojonej na szerszą skalę akcji zbierawczej, którą miałyby przeprowadzić 
„drużyny gramofonowe”, widział podstawowy mankament, jakim jest sama 
sytuacja nagraniowa – z gruntu dość sztuczna i wyzuta z autentycznego 
kontekstu funkcjonowania pieśni (np. obrzęd) i muzyki (np. taniec) ludo-
wej – a więc nie mogąca aspirować do statusu dostarczyciela niekwestiono-
wanego źródła. 

Na zjeździe muzycznym w Warszawie (zdaje mi się w r. 1921) […] jeden 

z naszych profesorów muzykologji postawił wniosek, aby utworzyć druży-

ny objazdowe, uzbrojone w klisze odbiorcze gramofonowe, na które to kli-

sze miały być zbierane pieśni i tańce ludowe. Gdy wniosek ten usłyszałem, 

całą siłą woli wstrzymałem się, aby nie roześmiać się w głos. Zbierałem bo-

wiem sam długiemi latami pieśni ludowe i usłyszawszy ten „gramofonowy” 

pomysł, wyobraziłem sobie taką audycję gramofonową na wsi polskiej!248

Ze współczesnego punktu widzenia trudno odmówić Raczyńskiemu cie-
nia racji (zakładając na podstawie dalszej części jego tekstu – to poniżej 
– iż pisał on o sytuacji nagraniowej), a nawet trzeba dostrzec antycypację 
poważnego problemu dokumentacji249. Z drugiej jednak strony idea Chy-

247 A. Chybiński: Wskazówki zbierania melodyj ludowych, w: „Przegląd Muzyczny” (Po-
znań) 1925, nr 2, s. 3-4;  A.: O polskiej muzyce ludowej, op. cit., s. 70-71.

248 Bolesław Raczyński: O naszą pieśń ludową, w: „Muzyka i śpiew” (Miesięcznik arty-
styczny poświęcony sprawom muzycznym i zawodowym) 1926, nr 63, s. 2.

249 Kwestię wiarygodności informacji o proweniencji pieśni ludowej podniósł też Ju-
lian Pulikowski w recenzji zbioru pieśni pomorskich Łucjana Kamieńskiego (J. Pulikow-
ski: łucjan Kamieński: „Pieśni z Kaszub Południowych”, op. cit., s. 173).  Dziś etnomuzyko-
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bińskiego niewątpliwie dawała stopniowo podwaliny powojennej Akcji 

Zbierania Folkloru Muzycznego. Akcja ta zrekompensowała straty wojenne 

dzięki m.in. doświadczeniu i zapałowi pracowników i współpracowników 

kształconych przed wojną, znających arkana międzywojennej pracy tereno-

wej (wraz z jej porażkami i tryumfami) z autopsji. Poza tym „zdjęcia fono-

graficzne” miały służyć zwłaszcza badaniom, wydawnictwom250 i jedynie 

jako wspomniana „wskazówka do ożywiania praktyki muzycznej lub jako 

odnośnik w warsztatach kompozytorskich” – nie zaś, co staje się niekiedy 

znakiem czasów współczesnych – być wzorem do automatycznego i bez-

krytycznego powielania w tzw. „rekonstrukcji”. Raczyński w nagraniach 

i muzyce odtwarzanej mechanicznie (patefon, radio) dostrzegał słusznie 

zagrożenie dla ducha anonimowych muzyków czy pieśniarzy – twórców 

ludowych. Wskazywał na analogiczne skutki, jakie np. oleodruki – „fabry-

katy kosmopolityczne” przyniosły ludowej twórczości plastycznej.  

Skutkiem „sfabrykowania” muzyki, która za pomocą radja dociera do naj-

odleglejszego zakątka , twórczość muzyczna dla potrzeb społecznych staje 

się nie potrzebna tak, jak nie potrzebne już są dzisiaj „etnograficzne ubiory” 

(krakowskie, łowickie, zakopiańskie i t.d.).251

Raczyński zakładał także – jednak „na wyrost” – nieszczerość informato-

rów wobec zbieraczy-muzykologów, których traktował z wyraźną niechę-

cią252:

W karczmie ustawiono by „maszynę” i puszczono ją w ruch, przed maszyną 

nasze Bartki i Maćki mają się „popisywać”. W praktyce tak ta sprawa wyglą-

da, że po wsi polskiej gruchnęła wiadomość: „Ciarachy przyjechały z masy-

ną do śpiwek”, co „morowsi” obywatele Rzeczypospolitej, to jak im zapłacą, 

to będą „ciarachów bujać” i wyśpiewywać niesłychane rzeczy, ci zaś, którzy 

lodzy-dokumentaliści, w kontekście wierności zapisu np. zwyczaju czy obrzędu, zwracają 
uwagę nawet na możliwość użycia „ukrytego mikrofonu i kamery”.

250 „Głównym celem zbierania pieśni ludowych jest ich wydanie dla użytku sztuki 
i nauki, a więc dla użytku społecznego” zob.: A. Chybiński: O organizację pracy nad polską 
pieśnią ludową, w: „Polska Oświata Pozaszkolna” (Miesięcznik – Organ Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego) 1933-34, zesz. 4-5, s. 135.

251 B. Raczyński: O naszą pieśń ludową, op. cit., s. 2.
252 „Rzeczą Państwa jest stworzenie wydawnictwa [pieśni ludowych – J.J.], złożonego 

z muzyków (ale nie, broń Boże, z muzykologów) i literatów” (ibidem, s. 2). Raczyński po-
daje szkic własnej propozycji kategoryzacji pieśni w wydawnictwie i – podobnie jak Chy-
biński – namawia do zbierania pieśni wszystkich, którzy „odnoszą się z sercem do naszej 
pieśni ludowej”, a egzemplarze zbiorów zaleca przesyłać Bibliotece Jagiellońskiej.



110

Zachować dawne nagrania

naprawdę śpiewają, ale w razie potrzeby, na pogrzebie, zrękowinach, we-

selach i chrzcinach, ci na pewno do „masyny” śpiewać nie będą. Panowie 

z drużyn, o ile możność „etatowi” urzędnicy sławetnego wówczas minister-

jum sztuki i kultury, napewne w czwartej randze poborów, oczywista za 

dodatkowemi djetami, będą w dalszym ciągu „bujać” świetne ministerjum 

i przybędzie naszej biednej Ojczyźnie jeszcze jeden deficyt, podobny deficy-

towi opery warszawskiej. W odpowiedzi na ową sławetną propozycję „gra-

mofonową” odpowiedziałem p. prof. muzykologji, że widzę z jego projektu, 

iż nie tylko nigdy nie notował pieśni ludowych, ale widzę, że w życiu na 

wsi nie był. Albowiem notować można pieśni ludowe „łąpiąc je na gorącym 

uczynku”, gdyż tak pieśniarz, jak i muzyk wiejski nie śpiewa, ani też nie 

gra na zamówienie, tylko z potrzeby, wówczas gdy zachodzi konieczność 

żywego muzykowania. Tak jak przewodnicy tatrzańscy nie chodzą w góry 

„dla przyjemności”, tylko z potrzeby, tak samo amatorowie-muzycy i śpie-

wacy wiejscy grają i śpiewają dla potrzeby i wówczas, kiedy to czynią, należy 

pieśni i tańce, które wykonują niepostrzeżenie notować. Oczywista wniosek 

gramofonowy upadł. Notować pieśni ludowe mogą tylko miłośnicy tej mu-

zyki, ludzie nietylko zżyci z wsią naszą, ale zaprzyjaźnieni, spokrewnieni, 

jednym słowem „swoi”.253

Na szczęście wizja Raczyńskiego zasadniczo nie spełniła się; współcze-

śni kontynuatorzy czy „rekonstruktorzy” tradycji (także ci o miejskim rodo-

wodzie) kultywują śpiew, sięgnęli po instrumenty, a nagrania (nie pojedyn-

cze nagranie) stanowią coraz częściej pośrednie, brakujące ogniwo pokole-

niowe w przekazie ustnym. Muzykalność ludu doznała jednak poważnego 

uszczerbku. Dokumentacja dźwiękowa, której części dokonano i którą, na-

dal realizuje się w autentycznym kontekście a nie na zasadzie „wywołania”, 

zebrana i wciąż gromadzona w archiwach jest więc często jedynym śladem 

po autentycznej świetności muzycznych tradycji ludowych.

253 B. Raczyński: O naszą pieśń ludową, op. cit., s. 1-3.
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i niezinstytucjonaLizowanych ePizodycznych Badań 

i Prac dokumentacyjnych 

4.1.1. Podhale 1918 r., kujawy 1926 r., Wielkopolska i kujawy 1928 r. 

Polskie dokonania na arenie międzynarodowej

Opisane w niniejszym opracowaniu działania dokumentacyjne Juliusza 

Zborowskiego przerwał wybuch wojny. Wiemy, iż Zborowski tuż przed woj-

ną i w jej trakcie zamawiał kolejne paczki z czystymi wałkami ze Szwajcarii. 

Nie jest wykluczone, że rejestrował on grę Bartusia Obrochty jeszcze w 1918 r., 

gdy ów muzykant odwiedzał często nowo mianowanego redaktora „Gazety 

Podhalańskiej” w Nowym Targu, choć już wówczas Zborowski o fonografo-

waniu Bartka wspominał raczej jako o wydarzeniu sprzed wojny254: 

Obrochta odwiedzał mnie w tych czasach [przed wojną – J.J.] bardzo często. 

Przyjeżdżał z Zakopanego ze skrzypcami i wygrywał bogaty repertuar staro-

świeckich melodyj. Raz ot tak, mnie i sobie na uciechę, to znów do fonogra-

fu, który nazwał „niegłupiom trombom” i dla którego miał pełny respekt255. 

Po wojnie Zborowski niepokoił się o stan nagranych wałków, badacz 

poddawał pod wątpliwość sens ich galwanizacji, gdyż nośniki były w złym 

stanie. Wspomniał o tym w cytowanym już liście z dn. 6 września 1920 r. 

254 O nagraniach dokonywanych w 1917 r. świadczyłaby z kolei inskrypcja na wałku 
nr 40. 

255 Juliusz Zborowski: Z opowiadań i przeżyć Bartusia Obrochty, w: „Ziemia” (Dwutygo-
dnik krajoznawczy ilustrowany) 1929, nr 6, s. 88.

OkreS miĘdzyWOjenny
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do Adolfa Chybińskiego256. Ponadto Zborowski proponował lwowskiemu 

muzykologowi wspólne nagrania: „Tak Obrochtę, jak i kobziarza może-

my w razie potrzeby (ostatni – konieczni!) ściągnąć przed fonograf; mam 

jeszcze około 25 pustych wałków, które skupowałem z trudem podczas 

wojny”257. Transkrypcje A. Chybińskiego były pośrednią formą utrwalenia 

materiału nagranego na wałkach: „[W 1920 r.] Wałki były w nienagannym 

jeszcze stanie i dały się świetnie reprodukować. Cały zbiór znalazł się wkrót-

ce w nutowym zeszycie prof. Chybińskiego”258. W liście z dn. 2 maja 1953 r. 

do Zakładu Fonograficznego Uniwersytetu Poznańskiego, gdzie Zborowski 

chwilowo zdeponował swe nagrania w celu wykonania kopii, autor tak pisał:

Po skończeniu wojny nie mogłem już wrócić do fonografu. Po pierwsze brak 

pieniędzy na wałki, na przejazdy z ciężką, dziś już archaiczną maszyną, po 

drugie zjadła mnie i do dziś zjada taka instytucja, która się nazywa Muzeum 

Tatrzańskim i jego administracja259.

Pozostając przy muzyce górali podhalańskich, warto w tym miejscu 

wspomnieć, iż dziesięć lat później, w latach 1928-1929, powstały w Chica-

go pierwsze komercyjne nagrania kapeli góralskiej. Na płytach szybkoobro-

towych utrwalono grę kapeli Karola Stocha-Waki, której członkowie znaleź-

li się w Ameryce wśród licznej grupy polskich emigrantów. Pierwsze próby 

rejestracji kapeli Stocha przeprowadzono już w 1927 r., jednak kontekst 

tych najwcześniejszych zapisów fonograficznych z udziałem śpiewającego 

Stefana Jarosza, aktora i geografa – odbiegał od oryginalnego brzmienia 

muzyki góralskiej. W późniejszych nagraniach jako śpiewak uczestniczył 

Stanisław Bachleda. Nagrania te, uzupełnione kilkoma przykładami zare-

jestrowanymi na początku lat 50. XX w., zostały opublikowane na płytach 

staraniem Timothy’ego J. Cooley’a260.

Być może pierwszym epizodem fonograficznym związanym z rejestracją 

pieśni ludowych na Kujawach była działalność Michała Toepfera, który ok. 

1926 r. za pomocą fonografu dokonał nagrania siedmiu kujawskich pieśni 

oraz tanecznych melodii ludowych wykonanych przez poetę Jana Kaspro-

wicza. Nie jest to więc zapis bezpośredniego przekazu folkloru muzyczne-

256 Zob. str. 87.
257 Bibl. PWM, sygn. Z-7; cyt. za: K. Winowicz: Juliusz Zborowski i Adolf Chybiński …, 

op. cit., s. 125.
258 J. Zborowski:  Wspomnienia I, op. cit., s. 8
259 Cyt. fragmentu listu (L. dz. wpł. 119/53/N) za: L. Kaczmarek: Fonograf na usługach 

dialektologii i etnografii muzycznej…, op. cit., s. 25.
260 Album CD pt. Fire in the Mountains (Yazoo 7013, 1997).
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go, bowiem wykonawcą repertuaru nie jest tutaj śpiewak ludowy. Jednak 
poeta Jan Kasprowicz, urodzony i wychowany we wsi Szymborze na Kuja-
wach, „łatwo wchłaniał w siebie słyszane pieśni i te utkwiły mu w umyśle 
na całe życie”261. Autor dość schematycznych siedmiu transkrypcji melodii 
nagranych przez Toepfera, które uzupełniają artykuł, podkreślił w komen-
tarzu wiejskie korzenie poety i szczególny charakter muzyki kujawskiej: 

Jan Kasprowicz Syn Ziemi, tej cudnej nad Gopłem o miedzę od Kruszwi-
cy; syn rodziny zagonowej, za młodu pasał krowę, jak to sam wspomina: 
Gdym z krową na spacer chadzał… Na pastwisku, na polanie nasłuchał się 
swojskiej nuty. Kujawy mają znamienną pieśń ludową, gdzie słońce przez 
deszcz przedziera, ot tak sobie śmiech przez łzy. […] W chwilach podniece-
nia śpiewał [J. Kasprowicz] rodzime pieśni nadgoplańskie. Były tam typowe 
Kujawiaki taneczne, pieśni okolicznościowe, jak weselne i inne. śpiewał ich 

niezliczoną ilość przy każdej sposobności262.

W 1928 r. – a być może nawet i wcześniej – Łucjan Kamieński (1885-
1964)263, profesor nadzwyczajny i kierownik katedry muzykologii Uniwer-
sytetu Poznańskiego, sporządził pierwsze nagrania dud wielkopolskich na 
fonograficznych wałkach Edisona. W każdym razie na pewno wiadomo 
o tych z dn. 15 lutego 1928 r. Nagrania te powstały 2 lata przed powoła-
niem Regionalnego Archiwum Fonograficznego, w której to kolekcji otrzy-
mały pierwsze sygnatury264. Skądinąd wiemy, że w tym czasie Kamieński, 

261 Michał Kobiałka: Jan Kasprowicz i Muzyka, w: „Przegląd Muzyczny” (Poznań) 1926, 
nr 11, s. 7.

262 Ibidem.
263 Ludwik Bielawski: Kamieński, łucjan (hasło), w: Encyklopedia Muzyczna PWM, część 

biograficzna, t. klł, Elżbieta Dziębowska (red.), Kraków 1997: Polskie Wydawnictwo Muzycz-
ne, s. 18; Janina Gregorkiewicz-Tatarska: łucjan Kamieński – muzykolog i kompozytor. Praca 
doktorska napisana pod kier. prof. dr. hab. Jana Stęszewskiego w Katedrze Muzykologii 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Poznań 1989; Bożena Muszkalska: łucjan Kamień-
ski – etnomuzykolog, w: Łucjan Kamieński: O biologii pieśni. Wstęp i dobór tekstów Bożena 
Muszkalska. Poznań 2011: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet im. Ada-
ma Mickiewicza, s. 9-36; Tadeusz Nowakowski: Profesor doktor łucjan Kamieński, w: 50-lecie 
powołania Katedry Muzykologii przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (mate-
riały z Sesji Naukowej Sekcji Muzykologów PTM im. H. Wieniawskiego). „Zeszyt Naukowy 
Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego”, red. Krystyna Wino-
wicz. Poznań 1974: PTM, s. 103-112; Bernard Piotrowski: łucjan Kamieński (1885-1964). Ba-
dacz folkloru muzycznego Polski Zachodniej, w: „Gniezno. Studia i Materiały Historyczne” 1987, 
t. 2, s. 209-222; Agnieszka Kostrzewa: Idee i dramaty. O życiu i pracy badawczej łucjana Kamień-
skiego, w: W kręgu badaczy kultury Kaszub i Pomorza XIX i XX wieku: IX Konferencja Kaszubsko-
-Pomorska, Słupsk 11-12 XII 2006, Józef Borzyszkowski (red.), Słupsk 2008: Muzeum Pomorza 
środkowego, s. 107-122; Janina Tatarska: łucjan Kamieński – twórca polskiej etnomuzykologii, 
w: Muzykologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu…, op. cit.

264 Jadwiga Sobieska: Dudy wielkopolskie. Poznań 1936: Instytut Zachodnio-Słowiań-
ski Uniwersytetu Poznańskiego. Archiwum Etnograficzne, zesz. 2, s. 19.
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wraz ze studentem Marianem Sobieskim, fonografował też melodie i pieśni 

na Kujawach, we wspomnianym Szymborzu, a w 1929 r. z Hanną Rudnic-

ką – jak podaje Bożena Czyżykowska: 5 grudnia – w okolicach Wolsztyna.

Pozostając pod wpływem idei Adolfa Chybińskiego, jak również dzia-

łającego już na polu fonografowania pieśni Łucjana Kamieńskiego, wagę 

dokumentowania pieśni, także przy użyciu fonografu, dostrzegały środowi-

ska Teatrów Ludowych, szczególnie aktywne w okresie międzywojennym 

także w zakresie zbierania i inwentaryzowania pieśni ludowych (oraz koor-

dynacji tego typu prac; była to realizacja – w dziedzinie kultury – ogólnego 

programu odbudowy). W 1928 r. Jędrzej Cierniak pisał:

Sądzimy, że przy pomocy nauczycielstwa szkół powszechnych i organizacyj 

oświatowo-kulturalnych, działających na wsi, przy wyzyskaniu i młodych, 

odpowiednio wyszkolonych muzyków, a także fonogramu, jest możliwe ze-

branie tekstów i melodyj z całego obszaru państwa265.

Znów, podobnie jak na przełomie XIX i XX stulecia – pod wpływem 

międzynarodowych zjazdów, spotkań i konfrontacji, na których obecni byli 

m.in. Jerzy Zawieyski, Adam Chętnik, Adam Fischer, Cezaria Boudouin de 

Courtenay Ehrenkreutz, Filerat Kołessa – podnoszono konieczność doku-

mentowania pieśni, muzyki i zwyczajów ludowych, także za pomocą kame-

ry filmowej (o czym będzie mowa dalej) tym razem na obszarze niepodległe-

go kraju. Na uczestnikach z Polski wrażenie wywierała również techniczna 

strona sympozjów: „nowoczesne atrakcje, jak filmy, gramofony, epidjaskopy 

i t.p. […]. Obrzędy i melodje utrwalały w pamięci demonstrowane przeźrocza, 

filmy i płyty gramofonowe, odpowiednio nagrane” – pisał Adam Chętnik266. 

Zwłaszcza Międzynarodowa Konferencja Komisji Sztuki Ludowej w Rzymie, 

która odbyła się w październiku 1929 r., obfitowała w postulaty dokumen-

tacji fonograficznej i filmowej ludowych tradycji muzycznych i tanecznych. 

Tu, w referacie Tyberiusz Brediceanu zaprezentowano dorobek młodego 

wówczas archiwum fonograficznego pieśni rumuńskich, liczącego wówczas 

ok. 4500 nagrań muzyki instrumentalnej i wokalnej. Laszlo Lajta z Węgier 

zilustrował swój referat nagraniami, zaś dr Carlo Clausetti z Włoch kończył 

swój referat rezolucją, w której domagał się stworzenia archiwum pieśni lu-

265 Jędrzej Cierniak: O Instytut Teatrów Ludowych (Myśli ku troskliwej rozwadze wszyst-
kich) [dokończenie], w: „Teatr Ludowy”(dodatek do „Drużyny” poświęcony teatrom, mu-
zyce i śpiewom) 1928, nr 3, s. 45.

266 Adam Chętnik: Z Kongresu Światowego Sztuki Ludowej w Pradze, w: „Oświata Pol-
ska” 1928, nr 4, s. 304-305.
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dowych, utrwalonych na płytach gramofonowych267. Na konferencji obecne 

były również głosy prelegentów zainspirowanych rozwijającym się ruchem 

faszystowskim, donoszące z aprobatą m.in. o tworzeniu organizacji Opera 

nazionale dopolavoro. Za dziesięć lat ta ideologia miała unicestwić znaczną 

część ogromnego europejskiego dorobku kulturalnego… 

Zimą 1929 r. wyruszyła na Podkarpacie ekspedycja twórców Atlasu Języ-

ka Polskiego. Jeden z autorów, Mieczysław Małecki tak usprawiedliwiał fakt 

zaniechania użycia fonografu w ówczesnych badaniach:

Ostatnich uwag, dotyczących ewentualnych omyłek eksploratora, trudno nie 

zakończyć wyrażeniem żalu, iż nie mieliśmy do dyspozycji fonografu. Na nasze 

usprawiedliwienie możemy jedynie podać, iż robiliśmy odpowiednie starania, 

ale w czasie rozpoczynania przez nas badań (zima 1929 r.) łatwo przenośne apa-

raty fonograficzne nie nadawały się do zapisów na szerszą skalę. Różne ulepsze-

nia porobione ostatnio w tej dziedzinie każą się spodziewać, iż przyszły eksplo-

rator Atlasu Języka Polskiego będzie zaopatrzony w odpowiedni aparat i z każ-

dego punktu nagra też kawałek tekstu gwarowego, co będzie miało nieocenione 

znaczenie przy sprawdzaniu dokładności jego zapisów fonetycznych268.

W zakresie polskiego wkładu do badań nad kulturami egzotycznymi, 

prócz wspomnianego B. Piłsudskiego, należy wspomnieć o pracach Roma-

na Stopy. Jego opracowanie pt. Z badań nad ludnością i kulturą Afryki Połu-

dniowo-Zachodniej, powstałe na podstawie prac badawczych przeprowadzo-

nych w 1935 r., zostało uzupełnione nie tylko transkrypcjami muzycznymi 

(konsultowanymi m.in. z Mariusem Schneiderem i Adolfem Chybińskim), 

ale też płytą, na której utrwalono „najbardziej charakterystyczne spośród 

pieśni”. Jak podkreślił redaktor książki, było to pierwsze w Polsce wydanie 

pracy naukowej z suplementem w postaci płyty dźwiękowej:

Nowoczesne to a zarazem pierwsze w Polsce opracowanie całości ma na 

celu wprowadzenie czytelnika w rozpatrywane zagadnienia fonetyczne. Jed-

nocześnie zaś w sposób bezpośredni styka czytelnika i słuchacza z egzotyką 

słów i melodii w postaci najbardziej pierwotnej, będącej jednym z punktów 

wyjścia dla dalszych etapów kultury i mowy ludzkiej269.

267 Adam Fischer: Międzynarodowa Konferencja Komisji Sztuki Ludowej, w: „Lud” (Or-
gan Polskiego Towarzystwa Etnologicznego) 1930, t. 19, s. 204.

268 Mieczysław Małecki; Kazimierz Nitsch: Wstęp, objaśnienia, wykazy wyrazów, w: Atlas 
językowy polskiego Podkarpacia, cz. 2. Kraków 1934: Polska Akademia Umiejętności, s. 26-27.

269 Roman Stopa: Z badań nad ludnością i kulturą Afryki Południowo-Zachodniej. Prace 
Instytutu Naukowego Ligi Morskiej i Kolonialnej pod red. prof. dra Stanisława Pawłow-
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Żydów jemeńskich nagrywał w 1932 r. m.in. Jan Pomorski, na co wska-
zywałaby korespondencja Łucjana Kamieńskiego z Erichem Moritzem von 
Hornbostlem. Dwanaście wałków z tymi nagraniami stanowiło polski de-
pozyt w berlińskim Phonogramm-Archiv270.

4.1.2. Polesie, 1932 r. 

śladem ostatniego znanego, dokonanego w okresie międzywojennym 
przedinstytucjonalnego epizodu nagraniowego dokumentującego ludowe 
tradycje muzyczne są odnalezione na początku bieżącego stulecia w Wilnie 
i przechowywane obecnie w zbiorach Archiwum Folkloru Instytutu Litew-
skiej Literatury i Folkloru (Lietuvių Literatūros ir Tautosakos Institutas) na-
grania – wałki fonograficzne z zapisem poleskich śpiewów i muzyki opisane 
po polsku, datowane na 1932 r. Choć fakt istnienia tego typu dokumentów 
w zbiorach wileńskich nie dziwi, odnalezione materiały należało zidentyfi-
kować i dokładnie opisać, bowiem  ulokowane były w zbiorze 177 wałków 
fonograficznych (własność Litewskiej Akademii Nauk) o różnej prowe-
niencji, dokumentujących przeważnie muzyczne tradycje regionalne Litwy 
i Białorusi. Materiał dźwiękowy zapisany na licznych wałkach Edisona miał 
być ponadto wówczas zdigitalizowany, poddany rekonstrukcji i przygoto-
wany do publikacji jako piąty tom w serii wydawniczej Instytutu271. Pracę 
nad częścią dokumentacji powierzono autorowi niniejszego tekstu. Zacho-
wane zabytki z wileńskiej kolekcji to 2 wałki fonograficzne Edisona (prze-
chowywane w opisanych pudełkach-puszkach w kształcie walca) oraz dwie 

skiego. Warszawa 1938: Skład Główny: Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska” Spółka 
Akcyjna w Warszawie. Zob. też wybrane prace badacza: Roman Stopa: Pieśni murzyńskiego 
plemienia Damara a intonacja hotentocka, Kraków 1937: Gebethner i Wolff; idem: Symbolika 
dźwięków w niektórych językach afrykańskich, Kraków 1949: Uniwersytet Jagielloński; idem: 
Hotentoci: kultura, język, bajki, pieśni, Kraków 1949: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa 
Ludoznawczego.

270 P. Dahlig: Wczesna etnomuzykologia polska w świetle korespondencji, w: Muzykologia 
u progu trzeciego tysiąclecia, L. Bielawski, J. K. Dadak-Kozicka, A. Leszczyńska (red.), War-
szawa: Instytut Sztuki PAN,  s. 158-160.

271 Przypomnijmy, że pierwsze rejestracje litewskiej muzyki ludowej są dziełem Edu-
arda Woltera (1908). Pierwszym litewskim etnografem, który w badaniach terenowych 
wykorzystywał  fonograf, był dr Jonas Basanavičius. W serii płyt CD wydawanych od kilku 
lat pod ogólnym tytułem Phonograph records of 1935-1941 ukazały się dotychczas: Song 
and Music from Suvalkija (2003), Songs, Sutartinės and Instrumental Music from Aukštatija 
(2004), Songs and Music from Žemanitija (2005), Songs and Music from Dzūkija (2006). 
W 2011 r. ukazała się płyta z odtworzonymi nagraniami Eduarda Woltera. Wałki fonogra-
ficzne nagrane przez tego badacza rozproszone były w archiwach w Wilnie, St. Petersbur-
gu i w Berlinie. Spośród wileńskiego zbioru 177 wałków 105 nośników zostało zdigitali-
zowanych przez inż. Franza Lechleitnera. Współczesne metody rekonstrukcji pozwalają 
również na odtworzenie zniszczonych i popękanych wałków fonograficznych.
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opisane puszki, w których pierwotnie przechowywane były dwa inne wał-

ki z tej samej kolekcji. Archiwalia, nim stały się własnością Instytutu, były 

przechowywane w Zbiorach Muzeum Etnograficznego w Wilnie. Zabytki 

posiadają numerację, np. pudełko, w którym przechowywany jest wałek 

z Muzeum o numerze 15 ma numer 155. Dużą trudność sprawiło w eksper-

tyzie pełne i dokładne odczytanie części opisów (nazwiska wykonawców, 

nazwy miejscowości) na pudełkach. Udało się to dopiero po ustaleniu auto-

rów nagrań. Nazwiska wykonawców i nazwy miejscowości zweryfikowano 

w oparciu o dostępną literaturę. W inskrypcjach zachowanych na tektu-

rowych puszkach do przechowywania wałków fonograficznych wymienio-

ne są następujące miejscowości: Chorostów272, Dawidgródek273, Wielemi-

cze274, Puzicze275 (oryg. zapis na pudełku: Pużycze), Czołowiec276 (oryg. 

Czołoniec). Mamy zatem do czynienia z materiałem zarejestrowanym na 

Polesiu, wówczas na wschodnich rubieżach Drugiej Rzeczypospolitej. Re-

gionem tym interesował się w swych badaniach Kazimierz Moszyński, któ-

ry przebywał w Wilnie od 1935 (do 1945 r.), gdzie do 1940 roku kierował 

Katedrą Etnologii i Etnografii Uniwersytetu Stefana Batorego. Zachowane 

w Wilnie wałki fonograficzne są zatem niewielką częścią kolekcji, którą 

stworzył Moszyński wraz z Filaretem Kołessą w 1932 r., gdy jeszcze praco-

wał na Uniwersytecie Jagiellońskim. Moszyńskiego interesowała zwłaszcza 

muzyka ludowa, bowiem, jak pisał we wstępie do artykułu o ówczesnym 

stanie melografii rdzennej Białorusi i Polesia, „Białoruś łącznie z biało- i ma-

łoruskiem (ukraińskiem) Polesiem stanowi obszar, który pod względem 

muzyki ludowej jest najmniej znanym krajem Słowiańszczyzny”277. Wybór 

272 Chorostów – w północno-zachodniej części powiatu mozyrskiego nad rzeką Łań 
(Polesie). Powiat mozyrski – nazwa od miasta Mozyr (Mozyrz) położonego na prawym 
brzegu rzeki Prypeć przy drodze z Bobrujsk do Owrucz. W 1932 były to wschodnie rubie-
że Rzeczypospolitej (Polesie). 

273 Dawidgródek (Dawidhorodok) – wieś na wyspie na rzece Horynia w zachodniej 
części powiatu mozyrskiego, od 1586 r. małe miasto.

274 Wielemicze – wieś nad rzeką Kopanica, powiat mozyrski.
275 Puzicze – wieś i folwark (obok leżał jeszcze folwark Puzicze-Hultajówka), gm. Le-

nin, powiat polityczny: Łuniniec, woj. poleskie. Nie docierała tam wówczas żadna linia 
komunikacyjna. Parafia katolicka (Puzicze) i prawosławna (Chorostów). Informacje przy-
taczam za: Tadeusz Bystrzycki: Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznacze-
niem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych. Opracował 
Komitet Redakcyjny pod. kier inż. Tadeusza Bystrzyckiego, zesz. 18, Przemyśl-Warszawa 
1931-1933: Wydawnictwo Książnicy Naukowej, s. 1406.

276 Czołowiec – wieś, gm. Lenin, powiat polityczny: Łuniniec, woj. poleskie, j.w.  
(T. Bystrzycki: Skorowidz…, op. cit., zesz. IV, s. 296). Dane o powyższych miejscowościach 
zob. też: Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, t. 8, Województwo poleskie. Warsza-
wa 1924: Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej.

277 K. Moszyński: O badaniach muzyczno-etnograficznych na Polesiu w 1932 r., w: „Lud 
Słowiański” (Pismo poświęcone dialektologii i etnografii Słowian) 1932, t. 3, zesz. 1 [Dział 
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konkretnych miejscowości, z których kilka nagrań ocalało w archiwum wi-

leńskim, a także dobór członków ekipy terenowej motywował Moszyński 

następująco:

Ponieważ środkowe Polesie (obszar b. powiatu mozyrskiego) było, o ile mi 

wiadomo, do ostatka pod względem muzyki ludowej najszczerszą „ziemią 

nieznaną”, więc w r. ub. zamyśliłem uprosić jednego z wybitniejszych muzy-

kologów-etnografów i, zająwszy się organizacją odpowiedniej podróży etc., 

umożliwić mu zapisanie jaknajwiększej ilości materjału w samem sercu tego 

głuchego kraju, w dzisiejszym pow. Łuninieckim nad obszernymi bagnami 

hryczyńskiemi. Z odpowiednią propozycją zwróciłem się do znakomitego 

znawcy ukraińskiej ludowej muzyki i literatury prof. dra F. Kołessy278. 

Wyprawę, a także zakup zapasu wałków fonograficznych sfinansował sumą 

570 zł Zarząd Funduszu Kultury Narodowej (reprezentowany przez dyr. 

inż. St. Michalskiego). Ekspedycja rozpoczęła się we wrześniu 1932 r.279 

Badaczom towarzyszyła Jadwiga Klimaszewska, wówczas asystentka na 

Uniwersytecie Jagiellońskim, która na własny koszt wzięła udział w wypra-

wie, by zapoznać się z Polesiem. Praca w terenie, na miejscu, trwała dwa 

tygodnie. Moszyński zapisywał tylko teksty (ogółem zapisał 228 tekstów 

– fragmenty i całości). Na fonograf, obsługiwany przez Moszyńskiego, na-

śpiewano i nagrano 81 melodii, w tym: 59 wokalnych, 22 instrumentalne: 

na ligawce, fujarce, skrzypcach i harmonii280. F. Kołessa zapisywał melodie 

ze słuchu – ogółem zanotował 236 melodii (210 wokalnych i 26 instrumen-

talnych)281. Po powrocie wałki zostały przekazane Kołessie do transkrypcji. 

B: Etnografjia], Kraków 1932: Gebethner i Wolff, s. 61; zob. też: idem: Stan obecny melogra-
fji rdzennej Białorusi i Polesia, ibidem, s. 61–69. W 1932 r. opublikowano także z inicjatywy 
K. Moszyńskiego Kwestionariusz w sprawie ludowych narzędzi muzycznych, w: „Orli Lot” 
(Miesięcznik Krajoznawczy, Organ Kół Krajoznawczych Młodzieży Polskiego Towarzy-
stwa Krajoznawczego) 1932, nr 9, s. 132-135.

278 Ibidem, s. 69.
279 Na dwóch wałkach widnieje data z września 1932 r., zaś na dwóch pozostałych 

data z kwietnia tego samego roku. W chwili obecnej trudno wyjaśnić tę rozbieżność. Być 
może jest to zwykła pomyłka w zapisie na etykiecie, a raczej nieczytelność wywołana za-
tarciem się podobnych oznaczeń: IV i IX.

280 Janusz Kosicki: Polesie i muzyka, w: „Pion” 1939, nr 12, s. 6.
281 „Melodje zebrane na wyprawie zorganizowanej przez p. red. Moszyńskiego w licz-

bie 236 – są pierwszemi zebranemi na fonogram melodjami Polesia” (Hanna Rudnicka-
-Kruszewska: Z polskich badań etnologicznych, w: „Ziemia” (Ilustrowany miesięcznik kra-
joznawczy) 1934, nr 3, s. 56. Wiemy, że F. Kołessa posługiwał się fonografem znacznie 
wcześniej (zob. s. 100-101), a także prowadził w latach 1911-1913 wraz ze Stanisławem 
Ludkiewiczem nagrania pieśni czerwonoruskich i łemkowskich. W okresie międzywojen-
nym wałki te znajdowały się częściowo u F. Kołessy i w Towarzystwie Naukowym im. Szew-
czenki we Lwowie (Paul Diels: Die Duma, das epische Lied der Kleinrussen, w: „Mitteilungen 
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Badacze zamierzali po opra-

cowaniu przedłożyć mate-

riały Komisji Etnograficznej 

Polskiej Akademii Umiejęt-

ności i opublikować je. 

Bazą wypadową dla 

uczestników wyprawy był 

Chorostów. Dzięki ks. K. 

Rainie, tamtejszemu prawo-

sławnemu proboszczowi, 

oraz kierownikowi miejsco-

wej szkoły o nazwisku Kacz-

marek naukowcy zdobyli 

zaufanie nie tylko lokalnych 

muzykantów i śpiewaków, lecz również wykonawców z innych, położo-

nych nieopodal Chorostowa miejscowości: Pużycze, Czołoniec282, Bereźnia-

ki (Bereżniaki), Łuhi283, Witczyna, a także z bardziej oddalonych – Stachów 

i Wielemicze w pow. Stolińskim284. W drodze powrotnej dokonano jeszcze 

zapisów pieśni obrzędowych w Sinkiewiczach i Łunińcu. 

Zebrany materiał (teksty i melodie) w zakresie przynależności językowo-

-etnicznej pochodził w przeważającej mierze z obszarów przejściowych ma-

łorusko(ukraińsko)-białoruskich. Prócz pieśni i melodii instrumentalnych 

K. Moszyński i F. Kołessa zarejestrowali również liczne lamenty – zawo-

dzenia żałobne. O ile ogólnie przyjęta metoda zapisów pieśni polegała na 

dyktowaniu-recytowaniu tekstu, a następnie śpiewaniu całości285, to impro-

wizowane formy lamentów okazały się niepowtarzalne, a tym samym bar-

dzo trudne do zanotowania. Zapewne w tej sytuacji fonograf okazałby się 

niezastąpiony, choć nie jest pewne, czy na wałkach ostatecznie utrwalono 

lamenty. Badacze, w związku z rejestracją tej formy, zwrócili również uwagę 

na szczególną subtelność zarówno repertuaru, jak i jego improwizowanego 

wykonania, którą łatwo można zburzyć nieostrożną dociekliwością:

der Schlesischen Gesellschaft für Volkskunde” 1934, t. 34, s. 36; Філарет Колесса: Народні 
пісні з галицької Лемківщини. Тексти й мелодії. Зібрав, упорядкував і пояснив др. Филарет 
Колесса, w: „Этноґрафічний збірник” 1929, t. 39-40; zob. też recenzję pracy Kołessy autor-
stwa Bronisławy Wójcik-Keuprulian w „Kwartalniku Muzycznym” nr 1933, s. 84-90.

282 Chodzi o Czołowiec, pow. Łuniniec, woj. poleskie.
283 Ługi, wieś w gm. Czuczewicze, pow. Łuniniec, woj. poleskie
284 Nazwy miejscowości podaję w zapisie stosowanym przez autorów badań.
285 Wzbudziło to zaskoczenie badaczy, gdyż oddzielenie tekstu od melodii przycho-

dziło wykonawcom łatwo, wbrew powszechnie panującej opinii o nierozerwalności tekstu 
i melodii w pieśniach ludowych.

20. Nagrania Kazimierza Moszyńskiego zareje-
strowane na wałkach fonograficznych na Polesiu  
w 1932 r. Zbiory Lietuvių Literatūros ir Tautosa-
kos Institutas. Fot. Austė Nakienė.
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Próby powtarzania tych sui generis improwizacyj […] okazały się, jak zwykle 

w podobnych wypadkach, zgruntu zawodne. Także jeśli się na chwilę prze-

rwało wieśniakowi gładko płynący śpiewny potok żałobnych skarg, odnosi-

ło się niezawodne wrażenie, że psuje mu się w ten sposób do głębi pewien 

szczególny nastrój, coś w rodzaju natchnienia czy swoistego wzruszenia 

niezbędnego przy zawodzeniu i nierozerwalnie skojarzonego z ciągłością 

monotonnej, ale sugestywnej melodji286.

Na podstawie zebranego materiału pieśniowego Moszyński wysnuł kilka 

ogólnych uwag dotyczących śpiewów Polesia. Podniósł m.in. sprawę sposo-

bu wykonania pieśni287, opisał niektóre cechy metrorytmiki, a także cechy 

językowe i muzyczne, np. charakterystyczny rodzaj śpiewanego przedtaktu, 

wokalizacje spółgłosek, obfitość „przydatków” („wstawek”), pauz wdecho-

wych, przeciąganie ostatniego tonu. Zwrócił też uwagę na „dużą zmienność 

jednych i tych samych melodyj przy ich powtarzaniu przez tych samych 

śpiewaków” – wariabilność wykonań i fantazję muzyczną wykonawców288. 

Interesujący jest fakt, iż badacze skupili się również na sylwetkach re-

jestrowanych wykonawców, poświęcając ich charakterystyce fragmenty 

publikacji. Przypomnijmy w tym miejscu, że za pierwszego polskiego mu-

zykologa, który zapoczątkował tzw. nurt „osobowościowy”, zwracając uwa-

gę również na postać wykonawcy ludowego, uznany został prof. Łucjan 

Kamieński. Twórca Regionalnego Archiwum Fonograficznego w Poznaniu 

niezwykle barwnie opisywał swe spotkania z twórcami ludowymi podczas 

badań terenowych z fonografem na Kaszubach w 1932 i w 1935 r., o czym 

będzie mowa dalej. Jeszcze znacznie wcześniej spoza skrzętnie sporządza-

nych transkrypcji „ołówkowych” osobowość wykonawcy dostrzegał nie-

wątpliwie wrażliwy nie tylko muzycznie kapłan-zbieracz pieśni kurpiow-

skich ks. Władysław Skierkowski289. Moszyński z Kołessą, prócz zapisów 

pieśni i melodii oraz „zdjęć” fonograficznych, pozostawili również krótkie, 

lecz barwne opisy wybranych wykonawców: 

286 K. Moszyński: O badaniach muzyczno-etnograficznych na Polesiu…, op. cit., s. 73.
287 Moszyński przyczyn „szorstkości” wykonań pieśni, która zwróciła jego uwagę 

zwłaszcza w przypadku repertuaru „subtelnego i pięknego”, upatrywał w powszechnym 
u włościan „niewyrobieniu narządów głosowych”.

288 K. Moszyński: O badaniach muzyczno-etnograficznych na Polesiu…, op. cit., s. 78.
289 J. Jackowski: Nagrania i Zbiory Fonograficzne Instytutu Sztuki PAN pochodzące z Re-

gionu Kurpiowskiego. Promocja płyty: „Hen, gdzie piaski i moczary…”, w: Materiały z Konfe-
rencji poświęconej ks. Władysławowi Skierkowskiemu, która odbyła się 11 maja 2011 r. w My-
szyńcu, Myszyniec 2011: Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława 
Skierkowskiego, s. 20-51.
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Podczas pracy na Polesiu uderzyła mię nadzwyczajna rozmaitość t y -

pów śród śpiewaków czy grajków. Obok przeciętnych osobników 

napotkaliśmy w ciągu krótkiego czasu kilka indywiduów nader się wyróż-

niających290.

Jeden z nich, pieśniarz-amator Oleksij Levkovič, był rodowitym mieszkań-
cem Pużycz. Pomimo wieku – 67 lat, miał znakomitą pamięć muzyczną 
i tekstową: „śpiewać lubił on od dzieciństwa i miał nawet pieśni, których, 
będąc chłopcem, używał do łagodzenia gniewu matki”291. Dodajmy, iż 
ów wrażliwy Levkovič podczas wykonywania lamentu po matce musiał 
przerwać zawodzenie, ponieważ wykonanie wzbudziło w nim nadmierne 
emocje. „Biegunowo różnym” typem w stosunku do Levkoviča był K. Mi-
chałkovič z Bereźniaków: 

32-letni skrzypek-ślepiec, typowy „skomoroch”, pijak-psychopata, traktu-

jący muzykę powierzchownie, jako źródło zarobku; wędrówki jego obej-

mowały ogromny obszar zawarty między wschodnią granicą Rzeczypo-

spolitej, Hryczynowiczami od północy, Kobryniem i okolicą Dawidgródka; 

repertuar składał się m.i. z pieśni dziadowskich, z żartobliwych sprośnych 

przyśpiewek, tańców etc. najprzeróżniejszego pochodzenia (m.in. uczył się 

od Żydów)292.

Moszyński przekazał również informacje o różnych typach śpiewaczek lu-
dowych, mniej lub bardziej emocjonalnie angażujących się w prezentacje 
poleskiego repertuaru: 

Nasta Čerevaka, 19-letnia mężatka ze Stachowa pomimo braku wybitniej-

szej inteligencji i niezdradzania zainteresowania się śpiewem (– a przynaj-

mniej pomimo mało inteligentnego i obojętnego wyrazu twarzy – ) snuła 

ze siebie z niezawodną niemal pewnością pieśń za pieśnią w taki sposób, 

jak gdyby nie była żywą, czującą i omylną istotą, lecz jakimś mechanizmem; 

głównie tylko odmienianie melodyj, przy powtarzaniu pokilkakroć jednej 

i tej samej, różniło ją od automatu293.

290 K. Moszyński: O badaniach muzyczno-etnograficznych na Polesiu…, op. cit., s. 71.
291 Ibidem.
292 Ibidem.
293 Ibidem.
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Choć wśród indagowanych wykonawczyń wiele posiadało cechy zbliżo-
ne do Čerevaki (niewykluczone, że wykonawcy „spinali się” przed obcymi 
badaczami i tubą fonografu), dokumentaliści spotkali również m.in. Mar-
tę ńevdach, 28-letnią mężatkę z Łunińca, pochodzącą z Weleśnicy, która 
posiadała „uderzający talent subtelnej interpretacji przekazanych jej przez 
tradycję schematów melodyj”294. Jej „szczere” wykonania wywołały este-
tyczne wzruszenie nie tylko u badaczy, lecz również u przysłuchujących się 
jej śpiewowi wieśniaczek. Sama wykonawczyni przyznała się, iż śpiewając 
sobie w izbie, często przy niektórych pieśniach płacze.

Materiał zebrany i opracowany przez Kołessę i Moszyńskiego został 
opublikowany na Ukrainie295. W 2006 r. w Instytucie Litewskiej Literatury 
i Folkloru inż. Franz Lechleitner z wiedeńskiego Phonogrammarchiv zdi-
gitalizował kolekcję 107 wałków fonograficznych, wśród których udało się 
zidentyfikować 3 wałki nagrane przez Kołessę i Moszyńskiego. Interesujące 
jest to, iż są na nich zarejestrowane także te melodie, które nie zostały opu-
blikowane w pracy Hrycy. Wybrane 4 nagrania zostały zamieszczone na 
płycie CD pt. The Phonograms of Lithuanian Ethnographic Music 1908–1942 

(ścieżki 31–34)296. Wyniki tych badań zostaną opublikowane wkrótce. 
Dokumentację fonograficzną na Polesiu kontynuował na przełomie 1936–
1937 w ramach prac dla  Centralnego Archiwum Fonograficznego Janusz 
Kosicki, o czym będzie mowa w dalszej części niniejszej pracy.

294 Ibidem, s. 71-72.
295 Coфiя Грица (red.): Музичний фольклор з Полісся у записах Ф. Колесси та К. 

Мошинського. Київ 1995: Музична Україна; zob. też: A. Czekanowska: Hryca, Zofia (edi-
tor). Muzychnyj Folklor z Poliss’ja – u zapiskah Filareta Kolessy ta Kazimira Moszyñskoho, w: 
„Yearbook for Traditional Music” 1997, edited by Dieter Christensen. International Coun-
cil For Traditional Music, s. 173–176; eadem: Hryca, Zofia (red.): Folklor muzyczny Polesia. 
Ze zbiorów Filaret Kołessy i Kazimierza Moszyńskiego. Kijów 1995 Muzyczna Ukraina, w: 
„Muzyka” 1997, nr 2, s. 104-107.

296 Jest to czwarta płyta CD z serii przygotowywanej przez wileński Instytut w ramach 
trwającego od 2001 r. projektu The long-term preservation and publishing program of sound 
archives. Komentarz do publikowanych nagrań Moszyńskiego i Kołessy znajduje się na 
stronach 50–52, 62–63, 75, 122–126 książeczki towarzyszącej płycie. 
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4.2. faza instytucjonaLna. Powstanie Pierwszych 

ośrodków dokumentujących systematycznie  

nagrania PoLskiego foLkLoru muzycznego 

– archiwa fonograficzne

4.2.1. Poznań, regionalne archiwum fonograficzne, 1930 r.

W lipcowym numerze miesięcznika „La revue musicale” z 1929 r. (zesz. 8) 

ukazał się artykuł – zapowiedź mającej się niebawem ukazać pracy André 

Coeuroy i G. Clarence – który dotyczył zastosowania gramofonu w nauce 

i oświacie297. W ówczesnej Polsce wiedza o roli nagrań w nauce i sztuce 

wciąż była niedostateczna, a pojęcia o samym gramofonie298 – który już 

wówczas posiadł udoskonaloną konstrukcję – przestarzałe:

Pamiętamy stare gramofony z wielkimi rezonatorami, wrzeszczące ochry-

płym głosem rosyjskie romanse. To było straszne i nie do słuchania. Obec-

nie gramofon udoskonalono znacznie. Jest to mały instrument, niezmiernie 

subtelny, a szczególnie niektóre gramofony amerykańskie, z wielką dokład-

nością, bez żadnych przydźwięków reprodukujący muzykę. Nie należy rów-

nież mniemać, że gramofon może zastąpić produkcję artystyczną. Żaden 

instrument reprodukujący, ba nawet radjo nie jest w stanie dać tych wrażeń 

artystycznych, jakie daje bezpośredni kontakt z grającym299. 

Mimo to, jak donosi autor cytowanego wyżej artykułu, gramofon został 

uznany przez uczonych w Europie, a także w Ameryce – ojczyźnie gramo-

fonu – za idealne narzędzie rejestrujące zjawiska z dziedziny nauki i sztu-

ki. Wymienia europejskie instytucje i archiwa, które korzystały z tego na-

rzędzia, podaje też ich ówczesny zasób. I tak np. założone przez Sigmunta 

Exnera wiedeńskie Phonogrammarchiv, kierowane wówczas przez dra Leo 

Hajeka, posiadało 3200 płyt i 400 wałków, wśród których znajdowało się 

1400 płyt muzycznych, 1700 płyt lingwistycznych i 175 tzw. „portretów gło-

297 Na ten artykuł powoływał się również Juliusz Zborowski, stwierdzając w 1934 r. 
brak zorganizowanej akcji zbierania i archiwizowania melodii ludowych oraz brak regio-
nalnych i centralnych archiwów (O zagadnieniach zbierania melodyj ludowych II, op. cit.,  
s. 48). Książkę recenzowała Zofia Lissa na łamach „Kwartalnika Muzycznego” 1931,  
zesz. XII-XIII, s. 471. 

298 Należy zaznaczyć, iż wówczas pojęcie gramofonu było rozumiane znacznie szerzej 
i mogło oznaczać również fonograf.

299 St. Z.: Gramofon na usługach nauki i oświaty, w: „Głos Prawdy” (Organ Radykali-
zmu Polskiego. Tygodnik) 1929,  Bezpłatny dodatek niedzielny dziennika „Głos Prawdy”,  
nr 308, dn. 28 lipca 1929 r., s. 495.
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sów”. Współpracowały z Wiedniem archiwa w Zurychu, Frankfurcie, Buda-

peszcie i Zagrzebiu, oddając pozytywy do sporządzenia odlewów galwanicz-

nych. Musée de la Parole w Paryżu, wyposażone w bibliotekę, salę aparatów 

i płyt oraz salę do słuchania, posiadało 4000 płyt, zaś berlińskie Lautarchiv 

dysponowało 3000 płyt z nagraniami „250 narzeczy, pieśni ludowych we 

wszelakich narzeczach, muzyki wokalnej i instrumentalnej. Do każdej płyty 

dołączone tłumaczenie niemieckie, fotografja i notatki, tyczące się warun-

ków w jakich dokonano rejestracji”300. Autor artykułu podniósł też kwestię 

wykorzystania nagrań jako pomocy w edukacji muzycznej i umuzykalnia-

niu301, a jako przykłady podał Niemcy i Skandynawię, wspomniał też o miej-

skiej płytotece (z wypożyczalnią) stworzonej w Birmingham. Europejskiej 

sytuacji przeciwstawiono w artykule kondycję nauki polskiej:

U nas w tej dziedzinie nie zrobiono nic. Wiemy tylko że prof. Chybiński 

notował zapomocą gramofonu pieśni góralskie. Ale nie weszliśmy w ża-

den kontakt z zagranicą. […] Nie wszystkim wiadomo, że odbył się kon-

gres międzynarodowy, poświęcony sztuce ludowej i że na tym kongresie, 

na propozycję p. Pernota [Huberta Pernota – J.J] postanowiono założyć 

archiwum płyt pieśni ludowych i międzynarodowe stowarzyszenie muzy-

ki ludowej302. Zdaje się, żeśmy na tym kongresie nie byli reprezentowani 

i nie wiadomo czy Polska należeć będzie do tego stowarzyszenia. A wszak 

ze wszystkich słowiańskich narodów Polska posiada najpiękniejsze pieśni 

ludowe. Nie wiemy również czy będziemy brali udział w założeniu między-

narodowego archiwum gramofonowego, które postanowiono utworzyć, 

w celu pomocy jaką może ono przynieść nowopowstającej nauce, zwanej 

w Niemczech „Vergleichende Musikwissenschaft”. Warto by jednak o tym 

pomyśleć303.

16 lutego 1930 r. na łamach „Gazety Polskiej” Karol Stromenger – odwo-

łując się do wyżej omówionego tekstu – tak konstatował brak w odrodzonej 

Polsce systematycznej dokumentacji i archiwizacji słowa, pieśni i muzyki:

300 Ibidem, s. 496.
301 „Dziś niemal całą literaturę dawną i współczesną można już słuchać z płyt gramo-

fonowych w wykonaniu najlepszych orkiestr i solistów” (ibidem, s. 496).
302 Chodziło o uchwałę Paryskiego Instytutu Współpracy Intelektualnej na wspo-

mnianym Kongresie Praskim w 1928 r. podnoszącą konieczność utrwalania zanikających 
pieśni ludowych za pomocą fonografu i założenia międzynarodowego towarzystwa oraz 
archiwum muzyki ludowej.

303 Ibidem, s. 496
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Pomysł stworzenia archiwum fonogramów pochodzi z Ameryki, ojczyzny 

gramofonu (fonografu). Oczywiście u kolebki jego wynalazku więcej my-

ślano o naukowej, wychowawczej roli wartości gramofonu niż o wielkim 

przemyśle rozrywkowej, frywolnej muzyczki. Tymczasem „gramofon na 

usługach nauki”, to – od trzydziestu lat! – pochód faktów i wielkich czynów. 

Pochód, w którym my nie dotrzymujemy kroku, bo – przykro powiedzieć – 

prawie żadnego kroku w tym kierunku nie uczyniliśmy304. 

4.2.1.1. archiwum fonograficzne jako laboratorium naukowe nowoczesnej 

muzykologii

Wśród trzech istniejących w Polsce w okresie międzywojennym katedr 

muzykologii ze względu na profil badawczy skierowany ku muzykologii 

porównawczej wyróżniał się ośrodek poznański. Dwie katedry powołane 

jeszcze przed pierwszą wojną światową: Muzykologia krakowska na Uni-

wersytecie Jagiellońskim, założona przez Zdzisława Jachimeckiego (1911 r.), 

oraz lwowska na Uniwersytecie Jana Kazimierza (1912 r.), kierowana przez 

Adolfa Chybińskiego, prezentowały profil historyczny, choć twórca tej drugiej 

wiele uwagi poświęcił w swej pracy naukowej etnografii muzycznej, formułując 

m.in. – jak wykazaliśmy wyżej – ideologiczny nakaz fonografowania polskiej 

pieśni i muzyki ludowej. Katedra Muzykologii Uniwersytetu Poznańskiego po-

wstała w 1922 r., najpierw jako Seminarium Muzykologiczne305. Jej współtwór-

cą i pierwszym kierownikiem był wspominany już Łucjan Kamieński (wówczas 

doktor), wykształcony w Berlinie306 (a więc w drugim, obok Wiednia, ośrodku, 

304 Karol Stromenger: Archiwum słowa, w: „Gazeta Polska” 1930, nr 46 (z dn.14 lute-
go 1930). Stromenger w latach 1930–1932 m.in. na spotkaniach Stowarzyszenia Pisarzy 
i Krytyków Muzycznych, stwierdzał fakt zaniku pieśni ludowej i podnosił wagę przeciw-
działania temu zjawisku, postulował założenie archiwum pieśni ludowej i centralnej in-
stytucji, która miałaby regulować rozproszone dotychczas akcje zbierawcze (zob. Piotr 
Dahlig: Tradycje muzyczne a ich przemiany. Między kulturą ludową, popularną i elitarną Polski 
międzywojennej. Warszawa 1998: Instytut Sztuki PAN, s. 535–536).

305 Marian Obst: Muzykologia Poznańska w okresie międzywojennym 1922-1939, w: 50-lecie 
powołania Katedry Muzykologii przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (mate-
riały z Sesji Naukowej Sekcji Muzykologów PTM im. H. Wieniawskiego). „Zeszyt Naukowy 
Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego”, Krystyna Winowicz 
(red.). Poznań 1974: PTM, s. 21; K. Michałowski: Z historii muzykologii poznańskiej, w: Muzy-
kologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu…, op. cit.; Już od 1919 r. na Uni-
wersytecie można było słuchać wykładów ks. W. Gieburowskiego z teorii i historii muzyki. 
Seminarium Muzykologiczne przekształcono od roku akademickiego 1929/1930 na Zakład 
Muzykologiczny. Dodajmy, iż A. Chybiński, zainteresowany planami powołania Muzykolo-
gii poznańskiej, już od 1920 r. czynił starania o przeniesienie ze Lwowa do Poznania (Kry-
styna Winowicz: Poznańskie środowisko muzykologiczne w latach 1919-1939 w świetle listów do 
Adolfa Chybińskiego, w: „Kronika Miasta Poznania” 1989, nr 2, s. 33–34)..

306 Studiował muzykę w Berlińskiej Wyższej Szkole Muzycznej, specjalizując się 
w kompozycji, oraz muzykologię na Uniwersytecie im. Humboldta (tu wielki wpływ na 
Kamieńskiego wywarły koncepcje Hermanna Kretzschmara). 
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z którego wywodziła się muzykologia porównawcza jako dyscyplina nauki; Ka-

mieński studiował m.in. u C. Stumpfa), który dość szybko ukierunkował bada-

nia placówki również na rodzimą pieśń polską, taniec narodowy oraz muzykę 

ludową. Sam Kamieński był kompozytorem i muzykologiem wszechstronnym, 

łączącym zainteresowania historyczne, etnograficzno-muzyczne i psychoaku-

styczne (wpływ Stumpfa), działał na polu dydaktyki, publicystyki i krytyki 

muzycznej. Szczególnym momentem dla naszych rozważań było utworzenie 

w strukturze Uniwersytetu Poznańskiego w styczniu 1930 r.307 Publicznego 

Regionalnego Archiwum Fonograficznego – pierwszej tego typu placówki, 

a raczej komórki  (ze względu na niewielką przestrzeń, jaką archiwum w rze-

czywistości zajmowało), działającej już od 1929 r. jako pracownia fonograficz-

na. Zaistnienie archiwum fonograficznego – zbioru pieśni i muzyki ludowej 

udokumentowanej w postaci nagrań (taka metoda uznawana była wówczas 

za swoisty wyznacznik nowoczesności badań) – było podstawowym warun-

kiem zrealizowania planów Kamieńskiego, który w kierunku porównawczym 

widział muzykologię „nowego typu”308, etnologię muzyczną. 

Kamieński był pierwszym z nestorów polskiej muzykologii, który w pracach 

interpretacyjnych wykroczył poza zakres materiałów publikowanych w wieku 

XIX i zdecydowanie sięgnął do eksploatacji żywego źródła ludowej tradycji mu-

zycznej; pierwszym, który dokumentację folkloru muzycznego poprowadził 

307 Wykłady z muzykologii porównawczej (etnologii muzycznej) rozpoczął Kamieński 
w roku akademickim 1929/30. Władze uczelni obietnicę zakupu pierwszego fonografu złożyły 
Kamieńskiemu już w 1922 r.: „Przyznano mi też na rok przyszły fonograf z materiałem potrzeb-
nym do zapoczątkowania seminarium fonograficznego (z poparciem etnologii i 3 katedr lingwi-
stycznych)” (cyt. z listu Ł. Kamieńskiego do A. Chybińskiego z 10 lutego 1922, za: K. Winowicz: 
Poznańskie środowisko muzykologiczne…, op. cit., s. 37). Kamieński konsultował z Chybińskim 
wybór aparatury: „Lecz á propos fonografu muszę Cię jeszcze prosić o kilka wskazówek. Cóż Ty 
masz za aparat? Edisona, czy inny – płytowy? Jeżeli chodzi o założenie archiwum, to lepiej było-
by mieć według zdania tutejszego fachowca Pełczyńskiego, fabrykanta różnych instrumentów, 
który robi także zdjęcia na gramofon, aparat płytowy – taki, jakiego używają gramofoniarze, 
pozytywy z tego mają być o wiele trwalsze, z Edisona zaś podobno w mig […]. Cóż Wy robicie? 
Mnie się zdaje, że mam tylko dwie alternatywy: albo archiwum fonograficzne z aparatem do 
gramofonu, albo archiwum nut pisanych na podstawie fonografu wziętego na Edisonie. Do 
zbierania pieśni na prowincji może być tylko Edison – ale do zdjęć w celu badań z zakresu 
melosu mowy jest on na nic, bo w nutach tego nie oddasz” (ibdem, s. 38).

308 Ł. Kamieński: Z badań nad śpiewem i muzyką ludu polskiego, op. cit., s. 130-131. 
Kamieński dostrzegał tu, iż nowe prądy i kierunki badawcze, wpływające na rozwój trady-
cyjnie skierowanej na aspekt historyczny dyscypliny badawczej, swoje źródło mają zwykle 
poza „muzykologją firmową” (np. w psychologii); podobnie pierwsze archiwa fonograficz-
ne – ośrodki pracy porównawczej – powstały (z wyjątkiem Hamburga) poza katedrami 
muzykologii, w zakładach psychologicznych, akademiach umiejętności itp. Prowadziło 
to do kuriozalnych sytuacji, gdy np. „słynne i bogate archiwum fonograficzne” pewnego 
zagranicznego uniwersytetu „nie miało nic wspólnego ze studjum uniwersyteckiem, a na 
wykładach swoich profesor […] musi demonstrować gamy egzotyczne, o interwałach w na-
szym systemie nie istniejących, na zwykłym europejskim fortepianie” (ibidem). Dodajmy, 
iż w krytycznej opinii niektórych studentów,ośrodek poznański z jednostronnie nasta-
wionym kierownikiem, kosztem badań nad folklorem zarzucił prace nad historią muzyki 
polskiej (por. K. Winowicz: Poznańskie środowisko muzykologiczne…, op. cit., s. 39-40).
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systematycznie i oparł ją na mechanicznym utrwa-

leniu melodii, na nagraniu309.

Plany powstania archiwum szkicował Kamieński od 

1928 r.310, pozostając niewątpliwie pod wpływem 

wzorca zachodniego – berlińskiego. Był przekonany, 

podobnie jak Adolf Chybiński (którego Kamieński 

planował zatrudnić w Poznaniu), o konieczności sto-

sowania nagrań do badań,  sam zresztą pracował – 

choć jeszcze indywidualnie – z fonografem w terenie.

Niemcy bowiem w tym czasie przodowali na polu 

badań folklorystycznych, zastąpiwszy odręczne 

spisywanie nagraniami fonograficznymi; to dawa-

ło gwarancję absolutnie wiernego zapisu, który po-

nad to mógł być odtwarzany wielokrotnie, chociaż 

w dużym stopniu eliminował wariacyjne powtórzenia. Z praktyki nagrywań 

pieśni i tańców ludowych wiadomo, iż zdarza się b. rzadko, aby wykonawca lu-

dowy, powtarzający nagranie, zacytował dokładnie tekst muzyczny pierwszego 

nagrania. Niemożliwą jest przeto rzeczą, aby nagrywać jakiś utwór wielokrot-

nie dla uzyskania wielu wariantów311. Należy poza tym zwrócić uwagę na to, iż 

pieśni i tańce ludowe ulegają nieustannie przemianom, tak historycznym jak 

i regionalnym. Kamieński postanowił przeto sprowadzić fonografy, typu Excel-

sior, aby nagrywać na nich, nie jak badacze niemieccy, folklor egzotyczny, lecz 

rodzimy, polski312.

Oczywiście archiwum fonograficzne nie miało być celem samym w sobie, 

lecz spełnić wobec muzykologii porównawczej „nowego typu” (etnologii 

muzycznej) – etnomuzykologii (tak Kamieński sformułował już w 1934 r., 

a więc jeszcze przed Jaapem Kunstem, nazwę dyscypliny313), zarówno eu-

309 Jadwiga Sobieska: Folklor muzyczny, w: Kultura ludowa Wielkopolski, t. 3, Józef 
Burszta (red.), Poznań 1967: Wydawnictwo Poznańskie, s. 240; zob. też: eadem: Ze studiów 
nad folklorem muzycznym Wielkopolski. Kraków 1972: PWM, s. 40.

310 Wcześniej, od 1925 r., prowadził wykład z zakresu teorii i metod zbierania pieśni 
ludowych.

311 Kamieński wskazał na ówczesne utrudnienia techniczne i drogie wałki, które należało 
zapełniać jak największą ilością pieśni, melodii i wątków nie zaś koncentrować się na wariantach.

312 M. Obst: Muzykologia Poznańska w okresie międzywojennym …, op. cit., s. 24, 35.
313 Muzyką z płyt ilustrował Kamieński wykłady z „etno-muzykologji”, zob. Jan Stęszewski: 

Zur Geschichte des Terminus „Ethnomusicology”, w: Von der Vielfalt musikalischer Kultur. Festschrift 
Josefs Kuckertz, R. Schuhmacher (red.), Anif/Salzburg 1992, s. 527-534, także w: J. Stęszewski: 
Rzeczy, świadomość, nazwy. O muzyce i muzykologii, Piotr Podlipniak, Magdalena Walter-Ma-
zur (red.), Poznań 2009: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s. 123;  
P. Dahlig: Tradycje muzyczne…, op. cit.,  s. 518-520;  idem: Wczesna etnomuzykologia polska ..., 
op. cit., s. 156; idem: Dudy wracają do mody, w: „Duda i kozieł” (Wielkopolskie Spotkania Bu-
downiczych Dud i Kozłów. Materiały szkoleniowo-informacyjne) 2002, nr 6, s. 21; zob. też: od-

21. Prof. Łucjan Kamieński 
– z prawej. Fotografia ze 
Zbiorów Fonograficznych 
IS PAN, autor zdjęcia nie-
znany. Lata 30. XX w.
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ropejskiej, jak i krajowej, rolę laboratorium badawczego, warunkującego 

dalszy rozwój tak dalekosiężnie pojętego kierunku nauki314. Zauważmy, 

iż podobne postulaty wysuwał Juliusz Zborowski, nie uwypuklał jednak 

– będąc etnografem i językoznawcą – aż tak mocno znaczenia archiwum 

dla muzykologii porównawczej. Zwłaszcza na tle badań nad muzyką euro-

pejską dostrzegał Kamieński konieczność dokumentacji fonograficznej na 

ziemiach polskich:

Biorąc miarę z bogactwa i wartości materjału [polskiej pieśni i muzyki 

ludowej – J.J.], polska etnologja muzyczna powinna zająć nie tylko extra 

muros jedno z najwybitniejszych miejsc w całokształcie Europeistyki mu-

zycznej, wybitniejsze bez porównania aniżeli zająć mogła i może historja 

naszej muzyki artystycznej, lecz analizując odbicie polskiej umysłowości 

w źwierciadle tak czułem, jakiem jest ludowa pieśń, musiałaby także i intra 

muros odegrać wybitną rolę wśród nauk dążących koncentrycznie do sa-

mopoznania etniczno-narodowego. Tymczasem do etnologji takiej daleko. 

Bo też całkiem źle było dotąd z tem, co stanowi pierwszy jej warunek: ze 

zbieraniem materjału na fonografie. Z inicjatywy Bronisława Piłsudskiego 

doszło w r. 1914 do epizodycznego wysiłku J. Zborowskiego i A. Chybiń-

skiego na Podhalu – i to wszystko. Brak subsydjów nie pozwolił się iskier-

powiedź redakcji „Teatru Ludowego” (zap. autorstwa Waleriana Batki) na zapytanie Tomasza 
Stachurskiego z Budziwoja o możliwość przesłania jego zbioru pieśni ludowych do Instytutu 
Teatrów Ludowych:  zob.: „Teatr Ludowy” (dodatek do „Drużyny” poświęcony teatrom, mu-
zyce i śpiewom) 1939 nr 2, s. 62-63, padają tu nazwy dyscyplin: „etnografia, etnologia i etno-
muzykologia”.

314 Już pierwsze lata nagrań dostarczyły materiału empirycznego do obserwacji, ana-
liz i badań tak trudno uchwytnych w zapisie ze słuchu zjawisk charakterystycznych dla 
polskiej muzyki ludowej, jak m.in. tempo rubato, heterofonia wariacyjna, diafonia w Pieni-
nach, charakterystyczne skale np. na Kaszubach. Fonograf odegrał też znaczącą rolę w re-
jestrowaniu tekstów śpiewanych w gwarach oraz w dokumentowaniu i badaniu repertuaru 
dudziarskiego w Wielkopolsce; w okresie międzywojennym nie tylko kapele dudziarskie 
stopniowo przestawały pełnić oczywistą jeszcze w XIX w. funkcję towarzyszenia weselom 
i zabawom wiejskim („Jeśli idzie o instrumenty ludowe, to fonograf pozwala niewątpliwie 
także na ich ściślejszą obserwację kinetyczną, na dokładniejsze określenie ich działania 
w muzycznej praktyce […]”). Łucjan Kamieński w sposób systematyczny chciał podcho-
dzić do pracy w terenie i w archiwum: 1.  Nagranie fonogramu i sporządzenie protokołu; 2. 
Zapisanie fonogramu (transkrypcja muzyczno-tekstowa dokonana z nagrania przy użyciu 
pomocniczych środków takich jak metronom, tonometr Hornbostla, w planach było także 
zastosowanie dynamometrii) – tu Kamieński proponował wypracowany przez siebie zapis 
szczegółowy – „fotografię fonogramu”, wzbogacony o szereg oznaczeń odchyleń intona-
cyjnych, manier wykonawczych i zjawisk agogicznych, dynamicznych, artykulacyjnych; 
3. Praca naukowa (Ł. Kamieński: Z badań nad śpiewem i muzyką ludu polskiego, op. cit., 
s. 136-141, 143). W zakresie detaliczności transkrypcji Kamieński pozostawał pod wpły-
wem O. Abrahama, E.M. Hornbostla i Béli Bartóka (por. B. Muszkalska: łucjan Kamieński 
– etnomuzykolog, op. cit., s. 30). Powstanie Regionalnego Archiwum Fonograficznego na 
Muzykologii poznańskiej zaważyło ostatecznie na dominacji kierunku etniczno-porów-
nawczego nad historycznym w Zakładzie Muzykologicznym.
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ce rozpalić. […] Trzeba było tę akcję podjąć, gdzieś ją przyczepić, w sposób 

zapewniający jej o ile możności ciągłość a zarazem celowość. Należało 

więc po prostu wciągnąć ją tam, gdzie a priori być powinna, gdzie najlepiej 

się przyda i sama też najlepiej prosperować może: oczywiście do ośrodka 

muzykologicznego, który tem samem mógłby się stać pierwszym w Polsce 

zalążkowym ośrodkiem i szkołą muzykologji porównawczej, a w szczegól-

ności polskiej etnologji muzycznej315.

W 1929 r. Łucjan Kamieński przedstawił Ministerstwu Wyznań Religij-

nych i Oświecenia Publicznego memoriał z projektem stworzenia Publicz-

nego Centralnego Archiwum Fonograficznego w stolicy oraz z podaniem 

o przyznanie subwencji316. A zatem Regionalne Archiwum miało być w za-

mierzeniu tylko częścią większej, centralnej struktury, w której gromadzo-

no by kopie (odlewy fonoplastyczne) wybranych nośników z kolekcji re-

gionalnych:

Po dwuletnich przygotowaniach technicznych i uzyskaniu subwencji z Mi-

nisterstwa […] rozpocząłem w r. 1930 gromadzić systematycznie fonogramy 

z zakresu pieśni i muzyki ludu polskiego w Regjonalnem Archiwum Fono-

315 Ł. Kamieński: Z badań nad śpiewem i muzyką ludu polskiego, op. cit., s. 131-132. 
O szczególnym miejscu polskiej pieśni ludowej w Europie wspomniał także Kamieński 
wcześniej, na łamach „Muzyki”, jednocześnie, podobnie jak Chybiński, lecz w znacznie 
lżejszym tonie, wskazując na niedostatki cennych skądinąd historycznych zapisów zarów-
no Kolbergowskich, jak i przedkolbergowskich, zarówno w warstwie muzycznej, jak i gwa-
rowej (Łucjan Kamieński: Budujemy naukę o pieśni ludowej, op. cit., s. 203-205). Tekst ten 
pierwotnie był wstępem do odczytu Kamieńskiego pod tym samym tytułem (ilustrowane-
go nagraniami), który badacz wygłosił w Warszawie 18 kwietnia 1934 r. na zaproszenie 
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w sali tegoż Towarzystwa, a powtórzony został 
24 kwietnia w Sali Związku Nauczycielstwa Polskiego. W komentarzu do tekstu i odczytu 
Janusz Miketta pisał: „Prof. dr Łucjan Kamieński będzie miał w historji zbierania pieśni 
ludowej w Polsce zasługę poważną i trwałą. Nie czekając bowiem na to, czy utworzył się 
nareszcie w Polsce jakiś zorganizowany planowo i celowo, centralistycznie i decentrali-
stycznie dobrze pomyślany organizm naukowy, badaniom, a więc przedewszystkiem ze-
braniu materjału dla tych badań, nad pieśnią ludową poświęcony – zorganizował sam so-
bie te badania i począł przed 5 laty gromadzić w Poznaniu pierwsze regjonalne archiwum 
fonograficzne. […] Ze słów prof. Kamieńskiego i reprodukowanych (fonogramów) wałków, 
przekonaliśmy się, że zapisywanie i utrwalanie muzyki ludowej zapomocą fonografu po-
siada tę oczywistą wyższość nad zapisywaniem ze słuchu, że uchwycony okaz tej muzyki 
staje się dla każdego dostępny w niezmiennej swej autentycznej postaci”, zob.: Janusza 
Miketta: Korespondencja, w: „Muzyka” (Miesięcznik pod red. Mateusza Glińskiego) 1934, 
nr 5, s. 223. W tekście wyczuwalne jest nawiązanie do postulatu powołania instytutu ba-
dawczego i archiwum pieśni ludowej sformułowanego przez A. Chybińskiego w 1934 r. 
Kamieński wprowadził w czyn to, co od lat teoretycznie podnosił Chybiński – patrz roz-
dział 4.2.3. niniejszej pracy).

316 Odpowiednie dokumenty znajdują się w: Archiwum UAM (Sprawozdanie dziekana 
Wydziału Humanistycznego za rok akad. 1934/35) i w Kronice UP za rok szk. 1928/29, Po-
znań 1930, s. 61.
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graficznem przy Zakładzie Muzykologicznym U.P. W nazwie RAF chciałem 

wyrazić od razu zasadnicze stanowisko, jakie przeznaczyłem temu zbiorowi 

w folklorze muzycznym ogólnopolskim: podkreślając zasięg jego regjonal-

ny, dawałem do zrozumienia, że pomyślałem go jako część większej cało-

ści, niby pierwszy dom nowego miasta, które – przekonany o tem byłem 

i jestem tak samo jak o przyszłości muzykologji porównawczej w ogóle – 

powstać musi i powstanie, byle ktoś wreszcie zaczął budować. […] Miałem 

zgóry swój program nie tylko pro domo mea, lecz uwzględniałem przytem 

i problem ogólny. […] Liczyłem na to, że po poznańskiej powstaną odrucho-

wo dalsze placówki analogiczne w innych ośrodkach polskich, a ponieważ 

technika fonoplastyczna pozwala na odlewanie fonogramu w dużej ilości 

kopij, przeto wysunąłem jako projekt na dalszą metę stworzenia archiwum 

centralnego w Warszawie, w którem należałoby gromadzić wybrane 

odlewy fonogramów zbieranych w archiwach regjonalnych. Aktualnym 

był ten, bardzo pozatem jeszcze daleki projekt o tyle, że trzeba było zgóry 

przyjąć pewne normy wspólne przynajmniej co do typu fonografu – po 

wyeksperymentowaniu różnych odmian zdecydowałem się na typ „Excel-

sior”, używany przez prof. v. Hornbostel’a w archiwum berlińskiem – i co 

do pewnych najelementarniejszych zasad katalogowania, wyrażających się 

w naszym formularzu protokołowym317.

Łucjan Kamieński w roli zarówno zbieraczy nagrań pieśni i melodii, jak 

i personelu archiwów widział studentów i absolwentów muzykologii po-

równawczej, zaś ośrodkami przewidzianymi do prowadzenia akcji zbieraw-

czej i archiwistycznej miały być zakłady muzykologiczne przy uniwersyte-

tach. Takie muzykologicznocentryczne podejście charakteryzowało ośro-

dek poznański i winno być – co uzasadnimy później – uwzględniane także 

współcześnie. Kamieński określił sposób postępowania w terenie, prowa-

dzenia dokumentacji i indagacji (ze szczególną rolą dokładnego protokołu 

obejmującego m.in. dane o wykonawcy, jego charakterystykę, informacje 

o społeczności, fotografie, pomiary i opisy instrumentów), podkreślając 

jednocześnie potrzebę „zdjęcia na fonograf” regionalnych wariantów pie-

śni ogólnopolskich, a także charakterystycznego dla danego obszaru re-

pertuaru lokalnego, rejestrowania odmian melodii instrumentalnych i wo-

kalnych z jednej miejscowości lub regionu; nie unikał również repertuaru 

napływowego lub o nowszej, nie zawsze wiejskiej proweniencji. Chodziło 

bowiem nie tyle o zdeponowanie w archiwum sytuacji historycznie zasta-

317 Ł. Kamieński: Z badań nad śpiewem i muzyką ludu polskiego, op. cit., s. 132-133.
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nej, rekonstrukcję folkloru, ile o badanie przemian pieśni ludowej będącej 

żywą tkanką w kulturze, o rozpoznanie „biologji śpiewu ludowego”:

Wobec znanej wspólności pieśni i motywów, jaka łączy wszystkie regjony Pol-

ski, dochodzi się często już w ten sposób do wyczerpania repertuaru danego 

wykonawcy, pod integralnym warunkiem oczywiście, że zbieracz jest muzy-

kologiem-porównawcą, obznajomionym zarówno z polskim folklorem histo-

rycznym jak i ze zbiorami nowszemi, więc poza Kolbergiem zwłaszcza z ma-

terjałem pierwszej ręki, t.j. fonograficznym, czyli na razie ze zbiorami RAF318.

4.2.1.2. pierwsze nagrania dla raF-u, rozwój archiwum  

i krystalizacja metod pracy

W początkowej fazie działalności Regionalnego Archiwum Fonograficz-

nego na plan pierwszy wysuwa się dokumentacja wytworzona przez Łucja-

na Kamieńskiego. Pierwszych nagrań dud wielkopolskich na fonografie do-

konał Kamieński już 15 lutego 1928 r., a więc dwa lata przed powstaniem 

Archiwum. Były to rejestracje gry Michała Kulawiaka, dudziarza i śpiewaka 

z Michorzewa (k. Nowego Tomyśla), który grywał zarobkowo na poznań-

skich podwórkach319. Ten wałek uzyskał pierwszą sygnaturę w Regional-

nym Archiwum Fonograficznym. W tym samym roku Kamieński wraz ze 

studentem Marianem Sobieskim nagrywali w Szymborzu na Kujawach 

(miejscu urodzenia Jana Kasprowicza). W 1929 r. Kamieński wraz z Han-

ną Rudnicką (Kruszewską) wyjeżdżał w okolice Wolsztyna i tam, 5 grud-

nia – jak podaje Bożena Czyżykowska w swej pracy magisterskiej z 1938 

r. – dokonał nagrań na wałku sygnowanym w Archiwum numerem 3320. 

Ze wspomnianej dysertacji wynika również, że już w pierwszym miesią-

cu funkcjonowania Archiwum, w styczniu 1930 r., nagrano w Wielkopol-

sce ok. 80 wałków321. Prócz gromadzenia nagrań z Wielkopolski, twórca  

318 Ibidem, s. 134.
319 J. Sobieska: Dudy wielkopolskie, op. cit., s. 19; zob. też. Marian Sobieski: O dudach 

wielkopolskich, w: „Oświata Pozaszkolna” (Miesięcznik poświęcony zagadnieniom prak-
tycznym pracy społeczno-oświatowej) 1936, nr 5, s. 241-244. Dalsza dokumentacja i ba-
dania przyniosły również szereg nagrań i wiadomości na temat szczególnego rodzaju dud 
– kozła, o którym Kolberg tylko wspomniał z nazwy, zaś naukowcy poznańscy potwierdzili 
żywotność w terenie „niedobitków” owego staropolskiego instrumentu.

320 Bożena Czyżykowska: Wiwaty wielkopolskie (maszynopis pracy magisterskiej). Po-
znań 1938, s. 254; aneksy do tej pracy (t. 2 i 3) są przechowywane w Zbiorach Fonogra-
ficznych Instytutu Sztuki PAN; zob. też. M. Obst: Muzykologia Poznańska w okresie między-
wojennym…, op. cit. s. 24; P. Dahlig: Tradycje muzyczne a ich przemiany…, op. cit., s. 548.

321 P. Dahlig: Dudy wracają do mody, op. cit., s. 10.
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archiwum sukcesywnie wzbogacał kolekcję poznańską o dokumenty fo-

nograficzne z Kaszub322 z lat 1932 i 1935. Prekursor systematycznej do-

kumentacji fonograficznej folkloru muzycznego na ziemiach polskich, 

z właściwym sobie humorem i dystansem, opisywał początki pracy swojej 

i swych towarzyszy:

Wśród żebraków, dziadów, domokrążców, grajków, cyganów i różnych 

włóczykijów, stanowiących plagę polskiego sioła, pojawił się na utrapienie 

naszych zacnych stróżów bezpieczeństwa typ nowy, wysoce niepokojący: 

muzykolog, polujący na pieśń ludową. Z cudaczną parodią trąbki, przewie-

szoną na ordynarnym sznurku, rzekłbyś podupadły jakiś pocztyljon z cza-

sów prababki, – w jednem ręku trzyma walizeczkę, przypominającą ręczną 

maszynkę do szycia, w drugiej pudło, w którem mogłaby być harmonja, 

lecz i Bóg wie co innego – w takim to podejrzanym ekwipunku spotyka 

go się, w pojedynkę lub częściej we dwoje od kilku już lat, szczególniej po 

wioskach wielkopolskich. […] Dobrze jeszcze, że żbicze oko policji nie do-

sięga tych kompromitujących rzeczy, jakie się kryją po czeluściach muzyko-

logicznych kieszeni; odkryłoby ono tam, o zgrozo, przy butelce rektyfikatu 

jeszcze i plik map […]. Lud wiejski zapatruje się na to jednak inaczej. […] Bo 

też nie lada z nich cudotwórcy, co na takiej biednej sobie maszynce potrafią 

naśladować głos Kaśki czy Jaśka, Bartkowe dudy czy skrzypce Wojtkowe 

tak niesamowicie, że jakbyś grał w lustro jakieś czarodziejskie. […] Włóczę-

gi te – to my, ja i mój lotny plutonik młodych entuzjastów z Zakładu Mu-

zykologji Uniwersytetu Poznańskiego. Tu bowiem znajduje się od lat sześciu 

pierwszy w Polsce ośrodek naukowy badania śpiewu i muzyki ludowej. Tu 

wyszperany po wioskach i na fonograf chwycony materjał pieśniowy, prze-

niesiony w laboratorium z wałków woskowych na trwałe płyty, składa się 

do Regjonalnego Archiwum Fonograficznego dla użytku badaczy dzisiejszych 

i późniejszych. Tu znaleźć można tych samych wesołych powsinogów, ma-

nipulujących w zasmolonym kitlu wśród drutów, aparatów i tygli laborato-

ryjnych, lub ślęczących ze słuchawkami na uszach przy pomocy różnych 

dziwacznych narządów nad zasuszeniem owych żywych melodyj w nutach, 

innych znów zaabsorbowanych analizą czy robotą książkową. Łatwo się 

jednak domyślić, że na elektryzujące hasło: wyjazd w teren każdy z nich, 

322 Należy wspomnieć, iż w 1934 r. z inicjatywy Łucjana Kamieńskiego Paweł Szef-
ka, nauczyciel, muzyk i działacz regionalny (już w latach szkolnych zbierał on i spisywał 
pieśni oraz melodie kaszubskie wydane w 1936 r. jako Kaszubskie pieśni i tańce ludowe, 
a w 1931 r. uczęszczał na organizowane w Gdańsku przez Kamieńskiego kursy obsługi 
fonografu), nagrywał na wałki woskowe muzyczny repertuar kaszubski. Nagrania te prze-
kazano do poznańskiego archiwum, skąd Szefka wypożyczał fonograf.
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student, studentka czy asystent, czy wreszcie sam profesor, z całym zapałem 

przedzierzga się znów z milczącego tryglodyty w beztroskiego koczownika, 

by zażyć tej najradośniejszej, krzepiącej muzykologji pleinairowej. […] Na-

turalnym jednak porządkiem rzeczy uprzywilejowanym terenem naszych 

działań była i jest Wielkopolska, a zaraz po niej ziemia, której zbadanie folk-

lorystyczne należy do problemów szczególniej palących: Pomorze z regjo-

nem kaszubskim na czele323. 

Owocem pracy terenowej na Kaszubach było około 700324 nagranych me-

lodii (w 1932 r. nagrał Kamieński wraz z Markiem Kwiekiem325 327 melo-

dii, zaś w 1935 niemal 400). Kamieński fonografował w 1932 r. za pomo-

cą dwóch aparatów i spisywał melodie w następujących miejscowościach: 

Borsk, Rybaki (Wdzydze Tucholskie), Wdzydze Kiszewskie, Przytarnia, 

Wiele, Kliczkowy, Joniny, Brzeźno Szlacheckie, Jaranty, Niepszczołąg, Za-

nie, Swornigace, Czarnowo, Leśno, Brusy, Zalesie, Męcikał. W 1935 r. ko-

rzystał zapewne Kamieński z aparatu nowej konstrukcji, nagrywającego 

już nie na wałki, lecz na płyty. W oparciu o zarejestrowany materiał ukazał 

się w Toruniu w 1936 r. zbiór Pieśni ludu pomorskiego opracowany przez  

Ł. Kamieńskiego326. Niełatwej pracy terenowej Kamieńskiego przyświe-

cał cel wypełnienia luki w dokumentacji pieśni kaszubskiej, bowiem XIX-

-wieczne zbiory, począwszy od Kolberga, nie dostarczyły wyczerpującej i re-

323 Łucjan Kamieński: Szlakiem pieśni kaszubskiej część I, w: „Kuryer Literacko-Nauko-
wy” 1936, nr 10 (Dodatek do numeru 69 „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” z dn. 
9 marca 1936 r.), s. 147. Dalszy ciąg wspomnień: Szlakiem pieśni kaszubskiej część II, w: 
„Kuryer Literacko-Naukowy” 1936, nr 11 (Dodatek do numeru 76 „Ilustrowanego Ku-
ryera Codziennego” z dn. 16 marca 1936 r.), s. 170-171; Szlakiem pieśni kaszubskiej część 
III, w: „Kuryer Literacko-Naukowy” 1936, nr 12 (Dodatek do numeru 83 „Ilustrowanego 
Kuryera Codziennego” z dn. 23 marca 1936 r.), s. 182-183; Szlakiem pieśni kaszubskiej część 
IV, w: „Kuryer Literacko-Naukowy” 1936, nr 13 (Dodatek do numeru 90 „Ilustrowanego 
Kuryera Codziennego” z dn. 30 marca 1936 r.), s. 195-196.

324 Kronika bieżąca miesięcznika „Muzyka” w 1934 r. donosiła: „Prof. muzykologji 
Uniw. Pozn. dr Ł. Kamieński zakończył kilkoletnią pracę utrwalania na płytach gramofo-
nowych pieśni kaszubskich. Ogółem zebrano 700 melodyj”, zob.: „Muzyka” (Miesięcznik 
pod red. Mateusza Glińskiego) 1934, nr 1, s. 37.

325 Dr Marek Kwiek, fizyk i akustyk, a także muzykolog, wychowanek ośrodka poznań-
skiego, rozpoczął na poznańskiej Muzykologii wykłady z akustyki w 1938 r. Wcześniej, 
podobnie jak Zygmunt Sitowski, był asystentem (wolontariuszem) i starszym asystentem. 
Jego wiedza i umiejętności niewątpliwie przyczyniły się do opracowania i rozwoju technolo-
gii nagrań w ośrodku poznańskim, zob.: Helena Harajda: Akustyka muzyczna w poznańskim 
ośrodku muzykologicznym, w: 50-lecie powołania Katedry Muzykologii przy Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu (materiały z Sesji Naukowej Sekcji Muzykologów PTM im. 
H. Wieniawskiego). „Zeszyt Naukowy Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego im. Henry-
ka Wieniawskiego”, Krystyna Winowicz (red.). Poznań 1974: PTM, s. 99.

326 Spośród 285 pieśni w zbiorze większość pochodzi z transkrypcji fonograficznych, 
zaś kilka pieśni i jeden taniec zostały zapisane ze słuchu.
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prezentatywnej ilości materiału muzycznego z tych terenów327. Kamieński 

musiał niekiedy przezwyciężać pewne opory wykonawców, odwiedzając 

np. potomka szlacheckiego rodu sławnych Węsierskich Gruchałłów – Jana 

Gruchałłę z Węsior, „na całe Lesoczi muzykusa najsłynniejszego”, usłyszał: 

„Ja ni bada groł”. Skrzypek odmawiał uparcie Kamieńskiemu zdjęcia jego 

repertuaru na fonograf328. Poznański profesor humorystycznie przyrównał 

go do spadkobiercy średniowiecznych trubadurów i minnesingerów i nie 

był w tym daleki od prawdy (echa średniowiecznej komedianckiej wesoło-

327 Oskar Kolberg w 1875 r. spisywał pieśni m.in. od Marty z Węsierskich Kamieńskiej 
– macochy Łucjana Kamieńskiego (Łucjan Kamieński: Pieśni ludu pomorskiego, op. cit., s. 1).

328 Ł. Kamieński: Szlakiem pieśni kaszubskiej część III, op. cit., s. 182.

22. Transkrypcja pieśni zapisanej na Kaszubach (Łucjan Kamieński: Pieśni ludu pomor-
skiego, op. cit.).
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ści można usłyszeć również w nagraniach z lat 50. XX w.329). Dzięki pracy 

Kamieńskiego Pomorze stało się pierwszym regionem Polski, który docze-

kał się systematycznej dokumentacji dźwiękowej ludowej pieśni:

Pewna rekompensata jednakże leży bodaj w tem, że właśnie ta ziemia zapo-

mniana posiądzie obecnie, jako pierwsza w Polsce, zbiór pieśni zebranych 

i zapisanych z zastosowaniem nowoczesnych metod rejestracyjnych, dzięki 

którym stało się dziś możliwem uchwycić śpiew ludowy bez porównania 

wierniej, ściślej i bardziej szczegółowo niż dotychczas.330 

Kamieński dążył do stworzenia zbioru, który w sposób obiektywny ukazał-

by muzykalność ludu: 

Chodziło bowiem o podsłuchanie śpiewu regionalnego dzisiejszego, a nie 

o hipotetyczną rekonstrukcję wczorajszego, o obserwowanie go bez przesą-

du i fałszu, takim, jakim jest w życiu realnem, jak tworzy i przetwarza, jakie 

przyjmuje wpływy i jak je trawi, słowem: szło o ujęcie kwestji ze stanowiska 

biologicznego, o wgląd w prawa i istotę twórczości ludowej331.

Zastosowanie wałków woskowych i płyt do zapisu naśpiewanych do 

fonografu pieśni kaszubskich oraz możliwość wielokrotnego odtwarzania 

zapisu w celu sporządzenia dokładnej transkrypcji muzycznej, uwzględnia-

jącej wszelkie niuanse wykonawcze i zjawiska muzyczne, i wreszcie samo 

wydanie zbioru takich transkrypcji było w dziedzinie ówczesnej polskiej 

muzykologii porównawczej precedensem332. Nie wszystkich wykonawców 

udało się wówczas nagrać. Kamieński wspomina, że wiele pieśni i melodii 

musiał zapisać, bowiem niektórzy informatorzy obawiali się „piekielnej ma-

szyny”, jaką w ich opinii był fonograf. Większość wykonawców jednak bez 

oporu poddawała się namowom badacza, za co Kamieński odwdzięczał się 

329 Por. Jacek Jackowski: Zarys historii dokumentacji muzyki kaszubskiej oraz komentarz 
do nagrań opublikowanych na płycie Cassubia Incognita (wyd. Instytut Sztuki PAN, Mu-
zeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie, 2009, ISPAN CD 004), s. 7, oraz ścieżki na płycie 
nr: 60, 61.

330 Ł. Kamieński: Pieśni ludu pomorskiego, op. cit., s. 2.
331 Ibidem, s. 4.
332 Autor zbioru podkreślał jednak, iż raz przetranskrybowane nagrania powinny zo-

stać zachowane dla przyszłych pokoleń i służyć jako materiał kontrolny lub jako podstawa 
do przygotowania nowych zapisów. Kamieński przewidywał rozwój technologii odczytu, 
a ówczesny stan możliwości transkrypcyjnych określał jako bardzo wczesny (Ł. Kamień-
ski: Pieśni ludu pomorskiego, op. cit., s. 16-17). Przy zapisach pieśni zbieracz podał sygnatu-
ry wałków. Możemy dzięki temu, podobnie jak w oparciu o pracę Bożeny Czyżykowskiej, 
odtworzyć, choć w części, kształt ówczesnej poznańskiej kolekcji. 
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śpiewakom możliwością usłyszenia ich własnego głosu odbitego w „dźwię-

kowym lustrze”:

A niech dopiero usłyszy [Kaszuba – J.J.] tę swoją frantówkę, ten swój głos w fo-

nografie! Oczy jego przed chwilą tak zimne i twarde, stają się (obserwowałem 

to stale) jakieś miękkie, dziecinne, promienne, cały człowiek jakby odmieniony, 

wesoły, gadatliwy, wyzwolony. Taką to wielką rzeczą jest dla Kaszuba pieśń333.

Jak donosiła ówczesna prasa, Kamieńskiemu w wędrówkach z fonografem 

po Kaszubach towarzyszył niekiedy ks. W. Gieburowski:

Prof. dr. Kamieński, który wspólnie z poznańskim muzykologiem ks. Gie-

burowskim i prezesem konfraterni Toruńskiej, Wieczorkiem334, przebywa 

na Pomorzu dla zebrania ludowych melodji kaszubskich, niektóre pieśni 

uwiecznił na płytach gramofonowych335.

Bez wahania można mówić tu – w odniesieniu do Kamieńskiego – o misji 

badacza, z jednej strony świadomego – zwłaszcza na Pomorzu – gwałtow-

nych wówczas przemian społeczno-repertuarowych i konieczności utrwa-

lenia, zachowania czy zakonserwowania tradycji muzycznej jako wzorca, 

z drugiej wyczulonego na poważne braki i zapóźnienie w fonografowaniu 

melodii względem innych państw. W tym kontekście zbieranie „zdjęć mu-

zycznych”  nabierało znaczenia nawet symbolicznego, a także dawało na-

dzieję dorównania dorobkiem dokumentacyjnym przodującym ośrodkom, 

co podnosiła też ówczesna prasa:

Dla zachowania pieśni ludowych Pomorza i przekazania ich przyszłości 

zrealizował prof. muzykologji uniwersytetu poznańskiego dr. L. Kamieński 

ogromny zbiór płyt gramofonowych336 z nagraniami, zachowującemi samo-

rodną twórczość ludu pomorskiego. Pierwsza część pracy prof. Kamieńskie-

go obejmuje około 700 pieśni. Oto w jaki sposób współczesność powtarza 

333 Ł. Kamieński: Szlakiem pieśni kaszubskiej część II, op. cit., s. 170.
334 Chodzi o Jana M. Wieczorka, autora Wiązanki tańców kaszubskich.
335 Anonim: Kaszubskie pieśni ludowe – nagrane na płyty, w: „Prosto z Mostu” (Tygodnik 

Literacko-Artystyczny) 1935, nr 40 s. 3. Piotr Dahlig zwrócił uwagę, iż aparatura techniczna, 
wyjazdy w teren oraz potrzeba towarzyszącej dokumentacji sprzyjały „towarzyskiemu cha-
rakterowi badań” (P. Dahlig: Tradycje muzyczne a ich przemiany…, op. cit., s. 551).

336 W prasie, nawet fachowej („Prof. Kamieński zakończył kilkuletnią pracę utrwa-
lania na płytach gramofonowych pieśni kaszubskich. Ogółem zebrano 700 melodyj” – 
anonimowa wzmianka w: „Muzyka” 1934 nr 1, s. 37), mylono często wałek fonograficzny 
z płytą. W tym wypadku chodzi oczywiście o nagrania na wałkach Edisona.
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swój hołd dla „pieśni gminnej”, tworząc na płycie gramofonowej trwałą 

„arkę przymierza między dawnymi a nowemi laty”. Może ta praca prof. Ka-

mieńskiego stanie się podwaliną polskiego muzeum płyt na wzór głośnego 

muzeum berlińskiego337.

Adolf Chybiński w pracy Łucjana Kamieńskiego widział kolejną fazę do-
konań zbieraczy – kontynuatorów Oskara Kolberga. W pierwszej grupie, 
bezpośrednich „następców” wielkiego etnografa, lokował m.in. Stanisława 
Mierczyńskiego i ks. Władysława Skierkowskiego, w drugiej zaś, prezentu-
jącej nowocześniejsze metody pracy, umieścił Łucjana Kamieńskiego:

Drugą fazę reprezentuje na razie wydanie pieśni kaszubskich przez prof. 

Łucjana Kamieńskiego (1936), wydanie odpowiadające już precyzyjnym 

metodom współczesnym, dokonane na podstawie zdjęć fonograficznych 

i z pomocą całej potrzebnej aparatury; jest to pierwsza tego rodzaju polska 

publikacja, jakkolwiek z konieczności stosowania metod współczesnych 

w badaniu folkloru muzycznego zdawano sobie sprawę już przed 1914 (J. 

Zborowski)338.

Abstrahując od wypowiedzi muzykologów, należy zauważyć, iż „zdjęcia 
fonograficzne”, choć coraz bardziej popularne, nadal były, zwłaszcza w do-
kumentacji folkloru, „czymś cudownym”, zaś archiwum Kamieńskiego – 
słusznie zresztą – uznawano za ośrodek szczególny, niejako wizytówkę no-
woczesności i wielkich możliwości badań prowadzonych w odrodzonym 
państwie. Kamieńskiego, zasłużonego zwłaszcza dla Wielkopolski, postrze-
gano więc jako „arcymistrza”, który przyczynił się do niebywałego rozwoju 
polskiej muzykologii:

Znane z opisów w prasie polskiej i obcej archiwum fonograficzne w Po-

znaniu, dźwignięte olbrzymim wysiłkiem twórczym tegoż uczonego, za-

początkowało u nas jakby instytut fonologiczny, który ma wszelkie szanse 

rozwojowe. Najcenniejszym skarbem tegoż archiwum jest wielkopolska 

i pomorska pieśń ludowa, zaklęta na czarodziejskich wałkach, których licz-

ba idzie w tysiące. Z tych objazdów fonograficznych zrodził się oryginalny 

i niezmiernie potrzebny „śpiewnik wielkopolski”. […] „Pieśni ludu pomor-

skiego” to poważne studium naukowe, […] 285 tekstów muzycznych poda-

337 Anonim: Pieśń gminna na płycie gramofonowej, w: „Pion” 1933, nr 5, s. 11.
338 A. Chybiński: Dalszy ciąg pracy…, op. cit., s. 106.
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nych w bardzo precyzyjnej notacji „zdjętej” z żywego fonografu. Kaszubi 

śpiewają! […] Ostatnim swoim dziełem prof. Kamieński posunął muzyko-

logię polską o milowy krok naprzód, okrywając laurem chwały ją, siebie 

i Pomorze339.

By przybliżyć przeciętnemu czytelnikowi, w sposób popularno-naukowy 
dokonania uniwersyteckiej placówki poznańskiej korzystano w reportażu 
z pomysłowej metaforyki:

- To jest moja bibljoteka – wskazuje prof. Łucjan Kamieński na półki zasta-

wione rzędami okrągłych puszek. 

Bibjoteka? Tekturowe słoiki, na nich białe naklejki z maszynowemi napisa-

mi. Przypomina to spiżarnię z zapasami konfitur. Bibljoteka? Chyba złożo-

na z papyrusów. 

Okazuje się, że ten dział bibljoteki muzykologicznej prof. Kamieńskiego 

niema nic wspólnego z egipskiemi papyrusami. Przeciwnie, jest to zbiór 

nawskroś nowoczesny. Każdy słoik zawiera niewielki wałek fonograficzny 

z wosku, na którym zapisany jest jakiś tekst muzyczny pieśni ludowej […].

- Do notowania piosenek i melodyj ludowych używamy fonografu – obja-

339 Alfons Szyperski: Arcymistrz wśród pieśniarzy. O prof. dr. łucjanie Kamieńskim, w: 
„Wici Wielkopolskie” (Miesięcznik poświęcony sztuce i kulturze) 1936, nr 10, s. 73-74.

23. Wnętrze Regionalnego Archiwum Fonograficznego w Poznaniu. Źródło: Zygmunt 
Sitowski: Fonograf zbiera pieśni, w: „Tęcza” 1933 nr 3, s. 50.
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snia znakomity muzykolog. – Rozwiązany został problem jak najdokład-

niejszego utrwalenia folklorystycznych zabytków muzyki w autentycznem 

ich brzmieniu i wykonaniu. Za czasów Kolberga nie znano fonografji, zapi-

sywał on piosenki na papierze, tak jak je słyszał. Nie mogły to być teksty do-

kładne, lecz tylko przybliżone notatki. Nie wszystkie odchylenia i odcienia 

uda się zapisać po jednorazowem usłyszeniu, a za powtórzeniem wkradają 

się znów nowe warjanty, odmiany itd. Tymczasem patefon zanotuje melodję 

z fotograficzną wiernością, a powtórzy ją dowolną ilośc razy i w dowolnem 

tempie na każde zawołanie340.

Nawet „naukowo obiektywne” środowiska uznawały, że poznańska placów-

ka daje powód do uzasadnionej lokalnej dumy. Zygmunt Lisowski w spra-

wozdaniu o życiu naukowym miasta Poznania podkreślał, iż po licznych 

i bogatych bibliotekach

drugą specjalnością Poznania jest Regjonalne Archiwum Fonograficzne, 

istniejące przy Zakładzie muzykologicznym U.P. Jest to utworzony z inicja-

tywy prof. Kamieńskiego i przez niego i jego uczniów wciąż uzupełniany, 

z dużym nieraz nakładem trudu i czasu, jedyny w Polsce zbiór fonogramów 

polskiej muzyki ludowej, przedewszystkiem z regjonów wielkopolskiego 

i pomorskiego, częściowo także z Mazowsza i Pienin. Fonogramów takich 

zebrano dotąd około 3.000 i utrwalono w ten sposób zanikające w miarę 

rozszerzania się kultury miejskiej objawy samorodnej twórczości muzycz-

nej ludu polskiego341.

Działalność Regionalnego Archiwum Fonograficznego korespondowała nie 

tylko z wymogami ówczesnej nauki, lecz także z zapotrzebowaniem środo-

wisk kultywujących żywy śpiew. Materiały nie trafiały bowiem do „archiwal-

nego lamusa”, a w ich zbieraniu – zarówno ze słuchu, jak i na wałki fonogra-

ficzne – pokładano nadzieję ocalenia skarbca narodowego repertuaru dla 

licznych zespołów, chórów, świetlic, kół, towarzystw:

Trzeba tylko tym miłośnikom pieśni ludowych dopomóc w wytrwaniu 

i krzewieniu chłopskich dźwięków i słów, by pieśń ludowa, szczególnie 

wielkopolska pieśń ludowa, nie stała się stałym mieszkańcem jedynie piw-

340 Tadeusz Kraszewski: Pieśń w tekturowym słoiku (rozmowa z profesorem muzykologji 
U.P. dr. łucjanem Kamieńskim), w: „Kurjer Poznański” 1933, nr 579, s. 8.

341 Zygmunt Lisowski: Życie naukowe współczesnego Poznania, w: „Nauka Polska – jej 
potrzeby, organizacja i rozwój” 1936, t. 21, s. 191.
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nicy Uniwersytetu Poznańskiego, gdzie prof. Kamieński przechowuje wałki 

fonografu z utrwalonemi resztkami folkloru342.  

Ośrodek poznański wypracował – utrwaloną w późniejszych pracach Ja-

dwigi i Mariana Sobieskich – ową skrupulatność i pedanterię w badaniach 

terenowych. Warto to przypomnieć i podkreślić w czasach, gdy nagrywanie 

dźwięku jest łatwe i ogólnie dostępne, a tym samym – wydawałoby się – 

może stać się zajęciem każdego etnopasjonata. 

Protokół, zaproponowany przez założyciela Regionalnego Archiwum Fo-

nograficznego, rozszerzony po wojnie przez Sobieskich, składał się pierwot-

nie z czterech punktów, wśród których istotne miejsce zajmują dane o wy-

konawcy343 (Kolberg z reguły nie uwzględniał personaliów informatorów):

A. Zdjęcie 

1. Województwo

2. Powiat

3. Miejscowość 

4. Data

5. Nazwisko zdejmującego

6. Szybkość wałka

7. Ogólne uwagi

B. Wykonanie

1. Sposób wykonania

2. Charakter głosu

3. Opis instrumentu

a. Typ

b. Wymiary

c. Pochodzenie i wiek

d. Gama i strój

342 Bolesław Pleśniarski: O właściwe wykonywanie pieśni ludowych i żołnierskich, w: 
„Oświata Pozaszkolna”. (Miesięcznik poświęcony zagadnieniom praktycznym pracy spo-
łeczno-oświatowej) 1936, nr 10, s. 518. Autor podaje tu szereg interesujących uwag doty-
czących ówczesnej praktyki śpiewu ludowego w środowiskach nieludowych.

343 Konieczność szczególnego zwrócenia uwagi na osobowość twórcy ludowego i jego 
niepowtarzalne cechy muzyczno-wykonawczye podnieśli już wcześniej wspomniani K. 
Moszyński i F. Kołessa w opisach swych badań na Polesiu. Cechy osobowości kurpiow-
skich wykonawców ludowych wydobywał też ks. Władysław Skierkowski. Baczna obser-
wacja cech osobowościowych nagrywanych wykonawców stanowi istotny wątek barw-
nych esejów Kamieńskiego, np. publikowanych pod tytułem Szlakiem pieśni kaszubskiej 
w piśmie „Kuryer Literacko-Naukowy” z 1936 r. czy zawartych w Pieśniach ludu pomor-
skiego. Piotr Dahlig zwrócił uwagę, iż u podstaw koncepcji pracy Kamieńskiego leżały dwa 
znaczące fundamenty: 1. niepowtarzalna osobowość i swoistość wykonania śpiewaka lub 
muzyka ludowego, 2. unikatowość źródła fonograficznego (P. Dahlig: Tradycje muzyczne 
a ich przemiany…, op. cit., s. 520).
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e. Indywidualne znamiona muzyczne

f. Znamiona zewnętrzne

g. Ogólne uwagi

C. Wykonawca(y)

1. Nazwisko

2. Miejsce urodzenia344

3. Data urodzenia

4. Narodowość i religia

5. Stosunki familijne

6. Zajęcia zawodowe

7. Czynność muzyczna

8. Miejsce pobytu

9. Stosunki narodowościowe, religijne i gospodarcze w okolicach 

pobytu

344 Julian Pulikowski, recenzując Pieśni ludu pomorskiego Łucjana Kamieńskiego, wska-
zał, iż autor pominął w wydaniu informacje o miejscu urodzenia i miejscu pobytu wykonaw-
ców. Recenzent też podkreślił „ściśle naukowy” i muzykologiczny charakter wydawnictwa 
(detaliczność transkrypcji) i uznał pracę w tej formie za nieprzystępną ani melomanom, 
ani nawet teoretycznie wykształconym „konserwatorzystom”, co oczywiście, z naukowego 
punktu widzenia, nie było zarzutem (J. Pulikowski: łucjan Kamieński: „Pieśni z Kaszub Połu-
dniowych”, op. cit., s. 172). W przeznaczonych dla chórów Śpiewniku wielkopolskim (1936) 
i Śpiewniku pomorskim… (1938) Łucjan Kamieński zastosował już transkrypcję normatyw-
ną, „wypadkową” porównań kilku wersji (wariantów) nagranych wykonań, choć we wstę-
pach (pisanych ze zrozumiałym wówczas  sentymentem i patetyzmem) wyjaśnił, iż materiał 
wzorcowy jest bardziej zróżnicowany, ukazujący życie, ewolucję i „biologię” pieśni. W kilku 
uzasadnionych przypadkach (np. przy Chmielu) podał Kamieński warianty. „Parutysięczna 
kolekcja wielkopolska, jaka narosła do tego czasu w Poznańskiem Regionalnem Archiwum 
Fonograficznem, przedstawia dopiero cząstkę tego, co jeszcze siedzi w żywej tradycji ludu. 
[…] Nie jest to zwykły zbiór tekstów nutowych, zapisanych na prędce przez lada kogo według 
szybko przemijającego wrażenia zasłyszanej gdzieś piosenki. Lecz gromadzone tu pieśni, są 
to rzeczywiście brzmiące, żywe, autentyczne pieśni ludowe, naśpiewane i nagrane w terenie 
przez wieśniaków wielkopolskich na płyty gramofonowe, które jeszcze późniejszym 
pokoleniom odtwarzać mają śpiew i  muzykę dzisiejszych czasów [podkr. 
J . J . ] , a badaczom dają możność zapisania i zbadania utrwalonych dźwięków z naukową 
ścisłością. […] Mojem zadaniem było zapisanie pieśni z płyty dźwiękowej i zredagowanie 
jej dla użytku praktycznego. O ile bowiem dla celów naukowych należy zapisywać realnie 
i szczegółowo to, co jest na płycie, z wszystkiemi dowolnościami i błędami śpiewającego, 
to w śpiewniku użytkowym musi się podać to, co ma być wykonane. Wynika stąd koniecz-
ność przeredagowania zapisu realnego, a więc oględnego znormalizowania melodji jak 
i słów […]” (Łucjan Kamieński: Śpiewnik wielkopolski na jeden lub więcej głosów. Poznań 1936: 
Wielkopolski Związek Teatrów Ludowych, s. 6-7). Ze współczesnego punktu widzenia, gdy 
coraz bardziej popularne jest podejście rekonstrukcyjne z uwzględnieniem stylu i manier 
wykonawcy ludowego jako czynnika równorzędnego repertuarowi i gdy wartość nagrania 
jako źródła niejednokrotnie przewyższa – w opinii wykonawców – zapis nutowy, można 
zaryzykować stwierdzenie, iż postawa Kamieńskiego znacznie wyprzedzała swą epokę.  
Z kolei jego eksperymenty z wielogłosowymi „innowacjami” w śpiewnikach – teoretycznie 
wykoncypowaną średniowieczną praktyką wykonania organalnego, diafonicznego śpiewów 
ludowych – choć nie przetrwały krytyki i próby czasu, przywodzą na myśl współczesne, 
często interesujące i estetycznie nawet udane „rekonstrukcje” czy nawet aranżacje folkowe.
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10. Ogólne uwagi

D. Utwór (utwory)

1. Charakter i zastosowanie użytkowe

2. Pochodzenie

3. Słowa

4. Ogólne uwagi345

Dla każdego uczestniczącego w nagraniu i indagacji prof. Kamieński wy-

znaczał określoną rolę, np. ten, który miał za zadanie zapisywanie dalszych 

nienagranych zwrotek pieśni, winien dobrze operować miejscową gwarą 

i podstawami zapisu fonetycznego. A zatem fonografowanie melodii – mi-

lowy krok w technologii i metodzie dokumentacji źródeł dla muzykologii 

porównawczej – zakładało pewną profesjonalizację i udział odpowiedzial-

nego i przygotowanego do owych zadań zespołu.

Jednym z działów muzykologji jest etnologja muzyczna, mająca na celu 

zbieranie i badanie muzyki ludowej, ewentualnie prymitywnej. Pierwszem 

zadaniem etnologa jest zebranie materjału muzycznego, któryby ściśle od-

powiadał wymaganiom naukowym. W Polsce melodje ludowe zbierał już 

przed kilkudziesięciu laty Oskar Kolberg. […] Zbiory jego nie posiadają 

jednak tej ścisłości naukowej w notowaniu, jakiej żąda dzisiejsza nauka, 

Kolberg bowiem, nie posiadał jeszcze odpowiednich aparatów naukowych. 

Zresztą w ciągu tylu lat muzyka ludowa uległa przeobrażeniom. […] Palącą 

więc potrzebą było ochronienie przed zupełnem wymarciem pieśni giną-

cych. Tę pracę, wielce pożyteczną, prowadzi prof. Lucjan Kamieński, orga-

nizując przy katedrze muzykologji w Poznaniu pierwsze polskie archiwum 

folklorystyczne, liczące teraz już blizko dwa tysiące fonogramów. […] Przy 

zbieraniu pieśni posługuje się prof. Kamieński nowoczesnymi metodami. 

[…] Po dokonaniu wyboru śpiewów i śpiewaków ustawia się fonograf […], 

oparty na podobnych zasadach, co gramofon. Drgania powietrza, wywołane 

dźwiękami muzycznemi, zbierane są przez lejek i oddane membranie, do 

której przymocowany sztyft z białego szafiru ryje odpowiednie wgłębienia 

w wałku woskowym. Chcąc melodje reprodukować, wprawia się w mem-

branę sztyft tępy, który, biegnąc po żłobinach, oddaje melodję. Używa się fo-

345 Podaję za: Roman Heising: Z fonografem przez wieś wielkopolską, w: „Lutnia” (Pismo 
poświęcone idei śpiewaczej) 1939, nr 2, s. 7 oraz za: Agnieszka Kostrzewa-Majoch: Między 
Poznaniem a Wilnem. Archiwum Fonograficzne Uniwersytetu Stefana Batorego w świetle kore-
spondencji Romana Padlewskiego z Marią Znamierowską-Prüfferową, w: „Muzyka” 2004 nr 
4, s. 146-148.
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nografu, a nie gramofonu dla zdjęć folklorystycznych, gdyż lepiej oddaje on 

barwę instrumentu, jest łatwiejszy do przenoszenia i pozwala na natychmia-

stową reprodukcję zdjęcia, co przy gramofonie jest niemożliwe. Ten ostatni 

wzgląd jest ważny, bo daje możliwość zorjentowania się w możliwych błę-

dach technicznych, robionych przy zdjęciu i pomaga w opanowaniu psy-

chicznych nastrojów śpiewaka; śpiewak, który usłyszy swój głos z wałka 

z chęcią i zadowoleniem śpiewa do aparatu, którego się przedtem bał346.

Gdzie indziej Kamieński opisywał:

Zabiera się aparaty (dla pewności dwa, trzy, bo przy wędrówce trzęsącym 

wózkiem po bocznych drogach psują się często) i jedzie się do wybranej 

okolicy. Tutaj rozpoczynamy poszukiwania za dobrym śpiewakiem czy graj-

kiem. Przed przystąpieniem do nagrywania niezbędny jest poczęstunek. Dla 

dodania odwagi. Potem następuje próba. Jeżeli wypadnie dobrze, puszcza 

się w ruch aparat rejestrujący. Zaraz na miejscu spisuje się odpowiedni pro-

tokół ze wszystkiemi szczegółami: gdzie został wałek nagrany, kto śpiewał 

czy grał, skąd pochodził, na jakim instrumencie. Instrument się wymierza, 

zapisuje się ewentualne niedokładności w notowaniu, błędy aparatu itd.347.

O nowoczesności metody fonograficznej i jej wyższości nad tzw. „metodą 

ołówkową” pisał jeden ze studentów i współpracowników Łucjana Kamień-

skiego, Zygmunt Sitowski. W ówczesnych tekstach sporo uwagi poświę-

cano też opisowi technicznej strony nagrania – nagrywanie dźwięku było 

bowiem w owym czasie wciąż ciekawostką. 

Taki sposób [metoda ołówkowa – J.J.] nie gwarantował jednak zupełnej do-

kładności spisania, choćby z tego względu, że prawie zawsze śpiewak czy 

muzykant ludowy przy powtarzaniu tej samej melodji lekko ją odmienia. 

Zbieracz był więc w kłopocie: przy największej nawet muzykalności, nie był 

w stanie spisać trudniejszej melodji po jednorazowem jej słyszeniu, powtór-

ki natomiast przez swe subtelne odmiany wprowadzały zamęt, ukazujący 

melodje w coraz to innem świetle. Jeszcze gorzej przedstawiała się sprawa 

gdy szło o zanotowanie muzyki instrumentalnej, nieraz pełnej fantastycz-

nych figur i „wywijasów”; albo skomplikowanych zespołów chórowych. 

To też w ten sposób spisane utwory nie dawały nigdy pełnej gwarancji, 

346 Hanna Rudnicka: Badania etnologiczno-muzyczne w Wielkopolsce, w: „Kurjer  War-
szawski” 1933, nr 185 (wydanie wieczorne z dn. 7 lipca 1933 r.), s. 7-8.

347 Wypowiedź Ł. Kamieńskiego, cyt. za: T. Kraszewski: Pieśń w tekturowym słoiku…, op. cit.
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że zgodne są z oryginalnem brzmieniem. Dziś mamy już zupełnie pewny 

i dokładny sposób zarejestrowania melodji, który nam daje zastosowany do 

tego celu fonograf. […] Jakże teraz wygląda taka akustyczna „fotografja”?... 

Przed tubą fonografu ustawiamy śpiewaka czy też dudziarza, a po pusz-

czeniu w ruch aparatu, membrana nadawcza rejestruje głos na woskowym 

wałku. Teraz już wystarczy zmienić membranę nadawczą na odbiorczą, aby 

odbitą jak na kliszy melodję natychmiast odegrać. Na jednym wałku można 

nagrać od pięciu do sześciu utworów, tak wokalnych, jak instrumentalnych. 

Wałki, utrwalone następnie przez galwanizację (co niestety do dziś załatwia 

Berlin!) można wielokrotnie odegrać, a tem samem spisać z całą dokładno-

ścią nagraną na nich muzykę. Prócz tego każdy wałek, podobnie jak płytę 

gramofonową, można odbić w licznych egzemplarzach348.

W podobnym tonie nowatorskie prace Regionalnego Archiwum Fonogra-

ficznego, „o jakich się nie śniło Kolbergowi”, anonsował Roman Heising:

Zbieranie pieśni ludowych i różnych melodyj jest dzisiaj bardzo modne. 

Robi to każdy energiczniejszy pracownik oświatowy na wsi, wszyscy zapi-

sują melodie, słowa, lecz praca ich niczym nie różni się od prymitywnych 

sposobów zapisywania melodyj „ze słuchu” przez Kolberga w II połowie 

ubiegłego stulecia. Dla nauki wartość istotną przedstawiają tylko wierne za-

pisy „wraz z wszystkimi niedociągnięciami i jakże ciekawymi nieraz błęda-

mi” – twierdzi prof. Kamieński. […] W wykładzie przez radio w r. 1934 prof. 

Kamieński mówił: „Nowoczesny zbieracz naukowy utrwala melodie ludowe 

już nie tylko w formie zapisu nutowego, martwego, niedokładnego i przez  

nikogo niekontrolowanego, lecz przekazuje je przyszłym pokoleniom w ży-

wym, oryginalnym dźwięku zapomocą dźwiękopisu czyli fonografu Ediso-

na. Żywe te dokumenty przechowuje się następnie w archiwach fonogra-

ficznych, i w ciszy pracowni, przy pomocy różnych aparatów przenosi się 

je na pismo nutowe z dokładnością i uwzględnieniem takich szczegółów, 

o jakich się Kolbergowi ani marzyło, – lecz prócz zapisu zostaje i sam do-

kument, jako sprawdzian dla badaczy późniejszych, czyśmy zapisali dobrze 

czy źle349.

348 Zygmunt Sitowski: Fonograf zbiera pieśni, w: „Tęcza” 1933 nr 3, s. 50-51.
349 R. Heising: Z fonografem przez wieś wielkopolską, op. cit., s. 5-6. Zwróćmy uwagę, jak 

w ówczesnych czasach pojmowano pracę dokumentacyjną: rejestracja w terenie była ele-
mentem pracy dokumentalisty równorzędnym z opracowaniem (opisaniem, transkrypcją, 
analizą) materiału archiwalnego. Postęp technologiczny, coraz większe upowszechnianie 
się techniki nagraniowej niestety negatywnie wpłynął na te początkowo wyrównane pro-
porcje między rejestracją a opracowaniem – choćby w stopniu podstawowym – nagrania. 
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Dokumentaliści koncentrowali się też we wspomnieniach – zwykle barw-
nych, a nawet humorystycznych – na opisach pierwszych kontaktów wy-
konawców z fonografem, który nadal był traktowany z pewną dozą nie-
ufności. Uciekali się oni również, w celu przełamania oporów śpiewaków 
i instrumentalistów, do wypróbowanych już na początku wieku (np. przez 
wspomnianego W. Blossfelda) środków. Obawy mijały zazwyczaj po wysłu-
chaniu przez nagrywanych fragmentu reprodukcji350:

Poręczny i lekki aparat pozwala na robienie zdjęć wprost na terenie wsi. 

Badacz, uzbrojony w fonograf, wałki i … flaszkę wódki (środek niezawod-

ny do pobudzenia muzykalności ludu), staje przed gromadą poprzednio 

zamówionych – lub i zaskoczonych śpiewaków, którzy często podejrzliwie 

i zpodełba spoglądają na dziwne i niezrozumiałe przygotowania. Często już 

sam widok ustawionego aparatu podwaja niepokój… Jest to najtrudniejszy 

moment dla badacza. O ile uda mu się w tym czasie nagrać i natychmiast 

zareprodukować choćby jedną zwrotkę, wtedy nastrój momentalnie się 

zmienia. Początkowa nieufność przeradza się nagle w podziw i zdumienie: 

ci sami ludzie pałają teraz chęcią uwiecznienia swego głosu i dobijają się 

o pierwszeństwo przy aparacie. […] Trudno im czasem wytłomaczyć, że 

spóźniony „szlagier” lub piosenka wojskowa, która przypadkowo zawędro-

wała do zapadłej wsi, nie jest pieśnią ludową. W tym wypadku mówi się, że 

jest ona już znana i zanotowana w śpiewnikach351.

4.2.1.3. „Lotny plutonik”, czyli pracownicy raF-u. technologia nagrań

Wśród studentów Kamieńskiego byli Jadwiga Pietruszyńska352 (prze-
niosła się ona w 1929 r. do Poznania po rocznych studiach z historii sztuki 
na Uniwersytecie Warszawskim i sześcioletnim kursie gry na skrzypcach 

Dziś niechlubną normą jest tworzenie dużych ilości niekiedy bardzo cennego materiału 
i brak troski o systematyczne opracowanie i archiwizację. Nowoczesne systemy kompu-
terowe, oferujące łatwy dostęp do informacji, by funkcjonowały, wymagają w pierwszej 
kolejności „ładunku informacji” – a tego zamiast archiwisty nie dokona automatycznie 
żadna maszyna.

350 Sam Sitowski podkreślił, iż fonograf w latach 30. XX w. był narzędziem nowocze-
snych badaczy: muzykologa, dialektologa i kryminologa.

351 Z. Sitowski: Fonograf zbiera pieśni, op. cit., s. 51-52.
352 Zob. Piotr Dahlig: Sobieska Jadwiga, z d. Pietruszyńska (1909-1995) i Sobieski Marian 

(1908-1967) – hasła w: Encyklopedia Muzyczna PWM, część biograficzna, t. Sm-ś, Elżbieta 
Dziębowska (red.), Kraków 1997: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, s. 19-21; Ewa Dahlig 
[-Turek]: Jadwiga i Marian Sobiescy, w: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 1949-1999.  
L. Sokół, Z. Benedyktowicz, R. Brykowski, E. Dahlig, H. Faryna-Paszkiewicz, E. Krasiński, 
J. Morawski, M. Napiontkowa (red.). Warszawa 1999: Instytut Sztuki PAN, s. 317-320.
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w Konserwatorium Warszawskim, ponieważ w stolicy nie istniała wów-

czas katedra Muzykologii) oraz Marian Sobieski (od 1928 r.), studiujący 

równolegle u Wacława Gieburowskiego i w poznańskim Konserwatorium 

Muzycznym grę na skrzypcach. Już w roku akademickim 1928/29 na ćwi-

czeniach z folkloru muzycznego zajmowano się muzyką polską oraz mu-

zyką niektórych kultur azjatyckich, a także spisywano melodie z fonogra-

mów. Od chwili powstania Regionalnego Archiwum Fonograficznego353  

Ł. Kamieński organizował terenowe wycieczki studentów Muzykologii, 

tzw. „wycieczki naukowe”, połączone z dokumentacją fonograficzną pie-

śni i muzyki instrumentalnej, zwłaszcza w Wielkopolsce. Pierwszy taki 

wyjazd, do Wolsztyna, odbył się już w roku akademickim 1928/29. Dwu-

dniowa wycieczka do Domachowa Krobskiego w czerwcu 1934 r. przy-

niosła 184 fonogramy oznaczone w Archiwum sygnaturami: 1909-2092. 

Ostatnia wyprawa ze studentami, do Włoszakowic, miała miejsce w 1939 r. 

Barwnie wspominali ten okres w latach ’50. ubiegłego wieku Sobiescy:

353 W Archiwum pracowali w początkowej fazie, od 1931 r. także młodsi asystenci: Han-
na Rudnicka (Kruszewska), Maria Pleussówna (Turczynowicz), Felicja Niemczewska (Fir-
lejowa); por. M. Obst: Muzykologia Poznańska w okresie międzywojennym…, op.cit., s. 22-23.

24. Prof. Łucjan Kamieński (w środku) ze studentami Muzykologii Uniwersytetu Po-
znańskiego (od lewej: Marian Sobieski, Jadwiga Pietruszyńska, Halina Targońska, Leon 
Witkowski). Fotografia ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN, autor zdję-
cia nieznany. Poznań, 1933 r.
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Dawne czasy, byliśmy jeszcze wtedy studentami… potem asystentami… Wał-

ki woskowe, edisonowski fonograf, pierwsze nagrania… ach, jakeśmy wszy-

scy dumni byli po nagraniu pierwszego, znakomitego zresztą, dudziarza 

wielkopolskiego – Michała Kulawiaka z Michorzewa, który grywał po po-

dwórkach poznańskich – że taki wierny dokument, że tak dobrze słychać…, 

a prawdę mówiąc, w porównaniu z dzisiejszą taśmą to wszystko szumia-

ło, chrobotało… no, ale wtedy na szczęście nie było przynajmniej w kraju 

z czym porównywać354. 

W ramach prac dokumenta-

cyjnych i samodzielnych już 

ekspedycji współpracowni-

cy Kamieńskiego wyruszali 

również poza Wielkopolskę, 

np. w 1932 i 1933 r. Jadwi-

ga Pietruszyńska dokonała 

wraz z Markiem Kwiekiem 

nagrań na Mazowszu (praw-

dopodobnie podczas Do-

żynek w Spale), być może 

również w Łowickiem355. 

Wcześniej, w 1931 r. Pie-

truszyńska, Marek Kwiek 

i Marian Sobieski eksploro-

wali pow. garwoliński, zaś 

w następnym roku powiaty 

tomaszowski, rawski i okoli-

ce Nowego Miasta n. Pilicą (Pietruszyńska i Kwiek). Nie wiemy, niestety, 

nic o ewentualnych nagraniach dokonanych w tych rejonach. Dodajmy, 

iż zainteresowania etnografią muzyczną u współtwórczyni powojennego, 

największego zbioru nagrań polskiej muzyki tradycyjnej wyklarowały się 

w toku studiów wcześniej niż u jej przyszłego małżonka – Mariana Sobie-

354 Jadwiga, Marian Sobiescy: O pracach badawczych nad muzyką ludową mówią  
J. i M. Sobiescy (rozmowę przeprowadził Bogdan Jankowski), w: „Ruch Muzyczny” 1958, 
nr 13, s. 2.

355 Jacek Jackowski: łowickie a Rawskie – muzyczne subregiony Mazowsza. Źródła histo-
ryczne i współczesne badania terenowe. Warszawa 2007: Towarzystwo Naukowe Warszaw-
skie, Instytut Muzykologii UW, Instytut Sztuki PAN, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna 
„Adam”, s. 92. W Zbiorach Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN zachowały się dwa zapi-
sy muzyczne Jadwigi Pietruszyńskiej dokonane w 1929 r. w Skierniewickiem (nie wiemy, 
czy transkrypcji dokonała z nagrań).

25. Pierwsza wycieczka folklorystyczna studentów 
Muzykologii Uniwersytetu Poznańskiego. Prof. 
Łucjan Kamieński (pierwszy od prawej), Jadwi-
ga Pietruszyńska (trzecia od lewej), obok niej 
Bożena Czyżykowska, Marian Sobieski (siedzi 
pierwszy od lewej). Fotografia ze Zbiorów Fono-
graficznych Instytutu Sztuki PAN, autor zdjęcia 
nieznany.  Okolice Wolsztyna, 1928 r. lub 1929 r.
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skiego, który swą pracę magisterską poświęcił kompozytorowi Wojciecho-

wi Dankowskiemu, zaś przed wojną planował napisanie doktoratu (do któ-

rego zebrane materiały zaginęły w czasie wojny) o symfoniach nieznanych 

XVIII-wiecznych kompozytorów wielkopolskich. W 1934 r. J. Pietruszyńska 

objęła stanowisko młodszego asystenta w katedrze muzykologii Uniwersy-

tetu Poznańskiego, a jej prace związane były głównie z Regionalnym Archi-

wum Fonograficznym. Zainteresowanie dudami wielkopolskimi – tematem 

późniejszej pracy magisterskiej356 – oraz konieczność stworzenia i uzupeł-

nienia dokumentacji terenowej do tego opracowania wymagały zorgani-

zowania wypraw terenowych. Dłuższa, rowerowa, odbyła się w dniach od  

356 J. Sobieska: Dudy wielkopolskie, op. cit. Praca została w 1936 r. opublikowana w Ar-
chiwum Etnograficznym Instytutu Zachodniosłowiańskiego Uniwersytetu Poznańskiego 
(w tej placówce również gromadzono zapisy muzyki ludowej z Pomorza), a recenzentem 
był Julian Pulikowski: „W oparciu o Regionalne Archiwum Fonograficzne pozostające pod 
kierunkiem prof. dr. Łucjana Kamieńskiego, które specjalnie poświęcone jest wielkopol-
skiemu folklorowi muzycznemu, zbadała J. Pietruszyńska kulturę dudziarską w Wielko-
polsce” – fragment recenzji Juliana Pulikowskiego opublikowany w: „Muzyka Polska” 
(Pismo poświęcone zagadnieniom życia muzycznego w Polsce) 1937, t. 2, s. 80; zob. też: 
Jadwiga Pietruszyńska-Sobieska: Dudziarstwo wielkopolskie, w: „Lutnia” (Pismo poświęco-
ne idei śpiewaczej) 1939, nr 2, s. 8-11; Józef Winiewicz: Dudy wracają do mody, op. cit. 

26. Wycieczka folklorystyczna studentów Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Prof. Łucjan Kamieński (trzeci od prawej), Jadwiga Pietruszyńska (siedzi pierwsza od 
prawej). Fotografia ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN, autor zdjęcia 
nieznany.  1930 r.
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9 sierpnia do 10 września 1934 r. (Pietruszyńskiej towarzyszyli Marian So-

bieski oraz siostra Anna), zaś krótsze, jedno-, dwudniowe wyjazdy, zorgani-

zowano w maju, w czerwcu i w październiku tegoż roku w ramach eksplo-

racji terenowych Koła Muzykologów357. Jadwiga Pietruszyńska przebadała 

w toku prac ponad setkę dudziarzy i koźlarzy358, choć w zasadzie nie poru-

szyła w swej dysertacji problemu repertuaru i stylu gry. W terenie dokony-

wano pomiarów tonometrycznych stroju, skali i tonu właściwego stroików 

za pomocą tonometru Hornbostla. W wielu przypadkach zarówno skala, 

jak i strój instrumentów były nagrywane:

Z polecenia […] prof. dr. Kamieńskiego dokonaliśmy [podczas dłuższego 

objazdu – przyp. J.J.] 96 zdjęć fonograficznych z gry dudziarzy i koźlarzy 

357 Melodie nr 1950-1960 nagrano na wałkach nr 557-559 (Wolkowa pow. Kościan, 
2 maja 1934), melodie nr 2038-2119 na wałkach nr 568-595 (Domachowo pow. Gostyń, 
24-25 czerwca 1934 r.).

358 J. Sobieska: Dudy wielkopolskie, op. cit., s. 9; zob. też Julian Pulikowski: Pietruszyń-
ska Jadwiga: Dudy wielkopolskie. Recenzja, w: „Muzyka Polska” 1937, zesz. 2, s. 80.

27. Wycieczka folklory-
styczna studentów Muzy-
kologii Uniwersytetu Po-
znańskiego. Prof. Łucjan 
Kamieński w środku. Obok  
koźlarz – Jan Gniotowski, 
z lewej zapewne miejscowi 
nauczyciele. Chobienice, 
lata ok. 1936-38.

28. Wycieczka folklory-
styczna studentów Muzy-
kologii Uniwersytetu Po-
znańskiego. Prof. Łucjan 
Kamieński (pierwszy z pra-
wej), Jadwiga Pietruszyńska 
(trzecia od lewej) i Marian 
Sobieski (czwarty od le-
wej). Na fotografi widoczny 
jest fonograf. Fotografia ze 
Zbiorów Fonograficznych 
Instytutu Sztuki PAN, autor 
zdjęcia nieznany.  Lata 30. 
XX w.
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(melodje nr 2136 do 2231 na wałkach nr 601-619 w Zbiorach Regjonalnego 

Archiwum Fonograficznego). Fonogramy te tem dokładniej pozwoliły nam 

stwierdzić, już w ciszy pracowni, stroje i skale dudów359.

Na uwagę zasługują barwne opisy ówczesnej pracy dokumentacyjnej 

autorstwa Jadwigi Pietruszyńskiej, która – z podobnym do Łucjana Ka-

mieńskiego humorem i pewnym dystansem do rangi swej pracy – całą akcję 

nazwała „rowerową obławą na dudziarzy”:

Było nas siedmiu: trzy rowery, nas troje i fonograf. Najważniejszy był fono-

graf. Mała, skromna maszynka, uwieczniająca na wałku woskowym dźwięki. 

Że może je uwiecznić – to jeszcze nie wszystko. Poczciwina zaraz po nagra-

niu, po zmianie jedynie membrany nadawczej na odbiorczą, reprodukuje 

natychmiast z całą wiernością to, co mu naśpiewali, nagrali czy nagadali do 

trąbki głośnikowej. No, oczywiście na tychże samych rowerach były jesz-

cze i wałki: kilkadziesiąt sztuk, umieszczonych w plecaku. …A przed nami 

setki kilometrów ziemi Wielkopolskiej, het od Obornik i Szamotuł po Ostrów 

i Odolanów, od Zbąszynia i Leszna po Jarocin i Środę – wszystko razem – to 

było polowanie na folklor muzyczny w Wielkopolsce, ściślej – rowerowa obława 

– na dudziarzy. […] Okazało się, że dwie zwykłe maszynki: rower i fonograf 

stanowią idealne przymierze. Fakt godny polecenia dla młodych muzykolo-

gów-folklorystów. Znalazłam dwoje zaiste ofiarnych towarzyszy, wzięliśmy 

fonograf, siedliśmy na rowery i – pobłogosławieni przez naszego kochanego 

prof. Kamieńskiego – ruszyliśmy na pięciotygodniową włóczęgę360. 

359 J. Sobieska: Dudy wielkopolskie, op. cit., s. 8.
360 Jadwiga Pietruszyńska: Muzykanckie typy w ludzie wielkopolskim, cz. 1, w: „Kuryer 

Literacko-Naukowy” 1934, nr 54, (Dodatek do numeru 361 „Ilustrowanego Kuryera Co-
dziennego” z dn. 31 grudnia 1934 r.), s. XII. Ostatnie zdanie cytuję za: Ludwik Bielawski: 

29. Łucjan Kamieński (w środku) 
z członkami Zespołu z Domachowa 
i studentami Muzykologii Poznań-
skiej. Z prawej strony siedzi Antoni 
Maleszka – dudziarz. Fotografia ze 
Zbiorów Fonograficznych Instytutu 
Sztuki PAN, autor zdjęcia nieznany. 
Czerwiec 1934 r. Fotografię wykona-
no miesiąc po autentycznym weselu 
Władysławy (Wandy) z Bzdęgów 
i Jana Hajduka z Żychlewa w Do-
machowie, na które byli zaproszeni  
Ł. Kamieński i B. Czyżykowska.



151

okres międzywojenny

Eksploracja terenowa i dokumentacja muzycznych tradycji ludowych 

Wielkopolski dokonana przez pracowników i studentów w ramach działal-

ności Regionalnego Archiwum Fonograficznego przyniosły plony również 

na polu instrumentologii. Powstały pierwsze nagrania dudziarzy i koźlarzy 

wielkopolskich, służące jako materiał porównawczy dla licznych prac nauko-

wych podejmujących problem typologii instrumentów dudowych, ich opi-

su, zasięgu występowania, genezy. Do niewątpliwych sukcesów badawczych 

należy też odkrycie w terenie kilkunastu egzemplarzy kozła, instrumentu 

znanego wówczas jedynie z ogólnego przekazu Kolberga. Niezwykle barw-

ne i żywe opisy Jadwigi Pietruszyńskiej, wspomnienia z wypraw terenowych, 

ze spotkań z muzykantami i śpiewakami – niewątpliwy to wpływ Łucjana 

Kamieńskiego i efekt fenomenalnej pamięci autorki do szczegółów, dialo-

gów – to  lektura pasjonująca nie tylko dla etnomuzykologa czy folklorysty, 

zasługująca na wznowienie (łącznie z zapiskami Kamieńskiego, Sitowskiego 

czy Kosickiego), cenna zwłaszcza dla młodych pasjonatów polskiego folklo-

ru muzycznego, którzy prócz „Muzykantów” Franciszka Kotuli i współcze-

snych, mocno subiektywnych, niemuzykologicznych wydawnictw o muzyce 

ludowej nie mają zbyt szerokiej oferty tego typu źródeł361. Przytoczmy choć 

krótki fragment opisu spotkania z koźlarzem Rałą (zob. il. 45) w Małej Wsi 

w powiecie wolsztyńskim:

Czas przystąpić do zdjęć: tłumaczymy staremu [Rale], jak się ma ustawić, 

kiedy zacząć grać. Szybko wszystko pojmuje, ale niewiele go ta cała ma-

szynka obchodzi – punkt ciężkości leży dla niego w tem, że znów będzie 

Działalność Jadwigi i Mariana Sobieskich na polu dokumentacji i badań polskiej muzyki ludo-
wej, w: Jadwiga i Marian Sobiescy: Polska muzyka ludowa i jej problemy, s. 15.

361 Ten typ narracji sprawdzał się także w prasie międzywojennej donoszącej o poczy-
naniach prof. Kamieńskiego i jego „lotnego plutoniku” (por. np. Roman Heising: Z fonogra-
fem przez wieś wielkopolską, op. cit., s. 5-8).

30. „Idealne przymie-
rze” – rower i fonograf. 
Nieodzowny ekwipunek 
„młodego muzykologa 
plenerowego”. Fotogra-
fia ze Zbiorów Fonogra-
ficznych Instytutu Sztuki 
PAN, autor zdjęcia niezna-
ny. Prawd. Poznań, 1934 r.
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grać. […] Pilnujemy nagrania. Trudno jest bo staremu niepodobna przerwać. 

Pozwalamy mu się wygrać, nagrywamy bez jego wiedzy, gdy przechodzi na 

nowe kawałki. Stary porusza się, zmienia pozycje, przesuwamy zręcznie fo-

nograf razem z ruchem jego przebierki. Wałek pełen: niestety, jeden tylko 

możemy poświęcić, mamy jeszcze setki kilometrów przed sobą. […] Stary 

jeszcze gra; kończy wreszcie ze zmęczenia. Teraz najbardziej emocjonująca 

dla niego chwila; uprzedzamy: „maszynka powtórzy to, coście ociec grajali”. 

Teraz dopiero zwraca uwagę na cichy, skromny aparacik. A nasz fonograf, 

jakby poczuł ważkość swojej roli, wyrzuca z trąbki wyraźnie i dobitnie nutki. 

Stary przystawił ucho do trąbki… chwila zdumienia i pełen radości okrzyk: 

– To samo graje! Jak akuratnie! Adyć staro, psiakręć, posłuchaj ino, choć tu… 

– Ady słyszę, rychtyg tak graje jak ty. […] Stary aż łzy miał w oczach: – Moje 

kawołki, mój wiwat…362.

Działalność ośrodka poznańskiego i RAF przyniosła w okresie międzywo-

jennym dwie istotne, wydane w 1936 r. publikacje – efekt studiów i eksplo-

362 Jadwiga Pietruszyńska: Muzykanckie typy w ludzie wielkopolskim, cz. 1, op. cit.,  
s. XIII. Kolejne felietony pojawiały się w styczniowych numerach „Kuryera Literacko-Nau-
kowego” z 1935 r. (patrz bibliografia).

31. „Obława na dudziarzy wielkopolskich”. Od lewej: Anna Pietruszyńska, Marian So-
bieski, Jadwiga Pietruszyńska. Fotografia ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki 
PAN, autor zdjęcia nieznany. Poznań, 1934 r.



153

okres międzywojenny

racji terenowych. Pierwsza z nich to zbiór szczegółowych transkrypcji pieśni 

kaszubskich opracowany przez Łucjana Kamieńskiego, druga zaś to wydana 

wspomniana dysertacja Jadwigi Pietruszyńskiej. Obok licznych artykułów 

i przyczynków należy jeszcze wspomnieć o zachowanej pracy magisterskiej 

z 1938 r. Bożeny Czyżykowskiej o wiwatach wielkopolskich363, a także o mo-

nografiach pieśni ludowych autorstwa Konrada Pałubickiego (1937) i Witol-

da Kandulskiego (1939), czy o pracy o metodzie Kolberga Marii Turczyno-

wiczowej (1938). Ogółem w poznańskiej Katedrze powstało do wybuchu 

wojny pięć prac magisterskich z dziedziny folklorystyki muzycznej.

363 Maszynopis tej pracy jest przechowywany w Zbiorach Fonograficznych Instytutu 
Sztuki PAN. Również Bożena Czyżykowska pozostawiła sporo barwnych opisów swych 
„wypadów z fonografem” na Biskupiznę, np. Bożena Czyżykowska: Na wesele do Doma-

chowa, w: „Kronika Gostyńska” (Czasopismo regjonalne) 1935, serja VII, nr 4 (1 kwietnia 
1935), s. 49-56. Badaczka wskazywała na konieczność wielokrotnych powrotów w raz 
już dokumentowany teren, potrzebę dobrej znajomości z muzykantami i namawiała do 
uczestnictwa badacza w lokalnej praktyce muzycznej (np. w tańcach).

32. „Obława na dudziarzy 
wielkopolskich”. Od le-
wej: Anna Pietruszyńska, 
Marian Sobieski, Jadwiga 
Pietruszyńska. Fotogra-
fia ze Zbiorów Fonogra-
ficznych Instytutu Sztuki 
PAN, autor zdjęcia niezna-
ny. Poznań, 1934 r.

33. Od lewej: Anna Pietru-
szyńska, Jadwiga Pietru-
szyńska, Marian Sobieski. 
Fotografia ze Zbiorów Fo-
nograficznych Instytutu 
Sztuki PAN, autor zdjęcia 
nieznany. Poznań, 1934 r.
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W 1935 r. Jadwiga Pietruszyńska i Marian Sobieski otrzymali dyplomy 

uniwersyteckie. W tym czasie Sobieski, który egzamin końcowy zdał z et-

nografii muzycznej, został asystentem Zakładu Muzykologii Uniwersytetu 

Poznańskiego i coraz więcej czasu, obok pracy wykładowcy (paleografia), 

poświęcał zajęciom w Regionalnym Archiwum Fonograficznym. W toku 

prac archiwalnych Marian Sobieski ujawnił swe zainteresowania i zdolno-

ści w zakresie techniki nagraniowej. Zresztą sam twórca Regionalnego Ar-

chiwum eksperymentował w zakresie technologii dokumentacji terenowej, 

stając się niejako prekursorem stereofonii (czy też – jak zaproponował Piotr 

Dahlig – „protostereofonii”364):

Największe trudności notacyjne nastręczały okazy heterofoniczne i diatonicz-

ne, zdejmowane na jednym fonogramie. Dla lepszego odróżnienia głosów 

przeszliśmy najprzód do nagrań synchronicznych na kilku fonografach, lecz 

pozostający w dalszym ciągu problem odegrania synchronicznego rozwiązano 

dla dwugłosu w sposób nowy zapomocą przyrządu do równoczesnego sfo-

nografowania każdego głosu zosobna na jednym fonografie i jednym wałku. 

Doszło więc z konieczności do pierwszych doświadczeń fonotechnicznych365.

Troską Łucjana Kamieńskiego i jego współpracowników, zwłaszcza 

Marka Kwieka i Mariana Sobieskiego, było zabezpieczenie materiału ar-

364 P. Dahlig: Dudy wracają do mody, op. cit., s. 11.
365 Ł. Kamieński: Z badań nad śpiewem i muzyką ludu polskiego, op. cit., s. 143.

34. Fragment aneksu do pracy magisterskiej Bożeny Czyżykowskiej pt. Wiwaty wielko-
polskie (Poznań 1938). Zbiory Fonograficzne Instytutu Sztuki PAN
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chiwalnego – oryginalnych nagrań na wałkach Edisona. Choć Łucjan Ka-

mieński podkreślał możliwość ponownego wykorzystania nagrań w celu 

weryfikacji transkrypcji, w roku wydania Pieśni ludu pomorskiego wałki fo-

nograficzne z nagraniami kaszubskimi były już, jak pisał, „zgrane” – wielo-

krotne odtwarzanie igłą fonografu negatywnie wpłynęło na powierzchnię 

zapisu. Kamieński pokładał nadzieję w metodzie galwanizacji nośników, 

czyli dokonania negatywu zapisu w materiale trwałym, „aby umożliwić 

badaczom przyszłym wykorzystanie ich być może do poznań dziś jeszcze 

niedostępnych”366. Kamieński współpracował w tym zakresie z archiwum 

berlińskim, zlecając wykonanie odlewów galwanicznych i kopii wybranych 

dokumentów dźwiękowych. Matryce pozostały w Berlinie (archiwizowano 

je w celu dokonywania kolejnych odlewów), Kamieński zaś otrzymał kopie. 

Nie był jednak zadowolony z efektów tych prac:

Niestety, najlepsza w tym zakresie pracownia zagraniczna odlała całą serję 

naszych wałków z niewiadomych przyczyn tak fatalnie, że nie można było za-

ryzykować dalszych zleceń. W kraju warsztatu takiego niema, należało więc 

stanąć o ile możliwości na własnych nogach. Ze względu na kosztowność apa-

ratury do galwanoplastycznego odlewania wałków musieliśmy dążyć do no-

wego, przystosowanego do naszych potrzeb fonografu dyskowego, gdyż dys-

ki będzie można odlewać własnym przemysłem, a w związku z tem zabrano 

się też od razu do doświadczeń chemotechnicznych w celu wyrabiania w za-

kładzie dysków do nagrania. W tej chwili mamy już gotowy model fonografu 

konstrukcji M. Kwieka oraz dyski z syntezy M. Sobieskiego, które podczas 

wakacyj przejdą próbę w terenie. Jedno i drugie uniezależni nas od zagrani-

cy, która dostarczała nam dotąd tak aparaty, jak i wałki, a zarazem zmniej-

szy niepomiernie koszta prowadzenia archiwum. Do rozbudowy tego działu 

akustyczno-fonotechnicznego przywiązuję dużą wagę zarówno ze względów 

naukowych – pierwsze prace teoretyczne są w druku – jak i dlatego, że otwie-

ra się tu dla muzykologji naszej nowa perspektywa praktyczna, mianowicie 

w zakresie fono- i radjotechniki oraz budowania instrumentów367.

Współpraca Sobieskiego z Markiem Kwiekiem pozwoliła na rozwinięcie 

i udoskonalenie metod rejestracji dźwięku – od 1935 r. (na Kaszubach, 

366 Ł. Kamieński: Z badań nad śpiewem i muzyką ludu polskiego, op. cit., s. 143. Ta myśl 
Kamieńskiego winna przyświecać również współczesnym autorom nagrań 
i  archiwistom, zwłaszcza w epoce tak wygodnego, ale zarazem nietrwałego zapisu, ja-
kim jest rejestracja cyfrowa.

367 Ł. Kamieński: Z badań nad śpiewem i muzyką ludu polskiego, op. cit., s. 144.



156

Zachować dawne nagrania

a rok później koło Rybnika) nagrywano bowiem na płyty (miękkie, zapew-

ne typu Decelith) i z użyciem mikrofonu. Obok prowadzonej w okresie 

międzywojennym współpracy Regionalnego Archiwum Fonograficznego 

z Berlińskim Phonogrammarchiv, gdzie dokonywano galwanizacji oryginal-

nych wałków fonograficznych z placówki poznańskiej368, opracowywano 

– co wynika z powyższego cytatu – własne metody konserwacji zbioru – 

planowano skonstruowanie fonografu dyskowego, przewidując możliwość 

produkcji (odlewania) dysków na miejscu, co znacznie obniżyłoby koszty 

nagrań. Planowana metoda nie przyniosła jednak zadowalających rezulta-

tów i od 1935 r. posługiwano się importowanymi urządzeniami. Marian 

Sobieski, w ramach prac w archiwum, przegrał przed wojną wszystkie wałki 

Edisona na żelatynowe płyty, zabezpieczając tym samym nagrania na no-

śnikach oryginalnych: 

Regionalne Archiwum Fonograficzne (skrót RAF) wyposażone [było] w kilka 

fonografów wałkowych. W roku 1935 Archiwum przeszło na doskonalszą me-

todę nagrań, na nagrania elektro-akustyczne na płyty, posługując się mikro-

fonem węglowym, wzmacniaczami bateryjnymi i aparaturą elektryczną firmy 

368 Korespondencję między Kamieńskim a Hornbostlem z lat 1928-1932 przeanalizo-
wał Piotr Dahlig. Propozycja współpracy z Berlinem m.in. w zakresie galwanizacji pojawiła 
się już w 1928 r. (P. Dahlig: Wczesna etnomuzykologia polska w świetle korespondencji, op. cit., 
s. 157-160), zob. też: T. Kraszewski: Pieśń w tekturowym słoiku…, op. cit. Temat ten poruszy-
ła także Susanne Ziegler w referacie Wax Cylinder Recordings in the Berlin Phonogramm-Ar-
chiv: A report on the present state, wygłoszonym podczas międzynarodowej konferencji 100 
Years of Folk Music Recordings in Poland zorganizowanej w Instytucie Sztuki w Warszawie 
4 marca 2005 r.

35-36. Forma i odlew galwaniczny wałka fonograficznego. Fot. Jacek Jackowski.
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Sanders i Janzen w Berlinie. Do 1 września 1939 r. zdołałem (jako asystent 

RAF) przegrać wszystkie wałki woskowe na płyty, wtedy jeszcze żelatynowe369. 

4.2.1.4. akcja zbierania pieśni ludowych z wielkopolski i Kaszub

Działalność Łucjana Kamieńskiego oraz pracowników Regionalnego 

Archiwum Fonograficznego nie ograniczała się tylko do powiększania za-

sobów tej bezprecedensowej kolekcji źródeł dźwiękowych do badań nad 

polską muzyką ludową. Twórca archiwum, podobnie jak jego poprzednicy, 

pracę zbierawczą widział jako przedsięwzięcie kolektywne, zakrojone na 

szerszą skalę. Zaczynał jednak od tworzenia fundamentów i wypracowania 

metod dla wszelkich prac na gruncie regionalnym. Po zdobyciu doświad-

czeń, podobnie jak Juliusz Zborowski, przedstawił projekt akcji zbiera-

nia (spisywania i nagrywania) pieśni ludowych i – tak jak Chybiński 

– główne siły wykonawcze widział w nauczycielach a także w środowisku 

skupionym wokół prężnych wówczas teatrów ludowych370, całość zaś miała 

pozostawać pod kierunkiem muzykologa. 

Oddział Oświaty Pozaszkolnej Kuratorjum O[kręgu] S[zkolnego] Pozn., po-

stanowił zająć się akcją zbierania pieśni ludowych. Na odbytych konferen-

cjach, poświęconych tej sprawie, zdecydowano skontaktować się z pracow-

nikami oświatowymi w Okręgu Szkolnym Poznańskim, którzy już obecnie 

pracują w tej dziedzinie, a to celem dopomożenia im w tej pracy i nadania 

jej właściwego kierunku. Oddział O.P. przystąpi do zapoczątkowania archi-

wum pieśni ludowych, w którem będą przechowywane materjały, nadesła-

ne przez zbieraczy melodyj i tekstów słownych pieśni ludowych. Pracą tą 

będzie opiekował się specjalista-muzykolog. Ciekawsze pieśni będą druko-

wane w „Oświacie Pozaszkolnej”, by tą drogą udostępnić je pracownikom 

świetlicowym. Nawiązano również kontakt z Wielkopolskim Związkiem Te-

atrów Ludowych, który jeszcze w bież. roku wyda zebrane przez nauczycie-

369 Marian Sobieski: Zachodnie Archiwum Fonograficzne w Poznaniu, w: „Lud” (Organ 
Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego) 1947, t. 37, s. 459.

370 Już w 1930 r. na łamach „Teatru Ludowego” pojawił się w tym środowisku apel 
o „akcję zbierania pieśni ludowych” Stanisława Chrobota, zob.: Stanisław Chrobot: Na-
sza pieśń ludowa, w: „Teatr Ludowy”, (dodatek do „Drużyny” poświęcony teatrom, muzy-
ce i śpiewom) 1930, nr 8, s. 155-157. Dodajmy, iż międzywojenne inicjatywy tworzenia 
zbiorów, kolekcji i archiwów związanych z pieśnią nie ograniczały się tylko do groma-
dzenia zapisów terenowych, zob: Anonim (zap. Jan Niezgoda, pomysłodawca „Domu 
Pieśni”): Wystawa pamiątek śpiewackich, w: „Przegląd Muzyczny” 1928, nr 12, s. 3 (apel 
o gromadzenie nagród, rzadkich wydawnictw, rękopisów, portretów wybitnych działa-
czy); Jan Niezgoda: O archiwum Śpiewactwa Polskiego, w: „Przegląd Muzyczny” 1930, nr 6,  
s. 15-16 (korespondencja, kroniki, protokoły, akta, rękopisy niewydanych kompozycji).
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la p. K. śmierniaka – kujawiaki, przygotowane do śpiewania w świetlicach. 

Oddział Oświaty Pozaszkolnej Kuratorjum O.S.P. wyraża nadzieję, iż zbie-

racze pieśni ludowych województwa poznańskiego i pomorskiego nawiążą 

z nim bliższy kontakt w tej sprawie i przyczynią się do postawienia akcji 

zbierania pieśni ludowych na odpowiednim poziomie. Oddział O.P. Kura-

torjum przyrzeka ze swej strony pomoc371.

Na drugą połowę czerwca 1935 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznań-
skiego zaplanowało konferencję dla zbieraczy pieśni ludowych z Wielko-
polski i Pomorza372. Prócz możliwości zapoznania się ze sobą miłośników 
pieśni ludowej (planowano udział czynnych już zbieraczy, jak również li-
czono na zgłoszenia nowych współpracowników), celem konferencji było 
udzielenie zainteresowanym wskazówek metodycznych, ustalenie zasad 
organizacyjnych akcji zbierania pieśni ludowych, a także przeprowadzenie 
praktycznych ćwiczeń373. Choć opisywana akcja zbierania pieśni ludowych 
była skierowana przede wszystkim na gromadzenie terenowych „ołówko-
wych” zapisów ze słuchu (które należało sporządzać na odpowiednich kar-
tach), przewidziano w niej udział również fonografu:

Związek [Wielkopolski Związek Teatrów Ludowych w Poznaniu – J.J.] pod-

jął na zlecenie Kuratorjum Szkolnego Poznańskiego akcję zbierania pieśni 

ludowych w okręgu w porozumieniu z profesorem Uniwersytetu Poznań-

skiego, p. Łucjanem Kamieńskim. W tym celu opracowano i uzgodniono 

z Instytutem Muzykologicznym Uniwersytetu Poznańskiego „karty pieśni” 

i „karty zbieraczy pieśni”, przyczem pierwszych kart wydrukowano 3.000 

egzemplarzy, a drugich 500. Zakupiono również kosztem 234 złotych fono-

371 Anonim: Akcja zbierania pieśni ludowych, w: „Oświata Pozaszkolna” (Dodatek do 
Dziennika Urzędowego Kuratorjum Okręgu Szkolnego Poznańskiego poświęcony zagad-
nieniom pracy społ.-oświatowej na terenie Okręgu) 1934 nr 2, s. 40-41 (autorstwo zap. 
Łucjana Kamieńskiego). Od tej publikacji, na łamach cytowanego periodyku pojawiają 
się regularnie przykłady zapisów pieśni ludowych z terenów Wielkopolski i Kaszub, np. 
w numerze 1 z 1935 r. na s. 21-22 odnajdujemy zapis piosenki ludowej z Biskupizny (Suł-
kowice pow. Gostyń) Pojmij mnie, Jasiu…, którą zapisał Władysław Bartz w sierpniu 1934 
r., zaś pieśń wykonał Józef Kabała l. 26; podano także źródła innych wariantów tej pieśni. 
Szoca (szocza) kaszubskiego z przyśpiewkami przytoczono zaś w numerze 4 z 1935 r. na 
s. 132 (zapisał w Tupadłach Zygfryd Prószyński – dyrygent tamtejszego chóru ludowego 
– 15 grudnia 1934 r., podał Marcin Potrykus, lat 50), w kolejnych numerach publikował 
zapisy także Zbigniew Madejski. 

372 Termin tego zjazdu, który ostatecznie przybrał formę kursu, przesunięto potem 
na grudzień.

373 Anonim: Konferencja dla zbieraczy pieśni ludowych, w: „Oświata Pozaszkolna” (Do-
datek do Dziennika Urzędowego Kuratorjum Okręgu Szkolnego Poznańskiego poświęco-
ny zagadnieniom pracy społ.-oświatowej na terenie Okręgu) 1935, nr 4, s. 134 (autorstwo 
zap. Łucjana Kamieńskiego).
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graf do nagrywania zbieranych pieśni. Obecnie przystępuje Związek do na-

wiązania kontaktu z osobami, pracującemi w terenie na polu zbierania pieśni 

ludowych, dla ułatwienia im i skoordynowania ich działalności. W grudniu 

b.r. odbędzie się w Poznaniu konferencja zbieraczy pieśni ludowych, przy 

udziale i czynnej współpracy specjalistów w dziedzinie muzyki regjonalnej. 

Najciekawsze pieśni zebrane, będą opracowane i wydane w postaci śpiew-

ników dla świetlic, kursów wieczorowych i organizcyj kulturalno-oświato-

wych, a odpowiednie z nich w formie zbiorków pieśni do inscenizacji374. 

W dniach od 16 do 21 grudnia 1935 r. odbył się w Inowrocławiu kurs dla 

zbieraczy pieśni i tańców ludowych z Wielkopolski i Pomorza, który został 

merytorycznie przygotowany przez Łucjana Kamieńskiego, a zorganizowa-

ny przez Związek Teatrów Ludowych i Oddział Oświaty Pozaszkolnej Ku-

ratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego. W ramach kursu przeszkolono 

34 uczestników, którzy rekrutowali się zwłaszcza ze środowiska nauczy-

cielstwa szkół powszechnych375. Celem akcji zbierania pieśni było zgroma-

dzenie i zachowanie jak największej ilości rodzimego repertuaru w obliczu 

postępujących i odczuwanych coraz bardziej przemian społeczno-kulturo-

wych. Zguby dla lokalnych tradycji muzycznych („zamulanie  pieśni nalota-

mi i osadami muzyki obcej nam duchem”) upatrywano np. w rosnącej popu-

larności obcych tańców typu fokstrot, slow-fox, quickstep, których melodie 

dystrybuowało radio. Archiwum otrzymało siedzibę w Poznaniu, przy ul. 

Składowej nr 2. Placówka została wyposażona w fonografy, które miały być 

wykorzystywane do „zdejmowania” melodii pieśni i melodii instrumental-

nych szczególnie trudnych do zanotowania „metodą ołówkową”. Zbieracze 

mieli informować archiwum o istnieniu takich melodii korespondencyjnie 

w celu przygotowania i przeprowadzenia późniejszej sesji fonograficznej376. 

Podczas kursu w Inowrocławiu, obok zajęć teoretycznych, odbyły się także 

ćwiczenia praktyczne: 

374 Anonim: Sprawozdanie Instytutu Teatrów Ludowych i regionalnych Związków Teatrów 
Ludowych za 1-sze półrocze 1935 r., w: „Teatr Ludowy” (dodatek do „Drużyny” poświęcony 
teatrom, muzyce i śpiewom) 1935, nr 10, s. 153.

375 Anonim: Kurs dla zbieraczy pieśni i tańców ludowych, w: „Oświata Pozaszkolna” 
(Miesięcznik poświęcony zagadnieniom praktycznym pracy społeczno-oświatowej) 1936, 
nr 1, s. 48. Ludwik Kitz podaje liczbę 35 słuchaczy kursu, zob.: L. Kitz: Kurs dla zbieraczy 
pieśni ludowych w Inowrocławiu, w: „Oświata Pozaszkolna”. (Miesięcznik poświęcony za-
gadnieniom praktycznym pracy społeczno-oświatowej) 1936, nr 2, s. 71. Autor nazywał 
uczestników kursu, których szkolili m.in. Ł. Kamieński, Jędrzej Cierniak, Walerian Batko, 
„Kolbergami”.

376 Zbigniew Madejski: Zbieramy pieśni ludowe, w: „Oświata Pozaszkolna” (Miesięcznik 
poświęcony zagadnieniom praktycznym pracy społeczno-oświatowej) 1936, nr 2, s. 61 
(autor podaje spis zbieraczy terenowych pracujących wówczas w ramach akcji).
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[…] Prof. Kamieński omówił, ilustrując często muzyką z płyt gramofono-

wych377, cele i metody zbierania pieśni ludowych, zarys biologji pieśni lu-

dowej ogólnopolskiej oraz właściwości pieśni wielkopolskiej i pomorskiej. 

W części praktycznej odbyły się ćwiczenia […] w fonografowaniu śpiewu 

uczestników, gry dudziarza i skrzypka wiejskiego, zapisywaniu bezpośred-

niem i z fonografu. […] [Prof. Kamieński] opisał szczegółowo fonograf i za-

stosowanie tegoż w terenie. […] Następnie uczestnicy zaznajomili się indy-

widualnie z używaniem fonografu oraz z nagrywaniem muzyki dudziarza 

i skrzypka378.

Powstała zatem w Poznaniu równolegle druga placówka – archiwum (w od-

różnieniu od archiwum uniwersyteckiego o charakterze kulturalno-oświato-

wym, popularyzatorskim) gromadzące pieśni ludowe zapisane także (ale nie 

przede wszystkim) z pomocą fonografu. Niestety, nie wiemy nic o ewentual-

nych zbiorach fonograficznych poznańskiego Archiwum Pieśni Ludowej Wiel-

kopolski i Kaszub przy Wielkopolskim Związku Teatrów Ludowych.

4.2.1.5. Zasoby raF-u i straty wojenne

W pierwszych latach działalności Regionalnego Archiwum Fonograficz-

nego Uniwersytetu Poznańskiego zgromadzono w nim 1157 fonogramów379. 

W 1932 r. liczba „zdjęć fonograficznych” wynosiła 1215380. W 1934 r. 

377 Kamieński (który przeprowadził 28 godzin wykładów) posługiwał się podczas 
wykładów zapewne i fonografem i gramofonem, zwłaszcza, iż postęp w dziedzinie re-
produkcji dźwięku i jego głośności z płyty gramofonowej był wówczas kolosalny (por. 
Włodzimierz Junosza-Stępowski: O głośnikowej reprodukcji płyt gramofonowych, w: „Radio” 
(Ilustrowany tygodnik dla wszystkich) 1930, nr 29, s. 14-15; K. Witkowski: Reprodukcja 
głośnikowa płyt gramofonowych, ibid., nr 36, s. 9.

378 L. Kitz: Kurs dla zbieraczy pieśni ludowych…, op. cit., s. 72, 73.
379 M. Obst: Muzykologia Poznańska w okresie międzywojennym…, op. cit., s. 24. Piotr 

Dahlig podjął próbę odtworzenia zasobu nagrań wielkopolskich w Archiwum poznańskim 
na podstawie wspomnianej zachowanej pracy B. Czyżykowskiej. Praca ta – a konkretnie 
182 transkrypcje nutowe w niej zamieszczone – jest cennym powojennym śladem po za-
ginionych nagraniach poznańskich: „W końcu 1930 r. byłoby w R.A.F. 302 fonogramów 
(ok. 100 opisanych wałków), w końcu 1931 – 379 fonogramów, 1932 – 492, 1933 – 537. 
Przyrosty następowały głównie w okresie letnim. W momencie powstania Centralnego 
Archiwum Fonograficznego w Warszawie 1 VII 1934, kolekcja R.A.F. liczyłaby niecałe 600 
fonogramów. Chodzi tu jednak o pełny opis ok. 200 wałków z protokołami, a nie o liczbę 
wszystkich nagranych melodii, których według innych źródeł, powinno być ok. trzy razy 
więcej. Może więc mamy tu ślad bolączki archiwów – trudność nadążania w opracowaniu 
napływających materiałów” (P. Dahlig: Tradycje muzyczne a ich przemiany…, op. cit., s. 550).

380 Taką liczbę podaje Kamieński (Łucjan Kamieński: Z badań nad folklorem muzycz-
nym Wielkopolski, w: „Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” 1932,  
nr 3, s. 52) oraz Hanna Rudnicka (H. Rudnicka: Badania etnologiczno-muzyczne w Wielko-
polsce, op. cit., s. 8).
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Jadwiga Pietruszyńska podsu-

mowywała z dumą niemal po-

dwojony zasób archiwum po-

znańskiego: 

Tymczasem, jak wygląda ten 

powojenny folklor muzyczny 

Wielkopolski, może przeko-

nać się każdy, kto obejrzy, 

raczej usłyszy zbiory jedy-

nego w Polsce Regjonalnego 

Archiwum Fonograficznego, 

założonego przy Zakładzie 

Muzykologji Uniwersytetu Po-

znańskiego przez prof. dr. łu-

cjana Kamieńskiego. – Istnieje 

dopiero 4 lata – a posiada, 

dzięki energji prof. Kamieńskiego 2239 fonogramów czyli 2239 nagranych 

melodyj ludowych. Z tego 90% – to melodje wielkopolskie381.

Stan Regionalnego Archiwum Fonograficznego po 5 latach działalności przed-

stawiał się, wg sprawozdania Łucjana Kamieńskiego z 1936 r., następująco: 

2369 fonogramów z zapisem melodii i pieśni382, w tym 2231 „dorobku własne-

go”, czyli pochodzącego z nagrań terenowych pracowników Archiwum383. Do-

konał ich przeważnie Łucjan Kamieński (Wielkopolska, Pomorze), a także jego 

uczniowie: w Pieninach w 1933 r. rejestrował Zygmunt Sitowski384 (Kamieński 

dotarł w Pieniny z fonografem rok wcześniej385, wiemy też o nagraniach w oko-

licach Nowego Targu386, a także o 23 nagraniach Sitowskiego w Krakowskiem), 

na Mazowszu, o czym wspomniano, sporządzono 120 fonogramów. Oprócz 

381 J. Pietruszyńska: Muzykanckie typy w ludzie wielkopolskim, cz. 1, op. cit., s. XII.
382 Jeden fonogram oznaczał nagranie jednej melodii lub pieśni.
383 Ł. Kamieński: Z badań nad śpiewem i muzyką ludu polskiego, op. cit., s. 135.
384 Kamieński z Sitowskim nagrali w Pieninach 41 przykładów diafonii ludowej w miej-

scowościach: Krościenko, Kęty, Biały Potok, Tylka, Grywałd, Krośnica, Hałuszna, Sromowce 
Niżne, Szczawnica Niżna, Leśnica. Sitowski podnosił znaczenie prezentacji nagranych me-
lodii wykonawcy w celu dokładnego wyjaśnienia celu prac dokumentacyjno-badawczych. 
Mogło to być źródłem wielu interesujących spostrzeżeń ze strony wykonawcy.

385 Łucjan Kamieński: Diafonja ludowa w Pieninach, w: „Sprawozdania Poznańskiego To-
warzystwa Przyjaciół Nauk” 1934, nr 1 (za I kwartał 1933 r.), s. 5-7. Diafonia pienińska zain-
teresowała Kamieńskiego zapewne pod wpływem pracy Hornbostla o diafonii islandzkiej (P. 
Dahlig: Wczesna etnomuzykologia polska w świetle korespondencji, op. cit.,  s. 158).

386 zob. też: P. Dahlig: Tradycje muzyczne a ich przemiany…, op. cit., s. 564.

37. Jadwiga Pietruszyńska przy zbiorze nagrań 
na wałkach fonograficznych w Regionalnym 
Archiwum Fonograficznym w Poznaniu. Foto-
grafia ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu 
Sztuki PAN, autor zdjęcia nieznany. Poznań, 
1934 r.
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wymienionych, w Wielkopolsce dokumentowali również Bożena Czyżykow-

ska oraz Marian Sobieski. Repertuar ze Szwecji zarejestrowano w pracowni 

poznańskiej, podobnie dokonano nagrań dudziarzy i śpiewaków wiejskich za-

mieszkałych w Poznaniu (tych drugich w liczbie ok. 200 fonogramów). Pieśni 

kościelne – jako materiał ważny do badań etnomuzykologicznych – Regional-

ne Archiwum Fonograficzne nagrywało w kościołach387.

Region Liczba fonogramów w RAF w 1935 r.* 

Wielkopolska 1591

Pomorze 327

Pieniny 190

Mazowsze 119

Szwecja 4

Ogółem fonogramów: 2231

* Ł. Kamieński: Z badań nad śpiewem i muzyką ludu polskiego, op. cit., s. 135.

Pozostałe fonogramy-kopie oraz płyty pochodziły z wymiany z berliń-

skim Phonogramm-Archiv i zawierały przykłady muzyki kultur egzotycz-

nych. Kamieński planował wyjazd z fonografem na Łużyce (interesowały 

go serbskie „reje”) oraz prace dokumentacyjne w Szwecji („polskor”)388. 

387 Ł. Kamieński: Z badań nad folklorem muzycznym Wielkopolski, op. cit., s. 55.
388 M. Sobieski: Organizacja akcji zbierania pieśni ludowych…, op. cit., s. 193.

39. Marian Sobieski (z prawej) i Zygmunt Sitowski. Fotografia ze Zbiorów Fonograficz-
nych Instytutu Sztuki PAN, autor zdjęcia nieznany. Poznań, lata 30. XX w.
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Regionalne Archiwum Fonograficzne wzbogaciło się również w 1936 i 1937 r. 
o nagrania ze śląska, które przeprowadził Kamieński m.in. ze studentem 
Konradem Pałubickim. Dokumentację nowoczesnymi metodami, które 
otwierały nowy etap w bogatej pracy  zbierawczej na śląsku, rozpoczęto 
w powiecie rybnickim:

[…] Po raz pierwszy na śląsku rozpoczęto zapisywanie pieśni ludowych naj-

ściślejszą współczesną metodą tj. przy pomocy fonografu nagrywając płyty. 

Na jesieni 1936 roku doktor Łucjan Kamieński, profesor uniwersytetu w Po-

znaniu utrwalił tym sposobem 300 pieśni i w bieżącym roku pracę tę dalej 

prowadził389.

Kontynuacja prac fonograficznych na śląsku przyniosła kolejny plon w po-
staci 61 nagrań, akcję zaś planowano podtrzymywać siłami miejscowymi. 
W tym celu zakupiono również fonograf.

Z inicjatywy Instytutu śląskiego objechał prof. U.P. Łucjan Kamieński ze 

swoim asystentem dr Kwiekiem powiat rybnicki celem zebrania pieśni 

ludowych. Towarzyszyli im w terenie pp. Sachse390 z Katowic i M. Szeli-

gowicz z Mikołowa w celu zapoznania się z metodami pracy. Akcja w tere-

nie przeprowadzona była przy wydatnym poparciu starosty rybnickiego 

oraz Polskiego Związku Zachodniego. Zebrano 361 pieśni w 15 miejsco-

wościach. Prof. Kamieński nadesłał już do Instytutu 71 płyt z nagranymi 

na nich 361 melodiami zebranych pieśni. Płyty te odda Instytut do kon-

serwacji Muzeum śląskiemu. Akcja zbierania pieśni będzie prowadzona 

w dalszym ciągu zarówno przez prof. Kamieńskiego, jak i przez siły miej-

scowe, które będą mogły korzystać z aparatu do nagrywania pieśni, zaku-

pionego dzięki interwencji Instytutu przez Oddział oświaty pozaszkolnej 

śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W ten sposób po ziemi wielkopolskiej 

i pomorskiej, które już w znacznej części zostały pod tym względem opra-

cowane przez Instytut Muzykologiczny przy Uniwersytecie Poznańskim, 

będzie miał także śląsk naukowo i metodycznie opracowaną kolekcję swo-

ich pieśni ludowych391. 

389 Tadeusz Prejzner: Praca nad zapisywaniem ludowej pieśni na Śląsku nie ustaje, w: 
„śpiewak” (Miesięcznik muzyczny. Organ Zjednoczenia Polskich Związków śpiewaczych 
i Muzycznych w Warszawie) 1938, nr 2, s. 23.

390 Chodzi o Feliksa Sachse, współautora Tańców Śląskich (1937).
391 Anonim: Zbieranie pieśni śląskich, w: „Kultura”  (Tygodnik literacki, artystyczny 

i społeczny) 1937, nr 35 s. 6.
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Tym samym liczba nagrań w Archi-
wum osiągnęła ok. 3000 fonogra-
mów. Rok później Komitet Wydaw-
nictw śląskich w ramach Polskiej Akademii Umiejętności przejął formalnie 
kontynuację zbierania lokalnej pieśni ludowej za pomocą fonografu: „Akcję 
dalszego zbierania pieśni ludowych śląskich uzgodniono z Instytutem ślą-
skim w Katowicach, który rozpoczął zbieranie materiałów do pieśni sposo-
bem fonograficznym”392.

Do wybuchu wojny zgromadzono w Regionalnym Archiwum Fonogra-
ficznym ponad 4000 zapisów dźwiękowych (utrwalanych na wałkach fo-
nograficznych, a od 1934 r. na płytach żelatynowych), głównie z terenów 
Wielkopolski, Pomorza, Górnego śląska, Mazowsza, Pienin, oraz – w dro-
dze wymiany z berlińskim Phonogramm-Archiv – wiele nagrań muzyki in-
nych narodów. Sam Kamieński pisał w 1939 r.: „Zorganizowane […] w roku 
1930-tym […] Regionalne Archiwum Fonograficzne […] rozporządza dziś 
już materiałem dostatecznym – 4020 melodyj na wałku i płycie dźwięko-
wej utrwalonych”393. Choć – jak wykażemy w kolejnym rozdziale – zbiór 

392 Sprawozdania z Czynności i Wydawnictw PAU od czerwca 1938 do czerwca 1939. Kra-
ków 1939, s. 8-9.

393 Łucjan Kamieński: Śpiew i muzyka ludu wielkopolskiego, w: „Lutnia” (Pismo poświę-
cone idei śpiewaczej) 1939, nr 2, s. 3.

40-42. Instrumenty dudowe i ich ele-
menty.  Opis fotografii autorstwa J. So-
bieskiej z kwietnia 1986 r.: „Resztki do-
kumentacji terenowej z 1934 r. Katalog 
zdjęć. Takie tylko resztki się ostały…”. 
Fotografia ze Zbiorów Fonograficznych 
Instytutu Sztuki PAN. Fot. J. Pietruszyń-
ska. 1934 r.



165

okres międzywojenny

poznański ustępował liczebnością 
zasobom młodszego Centralne-
go Archiwum Fonograficznego 
w Warszawie, skrupulatność, pra-
cowitość, a także wdrożenie sys-
tematycznej metody pracy zbie-
rawczej i opisowej sprawiły, iż za-
łożyciela Regionalnego Archiwum 
Fonograficznego możemy nazwać 
„Kolbergiem XX wieku”394.

Niestety, cała poznańska kolek-
cja nagrań została zniszczona lub 
– w najlepszym wypadku – roz-
proszona wkrótce po wybuchu II 
wojny światowej. śladem zbioru są 
wspomniane transkrypcje z wał-
ków dokonane przez Kamieńskie-
go w Pieśniach ludu pomorskiego 
i Wiwaty Bożeny Czyżykowskiej. 
Zachował się zapis jednej pieśni 
nagranej na śląsku o incipicie Nie 

będziesz, leleńku, nie będziesz rykował395. Dzięki współpracy ośrodka po-
znańskiego z Berlińskim Phonogramm-Archiv zachowały się tam kopie 
22396 fonograficznych wałków woskowych nagranych w 1930 r. w miejsco-
wości Nowy Tomyśl przez Łucjana Kamieńskiego, który wysłał oryginal-
ne nagrania w celu wykonania galwanicznych kopii-negatywów (23 wałki 
zostały wysłane 14 października 1930 r.). Były to pierwsze nagrania do-
konane w oficjalnie działającym Regionalnym Archiwum Fonograficznym. 
Utrwalono w nich grę i śpiew dudziarza Michała Kulawiaka (ur. 1865 – zm. 
ok. 1940-44) – dudziarza i śpiewaka z Michorzewa, który grywał zarobko-
wo na poznańskich podwórkach, i śpiew jego żony Marianny (1868-1948) 
oraz ich córki Konstancji Horemskiej (ur. 1894 r.)397. Obecnie w Zbiorach 

394 Bernard Piotrowski: łucjan Kamieński (1885-1964)…, op. cit., s. 209.
395 Jadwiga i Marian Sobiescy: Pieśń ludowa i jej problemy VII. Skale polskiej pieśni ludo-

wej, w: „Poradnik Muzyczny” (Organ Ludowego Instytutu Muzycznego poświęcony zagad-
nieniom upowszechniania kultury muzycznej) 1948, nr 1, s. 5.

396 Pierwotnie liczba wałków wynosiła 23, jeden wałek zaginął.
397 Wałkom towarzyszył spis incipitów nagranych utworów przetłumaczony na język 

niemiecki przez Mieczysława Kolińskiego, który wówczas współpracował z archiwum ber-
lińskim jako wolontariusz (P. Dahlig: Early field recordings in Poland…, op. cit., s. 212). 

43. Michał Kulawiak, nestor dudziarzy 
podwórkowych miasta Poznania. Fotogra-
fia ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu 
Sztuki PAN, autor zdjęcia nieznany. Po-
znań, 25 lipca 1934 r.
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Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN znajduje się kopia zdigitalizowanych 

w Berlinie nagrań z 1930 r. Materiał ten, zgodnie z cytowaną wyżej opinią 

Kamieńskiego, był już w 1931 r. w bardzo złym stanie technicznym398. Je-

dyna pochodząca z tych nagrań (wałek nr 5) pieśń, w wykonaniu Michała 

Kulawiaka, została opublikowana na jubileuszowej płycie CD: Music! 100 

Nagrania zawierają 21 melodii: Jeszcze Polska nie zginęła (dudy); Czarna rola, biały kamień; 
Z tamtej strony jeziora; Oj, przyjechały ułany z obozu; Świeci miesiąc na niebie (wokalne) oraz: 
Oj, chmielu; A na tej łącze leszczyna; Com zarobiła, tom zarobiła; A ty, dziewczyno, tańcuj mi 
dobrze; Uciekła przepióreczka w proso; A zagrajże mi, mój graczyku; Ścieżką do pszeniczki; Kędy 
ty, Jasiu, pojedziesz; A w moim ogródku zakwitły goździki; Za co mnie bijesz, Jasiu; Oj, zajęto, 
zajęto; Ułani, ułani, z Westfalii jedziecie; Hola, matulu moja; Trącił smyczkiem, dudy grały; 
Hura, hura od mazura; Patrzała oknem, patrzała szybą (w wersji wokalnej i dudziarskiej), 
por: P. Dahlig: Wczesna etnomuzykologia polska w świetle korespondencji, op. cit.,  s. 157-158; 
zob. też: idem: Die Phonogrammsammlungen des Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk in 
Warschau – Ein Archiv folkloristicher Praxis, w: Musik-Sammlungen – Speicher interkultureller 
Prozesse. Teilband B. Erik Fischer, Annelie Kürsten, Sarah Brasack,Verena Ludorff (red.). 
Stuttgart 2007: Franz Steiner Verlag, s. 502.

398 Nie jest wykluczone, że wałki zostały uszkodzone podczas samego procesu gal-
wanizacji (T. Kraszewski: Pieśń w tekturowym słoiku…, op. cit.). Z reguły proces galwaniza-
cji wpływał destrukcyjnie na oryginalne zapisy; tym samym odlew (miedziany negatyw) 
galwaniczny nabywał praw oryginału i służył do produkcji kolejnych kopii. Warto wspo-
mnieć, iż matryce galwaniczne m.in. polskich nagrań przetrwały szczęśliwie ewakuację 
berlińskich zbiorów w 1944 r., wywóz do Rosji (były przechowywane m.in. w Leningra-
dzie) i powróciły do Berlina.

44. Ostatnia przed wojną wycieczka folklorystyczna studentów Muzykologii Uniwersy-
tetu Poznańskiego. Fotografia ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN, autor 
zdjęcia nieznany.  Okolice Włoszakowic, 1939 r.
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recordings. 100 Years of the Berlin Phonogramm-Archiv 1900–2000399. Z Pozna-

nia ocalały w kraju tylko nieliczne nagrania. Z roku 1936 pochodzi sześcio-

minutowe nagranie z Domachowa utrwalone na płycie radiowej (zapewne 

materiał do audycji o zwyczajach dorocznych „Podkoziołku” lub „Kata-

rzynkach”), którego kopię na taśmie magnetycznej przekazał do Instytutu 

Sztuki PAN Jarosław Lisakowski400; nagranie to udostępnił Lisakowskiemu 

Jan Bzdęga z Domachowa, który za namową Jadwigi Sobieskiej dokonywał 

uzupełniających nagrań w regionie do drugiego wydania Biskupian401. Być 

może podczas nagrania w Domachowie był obecny Ł. Kamieński, co wią-

załoby powstanie tego nagrania z działalnością archiwum poznańskiego402. 

W nagraniu uwieczniono prócz śpiewu grę ze skrzypcami dudziarza Anto-

niego Maleszki (1872-1949, zob. il. 29), który zagrał także na bandonii403. 

Warto w tym miejscu podkreślić, iż poznańska rozgłośnia Polskiego Radia 

wcześnie – bo już w międzywojniu – zainteresowała się popularyzacją lo-

kalnej tradycji muzycznej: 

Audycje z muzyką ludową pojawiały się w Polskim Radiu zwłaszcza w la-

tach 1935-38. […] Technika nagrań umożliwiała od poł. l. 30. nagrania tak-

że wyjazdowe, choć najczęściej zapraszano muzyków do studia radiowego. 

W związku z przygotowywaniem audycji radiowej o muzyce biskupiańskiej 

nagrano płytę „pilotażową”, prawdopodobnie w 1936 r., gdy ukazali się Bi-

skupianie Jana Bzdęgi. Płyta może pochodzić jednak też z lat 1937-1938404. 

Nadzieje na odnalezienie choć części poznańskiego przedwojennego 

zbioru rozwiewa niestety twierdzenie Adolfa Chybińskiego o „zupełnym 

zniszczeniu zbiorów Archiwum Fonograficznego przy Zakładzie Muzykolo-

gii Uniw. Pozn. i zbiorów Centralnego Archiwum Fonograficznego w War-

szawie”405. Autor jednak liczył na prace Zachodniego Archiwum Fonogra-

399 Wydawnictwo to zostało wznowione w 20014 r.
400 Sygnatura T4951.
401 Piotr Dahlig: Dudy wracają do mody, op. cit., s. 16. Pierwsze wydanie pracy Bzdęgi 

ukazało się w 1936 r., zob. też. P. Dahlig: Tradycje muzyczne a ich przemiany…, op. cit.,  
s. 562-563.

402 Fragmenty tego nagrania opublikowane zostały na płycie CD pt. Muzyka Warta Po-
znania w 1999 r., która stanowi również załącznik do wznowionej pracy Jadwigi Sobieskiej 
z 1982 r., wydanej ponownie i uzupełnionej w 2006 r. przez P. Dahliga (J. Sobieska: Polski 
folklor muzyczny. Materiały pomocnicze dla nauczycieli szkół i ognisk artystycznych, op. cit.).

403 Mamy tu m.in. śpiewy: Jak ja będę umierać; Weźma my se, W uogródeczku siadała, 
tańce: Przodek, Okrągły, Szewc, Ceglorz, Idź sobie, Gołąbek, Weksel (równy).  

404 P. Dahlig: Dudy wracają do mody, op. cit., s. 17-18.
405 Adolf Chybiński: O potrzebach polskiej etnografii muzycznej II. Zagadnienia pokolber-

gowskie, w: „Polska Sztuka Ludowa” 1948,  nr 1, s. 6-7.
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ficznego istniejącego od 1945 r. w Poznaniu, dzięki działalności którego 

„zbieranie folkloru muzycznego nie ustaje”. Podobne uwagi w odniesieniu 

do międzywojennych zbiorów poznańskich odnajdujemy u Antoniny Wo-

zaczyńskiej: „Archiwum Fonograficzne Uniwersytetu Poznańskiego zostało 

w czasie wojny doszczętnie zniszczone”406, i u Mariana Sobieskiego: „Te, tak 

dobrze zapowiadające się prace, zostały na skutek wybuchu wojny 1939 

roku kompletnie zniszczone”407. W latach ’50. ubiegłego wieku Sobiescy 

informowali o „bezpowrotnym zaginięciu” i „zagładzie” zbiorów przedwo-

jennych i dodawali, iż: „archiwum poznańskie znikło bez śladu, wywiezione 

przez opiekunów hitlerowskich”408. 

Cały ten dorobek przepadł w czasie II wojny światowej. Okupanci wywieźli 

oryginalne wałki, ich wtórniki przegrane elektroakustycznie na miękkie pły-

406 A.Wozaczyńska: Stan badań w zakresie etnografii muzycznej w Polsce, op. cit., s. 470.
407 M. Sobieski: Organizacja akcji zbierania pieśni ludowych…, op. cit., s. 193.
408 Jadwiga, Marian Sobiescy: Pieśń i muzyka ludowa Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej 

w świetle dotychczasowych badań, w: „Polska Sztuka Ludowa” 1950, nr 1-6, s. 17; eidem: 
O pracach badawczych nad muzyką ludową…, op. cit., s. 2; „Wszytskie te zbiory […] zostały 
kompletnie zniszczone przez działania wojenne. Nie pozostało ani jedno nagranie” (Jadwi-
ga, Marian, Sobiescy: Pieśń ludowa i jej problemy III. Polska etnografia muzyczna po Kolbergu, 
op. cit., s. 2)

45. Andrzej Rała – koźlarz, ur. w Małej 
Wsi pow. Wolsztyn. Fotografia ze Zbiorów 
Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN.  
Fot. J. Sobieska, 1934 r.

46. Tomasz Brudło – koźlarz, ur. w 1873 r. 
w Wąchabnie pow. Wolsztyn. Fotografia ze 
Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki 
PAN. Fot. J. Sobieska, 1934 r.
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ty przez M. Sobieskiego (tuż przed 1 września 1939 r.) oraz wszystkie ma-

teriały dokumentacyjne, tak niezgodne z hasłem „Warthegau urdeutsch”409.

O wywiezieniu z Poznania zbiorów oraz aparatury przez okupanta wspo-

mniał również Marian Sobieski410. Ludwik Bielawski stwierdził, iż: „śladu 

nie zostało po naszych czołowych archiwach fonograficznych”411, zaś Piotr 

Dahlig pisał o „wywiezieniu przez Niemców jesienią 1939 r. w nieznanym 

kierunku i prawdopodobnie zniszczeniu” zbiorów poznańskich412. Marian 

Obst zaś podsumowywał:

Niemcy, skoro tylko weszli do Poznania w roku 1939, zajęli się gorliwie Za-

kładem i Regionalnym Archiwum Fonograficznym413. Ze zbiorów folklory-

stycznych nie pozostało nic. Ani jednej kartki z dokumentacją rękopiśmien-

ną, ani jednego fonogramu, których cały zbiór przegrał elektroakustycznie 

na miękkie decelitowe płyty w 1939 roku Marian Sobieski. Wszystko zosta-

ło popakowane i wywiezione. Po wojnie nie dało się odszukać w archiwach 

niemieckich ani śladu naszych zbiorów414.

Z drugiej jednak strony np. fakt odnalezienia w końcu lat 90. XX w. w Berlinie 

nielicznych kopii nagrań poznańskich lub pojawiająca się w literaturze infor-

macja o zaginięciu zbioru (sugerująca może fakt wywiezienia dokumentów 

409 J. Sobieska:  Ze studiów nad folklorem muzycznym Wielkopolski, op. cit., s. 40.
410 M. Sobieski: Zachodnie Archiwum Fonograficzne w Poznaniu, op. cit., s. 459.
411 L. Bielawski: Działalność Jadwigi i Mariana Sobieskich…, op. cit., s. 20.
412 P. Dahlig: Tradycje muzyczne a ich przemiany…, op. cit., s. 573 (na podstawie ustnych 

wspomnień Jadwigi Sobieskiej)
413 Niewątpliwie uwagę okupanta zwróciły już wcześniej zainteresowania placówki 

poznańskiej i jej kierownika – Kamieńskiego Wielkopolską („Prapolską Nadwarciańską”) 
i Kaszubami oraz uwypuklanie polskości tych ziem („nieskażenia pieśni i muzyki szkołą 
niemiecką”), także w badaniach i publikacjach (B. Piotrowski: łucjan Kamieński (1885-
1964)…, op. cit.). Na konsekwentne tworzenie zinstytucjonalizowanego archiwum Łucjana 
Kamieńskiego, a także na działania jego poprzedników (m.in. Zawilińskiego, Zborowskie-
go) miały niewątpliwie wpływ akcje zbierawcze organizowane w innych państwach euro-
pejskich (Niemcy, Dania, Szwecja, Austria – ośrodkowi wiedeńskiemu poświęciliśmy już 
nieco miejsca), z czasem także z wykorzystaniem fonografu. Karol Hławiczka (K. Hławicz-
ka: Niewydane zbiory Oskara Kolberga, op. cit., s. 3) w kontekście planów wydania niepu-
blikowanych zbiorów Kolberga, zwrócił uwagę na pracę zbierawczą dokonaną – siłami 
niepolskimi – na Mazurach, pozostającymi wówczas poza granicami II Rzeczypospolitej: 
„Joseph Müller-Blattau donosi w swej pracy naukowej o pieśni mazurskiej: Zur Erforschung 
des ostpreussischen Volkslieds o zebraniu 5000 pieśni na Mazowszu pruskim przez nauczy-
cielstwo; dość znaczną ilość pieśni nagrano na płyty, a część wydano w niemieckim tłuma-
czeniu (chodziło o Masurische Volkslieder mit Bildern und Weisen. Berlin und Leipzig 1934 
i Masurische Volkslieder, Königsberg 1930), oprac. Hedwig Borowski, Ewald Lukat.

414 M. Obst: Muzykologia Poznańska w okresie międzywojennym…, op. cit., s. 26; zob. też. 
J. Sobieska: Ze studiów na folklorem muzycznym Wielkopolski, op. cit., s. 40-41.
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w głąb Rzeszy) pozwalają optymistycz-
nie przypuszczać, iż odtworzenie choć 
minimalnej części owej kolekcji nie jest 
rzeczą niemożliwą415.

Prof. Łucjan Kamieński na początku 

okupacji trafił do aresztu jako działacz 

antyniemiecki. Jego publikacje zaprezen-

towano nawet na wystawie Wrogowie Rze-

szy. Uwolniony z więzienia za wstawien-

nictwem żony (Niemki) podlegał jednak 

policyjnej kontroli. Całej rodzinie groziła 

wywózka do obozu koncentracyjnego. Pod 

taką presją Kamieński podpisał folkslistę 

najniższej grupy, co niestety istotnie odbiło 

się na jego powojennych losach416. Okres 

drugiej wojny światowej Jadwiga i Marian 

Sobiescy (od 1936 r. byli małżeństwem417) 

– wychowankowie prof. Łucjana Kamieńskiego, którzy wkrótce stali się pierw-

szymi, jak stwierdził prof. Ludwik Bielawski, zawodowymi w pełnym tego słowa 

znaczeniu etnografami muzycznymi418 – spędzili wraz z małymi dziećmi w War-

415 „Wszystkie zbiory RAF-u w czasie wojny zaginęły”; „Nagrania poznańskiego Ar-
chiwum Regionalnego zostały natychmiast [po wybuchu wojny – przyp. J.J.] wywiezione 
przez okupanta” (Jadwiga Sobieska: Polski folklor muzyczny, cz. 1. Materiały do nauczania, 
cz. 2. Przykłady muzyczne. Materiały pomocnicze dla nauczycieli szkół i ognisk artystycz-
nych. Zeszyt 183. Warszawa 1982: Centralny Ośrodek Pedagogiczny Szkolnictwa Arty-
stycznego, s. 29; (eadem: Polski folklor muzyczny. Materiały pomocnicze dla nauczycieli 
szkół i ognisk artystycznych. Wydanie trzecie rozszerzone pod red. P. Dahliga. Warszawa 
2006: Centrum Edukacji Artystycznej, s. 38); „Nagrania te wraz ze wszystkimi zbiorami 
RAF zaginęły w czasie ostatniej wojny […]” (Jadwiga, Marian Sobiescy: Diafonia w Pieni-
nach, w: „Muzyka” 1952, nr 9-10, s. 16-17). Tezę o zaginięciu a nie zniszczeniu poznańskiej 
kolekcji fonograficznej podkreślał zwłaszcza Kornel Michałowski („Bezcenne archiwum 
nagrań, prawdopodobnie wywiezione przez okupanta, zginęło bez śladu”, K. Michałow-
ski: Z historii muzykologii poznańskiej…, op. cit., s. 50). Autor poświęcił też wiele uwagi 
historii Instytutu Muzykologicznego nazistowskiego Uniwersytetu Rzeszy, który działał 
w Poznaniu w latach okupacji 1941-1945 a z którym związani byli m.in. Walther Vetter 
i Walter Wiora (idem: Muzykologia niemiecka w Poznaniu w latach II wojny światowej, w: 
Muzykologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza…, op. cit.). Postawa Kamieńskiego 
i jego „zaginiona bez śladu” dokumentacja pozostawały w opozycji do ideologii Instytutu, 
dążącej do ukazania muzyki „Kraju Warty” i śląska jako elementów niemieckiej tradycji.

416 A. Kostrzewa: Idee i dramaty..., op. cit. s. 114.
417 Po ukończeniu studiów w Poznaniu Jadwiga Pietruszyńska wróciła do Warszawy, 

gdzie została sekretarzem redakcji „Muzyki Polskiej”, zaś Marian Sobieski pozostał w Po-
znaniu jako asystent Zakładu Muzykologii, gdzie dzielił pracę między dydaktykę a obo-
wiązki w Regionalnym Archiwum Fonograficznym, nadal też współpracował na polu chó-
ralistyki z ks. Gieburowskim, uczył też w prywatnych szkołach muzycznych. Po ślubie, 
w 1936 r., Jadwiga i Marian Sobiescy osiedli razem w Poznaniu, gdzie Sobieska podjęła 
pracę jako nauczycielka śpiewu w Gimnazjum Sióstr Urszulanek.

418 L. Bielawski: Działalność Jadwigi i Mariana Sobieskich…, op. cit., s. 11-12.

47. Maria Woźna śpiewaczka, której 
głos utrwalono w przedwojennych 
nagraniach. Fotografia ze Zbiorów Fo-
nograficznych IS PAN. Fot. B. Brock. 
Chwałkowo, pow. Gostyń, 1933 r.
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szawie i w Lublinie, zostali bowiem wysiedleni z Poznania. W latach 1941–44 So-

bieski był tłumaczem w Biurze Pisania Podań w Lublinie, zaś od 1944 r. pracował 

jako robotnik fizyczny w cukrowni w Józefowie (gm. Ożarów Maz.).  

4.2.2. Wilno, uniwersytet Stefana batorego  

– plany archiwum fonograficznego, 1932 r.

Początek lat 30. XX w. stał się ważną cezurą pomiędzy okresem wysił-

ków indywidualnych badaczy, którzy w niewielkim zakresie i niejednokrot-

nie na własny rachunek dokonywali zapisów fonograficznych muzycznego 

repertuaru ludowego, a czasem systematycznej dokumentacji dźwiękowej 

folkloru polskiego zapoczątkowanej przez Łucjana Kamieńskiego, twórcę 

pierwszego w kraju archiwum fonograficznego. Nie oznacza to jednak, że 

naukowcy, badacze i dokumentaliści zaniechali indywidualnych wypraw, 

choć niejednokrotnie korzystali już z wyposażenia placówek uniwersytec-

kich. Tak powstawały niewielkie kolekcje, małe – choć niezwykle cenne 

– archiwa zakładowe, gromadzone jeszcze przy katedrach etnografii. Pierw-

sze archiwa budowano także z mniejszych kolekcji – efektów działań po-

szczególnych badaczy, realizujących dokumentację w określonych rejonach 

kraju, o czym wspomniano, wzmiankując epizodyczne jeszcze prace prof.  

Ł. Kamieńskiego z 1928 r. Zanim przejdziemy do omówienia kolejnego, naj-

większego archiwum nagrań muzyki tradycyjnej, przyjrzyjmy się historii fo-

nografii etnomuzycznej w ośrodku wileńskim. W okresie międzywojennym 

w Zakładzie Etnologii Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, w przyuni-

wersyteckim Muzeum Etnograficznym (laboratorium Zakładu Etnologii), 

podjęto, jak pisze Agnieszka Kostrzewa-Majoch419, przed 1932 r. próbę 

zorganizowania archiwum fonograficznego. Maria Znamierowska-Prüffero-

wa w 1932 r. wyszczególniła w inwentarzu w punkcie 8 „wałki melodyj 

i t.p. notowanych na fonografie” a wśród „pomocy naukowych i wycieczko-

wych” –  „fonograf firmy C. Schneidera”420. Cezaria Baudouin de Courtenay 

Ehrenkreutzowa, opisując Zakład Etnologii założony w r. 1924 – z począt-

ku funkcjonujący pod nazwą Pracowni Etnologicznej (składający się wów-

czas z dwu jednostek: 1. z Pracowni Etnologicznej i 2. z Muzeum Etnolo-

gicznego) – wymieniła wśród zbiorów archiwum (np. „klisze i fotografje”) 

również pomoce naukowe, w tym (w punkcie 4): Fonograf firmy C. Schne-

419 A. Kostrzewa-Majoch: Między Poznaniem a Wilnem…, op. cit., s. 134, 136.
420 M. Znamierowska-Prüfferowa: Muzeum Etnograficzne U. S. B. w Wilnie i jego przy-

szłość, w: „Lud” (Organ Polskiego Towarzystwa Etnologicznego) 1932, t. 31, s. 8.
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ider421. Nie wiemy, czy wspomniany aparat, znajdujący się już w 1932 r.  

w Muzeum, był niesprawny, czy też z innych przyczyn nie mógł być wów-

czas wykorzystany:

Zbieranie zabytków literatury i muzyki ludowej nie zostały rozpoczęte w Za-

kładzie Etnologji, gdyż Zakład nie posiada jeszcze dostatecznie przygoto-

wanych pracowników, przygodne zaś badania w tej trudnej niezmiernie 

dziedzinie prowadzone przez niespecjalistów uważa za chybione […]; brak 

odpowiedniego fonografu i wykształcenia muzykologicznego uniemożliwia 

po prostu osiągnięcie właściwych rezultatów pracy przez zbieraczy422.

Nie wiemy wiele o owych przygodnych badaniach, wzmianki w literatu-

rze wskazują jednak, iż sama idea fonografowania pieśni zakwitła tu już 

u schyłku lat 20. ubiegłego wieku. W 1929 r. Lucjan Turkowski, związany 

z Uniwersytetem Stefana Batorego, podejmując próbę charakterystyki mu-

zycznych zdolności ludu białoruskiego, pisał: 

Zarówno melodje jak i właściwości rytmiczne klikania na dachach, chorowo-

dów wiosennych dziewcząt albo chłopców na św. Jerzego są bardzo trudne 

do zapisania. Powinny też być one utrwalone przy pomocy fonografu, za-

nim nie wybije godzina ostatnia i dla tej przepięknej tradycji423.

Warto zaznaczyć, że już na przełomie 1929/30 r. Zarząd Koła Etnologów 

Studentów Uniwersytetu Stefana Batorego wysunął propozycję wyjazdu 

w teren do wsi podwileńskiej Mieszkańce w powiecie wileńsko-trockim424, 

co mogło się wiązać również z planami realizacji nagrań terenowych. Jak 

sugeruje Jadwiga Sobieska425, w 1934 r. kierownik Zakładu Etnologii Uni-

wersytetu Wileńskiego Cezaria Baudouin de Courtenay Ehrenkreutz Jędrze-

jewiczowa rozpoczęła gromadzenie fonograficznych nagrań pieśni regionu 

421 Cezaria Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutzowa: Zakład Etnologii Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie i jego zadania, w: „Balticoslavica” (Biuletyn Instytutu Naukowo-
-Badawczego Europy Wschodniej w Wilnie) 1933, t. 1, Wilno, s. 45, 91.

422 Ibidem, s. 90.
423 Lucjan Turkowski: Bogactwa artystyczne Litwy Mickiewiczowskiej, w: „Teatr Ludowy” 

(dodatek do „Drużyny” poświęcony teatrom, muzyce i śpiewom) 1929, nr 11, s. 204-205.
424 C. Baudouin de Courtenay Ehrenkreutz: Zakład Etnologii Uniwersytetu Stefana Ba-

torego…, op. cit., s. 82. 
425 J. Sobieska: Folklor muzyczny w praktyce i nauce, op. cit., s. 168. Cezaria Baudouin 

de Courtenay Ehrenkreutz Jędrzejowiczowa była do 1935/36 kierownikiem Zakładu Et-
nologii. Jej pierwszy mąż, Stefan Ehrenkreutz, urodzony w Łowiczu, był w czasie okupacji 
rektorem Uniwersytetu Stefana Batorego.
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wileńskiego. Z 1936 r. pochodzi 
wypowiedź Łucjana Kamieńskiego 
o prof. Cezarii Baudouin de Cour-
tenay Jędrzejowiczowej, która „za-
częła gromadzić fonogramy regio-
nalne w Muzeum Etnologicznym 
w Wilnie”426. O „nieznanym wkła-
dzie [w fonografowanie repertuaru 
poleskiego – J.J.], który czynią ucze-
ni skupieni wokół Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie, gdzie 
pracom tym patronuje znakomity 
kompozytor wileński dr Szeligow-
ski” wspomniał Janusz Kosicki427. 
Z Zakładem Etnologii Uniwersyte-
tu Stefana Batorego współpracował  
przy nagrywaniu pieśni ludowych w pobliżu Wilna Roman Padlewski428. 
Późniejszy wybitny kompozytor był studentem poznańskiej muzykologii 
i konserwatorium w latach 1933-1935. Uczył się u Ł. Kamieńskiego (od nie-
go przejął ideę i koncepcję archiwum, wzorowanego na Regionalnym Archi-
wum Fonograficznym, pod jego kierunkiem zapoznawał się z obsługą fono-
grafu), Tadeusza Szeligowskiego (Szeligowski rekomendował Padlewskiego 
jako zaznajomionego z techniczną stroną nagrań429). Padlewski przybył do 
Wilna na miesiąc, 4 lipca 1933 r. Szeligowski, znając kompetencje Padlew-
skiego, przekazał mu kierownictwo wyprawy do Mieszkańc gm. Podbrzezie, 
sam zaś zrezygnował z wzięcia w niej udziału, by zająć się chorą żoną430.  
Nagrania dokonane między 4 lipca a początkiem sierpnia 1933 r. za pomocą  

426 Łucjan Kamieński: Z badań nad śpiewem i muzyką ludu polskiego (Problemy i prace 
Zakładu  Muzykologicznego Uniwersytetu Poznańskiego), w: „Baliticoslavica” (Biuletyn In-
stytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej w Wilnie) 1936, t. 2, s. 133; zob. też:  
T. Kraszewski: Pieśń w tekturowym słoiku…, op. cit. – tu Kamieński wspomniał o 100 wał-
kach nagranych przez ośrodek wileński.

427 J. Kosicki: Polesie i muzyka, op. cit.
428 A. Kostrzewa-Majoch: Między Poznaniem a Wilnem…, op. cit., s. 135.
429 „[Padlewski] przeszedł nawet specjalny kurs odczytywania wałków fonograficz-

nych” (fragment listu T. Szeligowskiego do Jana Prüffera z dn. 4 lipca 1933 r. (cyt. za:  
A. Kostrzewa-Majoch: Między Poznaniem a Wilnem…, op. cit., s.136).

430 Przekazał on wcześniej – nie wiedząc jeszcze o udziale Padlewskiego w badaniach 
– uczestnikom wyprawy podstawowe wskazówki dotyczące fonografowania melodii i spo-
rządzania protokołów z nagrań. świadczy to o niewielkim doświadczeniu (lub nawet jego 
braku) wileńskich studentów w praktyce dokumentacji fonograficznej ludowych pieśni 
i melodii, zob. A. Kostrzewa-Majoch: Między Poznaniem a Wilnem…, op. cit., s. 137).

48. Kopia na miękkiej płycie wykonana  
z wałka fonograficznego nagranego przez 
Gustawa Cytowicza przed lub w 1938. 
Zbiory Lietuvių Literatūros ir Tautosakos 
Institutas. Fot. Jacek Jackowski.
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fonografu firmy C. Schneider uznawane są aktualnie za pierwsze rejestracje 
fonograficzne Uniwersytetu Stefana Batorego431. Z dokumentacji wynika, że 
były to jedyne fonogramy – ponad 90 melodii432 – złożone w Muzeum Et-
nograficznym Uniwersytetu433, czekające później na opisanie przez Padlew-
skiego; w późniejszej korespondencji Padlewski często do nich powracał 
i ubolewał, że jeszcze nie opisał ich według wzoru Regionalnego Archiwum 
Fonograficznego. Myślał również o realizacji kolejnych nagrań, we wrześniu 
1933 r.434. Padlewski nagrywał także melodie białoruskie, zwłaszcza wiosen-
ne. Kilka jego transkrypcji zachowało się w śpiewniku Bronisławy Gawroń-
skiej435. śpiewnik ten to jedyny przypadek przedwojennego zbioru zawie-
rającego materiał wielonarodowy (litewski, białoruski i polski), kilka pieśni 
zapisano w dwóch językach, np. polskim i litewskim436. Nagrania Padlew-
skiego spłonęły wraz ze zbiorami Centralnego Archiwum Fonograficznego:

Na parę lat przed wojną młody muzykolog i kompozytor, poległy w wal-
kach w czasie powstania warszawskiego, Roman Padlewski, systematycznie 
badał folklor muzyczny tego regionu. Zbiór liczący podobno kilka tysięcy 
wałków fonograficznych, przechowywany w Bibliotece Krasińskich spłonął 
podczas powstania warszawskiego 1944 r.437. 

431 Padlewski pisał w sprawozdaniu pt. Melografii wsi podwileńskiej z sierpnia 1933 r.: „Ba-
dania melograficzne Wileńszczyzny prowadzono w tym roku po raz pierwszy” (A. Kostrze-
wa-Majoch: Między Poznaniem a Wilnem…, op. cit., s. 143). Podczas kwerend w wileńskim 
Instytucie Litewskiej Literatury i Folkloru w 2007 natrafiłem na niezidentyfikowane wów-
czas kopie nagrań z wałków fonograficznych, dokonane na miękkich płytach. Te zachowane 
dokumenty (19 płyt: kopie wałków nr: 297, 309-[312], 313-314, 320, 323-324, 326-329, 333, 
343, 356-357 oraz jeden bez numeru; wałek 333 – lub jego kopia na płycie – został nagrany 
24 marca 1937 r. jako „pierwsze nagranie”, zaś wałki lub płyty nr 297, 320, 356-357 27 maja 
1938 r. o czym informuje żeński głos dograny na końcu płyt) stanowią prawdopodobnie 
część kolekcji nagrań repertuaru białoruskiego dokonanych przez Gustawa Cytowicza (Gie-
nadija Citowicza, Генадий Цитович, 1910-1986), znanego po wojnie muzykologa, folklorysty 
i chórmistrza, który współpracował z Centralnym Archiwum Fonograficznym w Warszawie.

432 „Na sto pieśni zebranych – około 15 białoruskich – 5 litewskich – reszta polskie” 
pisał Padlewski (zob. A. Kostrzewa-Majoch: Między Poznaniem a Wilnem…, op. cit., s. 143). 
Pieśni te w większości były wykonywane a dwa i trzy głosy.

433 Wcielono je do zboru archiwum muzealnego; opiekę nad organizacją zborów i ar-
chiwum melografii etnograficznej sprawowali T. Szeligowski i jego podwładny, pracownik 
muzeum R. Padlewski. Z korespondencji R. Padlewskiego z Marią Znamierowską-Prüffe-
rową dowiadujemy się o incypitach kilku nagranych pieśni: 1. Coś tam w lesie stuknęło; 2. 
Przeklęła mnie mama; 3. Płynie potok; 4. Plon; 5. Chmiel; 6. Jechał Jasio przez królewskie wrota; 
7. Siedzę ja sobie; 8. Wieczór dobry, panienieczko.

434 A. Kostrzewa-Majoch: Między Poznaniem a Wilnem…, op. cit., s. 138, 139. O Padlew-
skim i jego dokumentacji repertuaru Wileńszczyzny pisała też J. Sobieska we wspomnia-
nej pracy: Folklor muzyczny w praktyce i nauce, op. cit., s.168.

435 Bronisława Gawrońska: Pieśni ludowe ziemi wileńskiej i nowogródzkiej. Wilno 1935: 
Wydawnictwo Wileńskiego Związku Teatrów i Chórów Ludowych.

436 P. Dahlig: Tradycje muzyczne a ich przemiany…, op. cit., s. 188, 625.
437 Witold Rudziński: Muzyka w Wilnie i na Wileńszczyźnie. Lata międzywojenne, w: 

Wilno – Wilńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur. Materiały I Międzynarodowej 
Konferencji. Białystok 21-24 IX 1989, E. Feliksiak (red.), t. 1, Białystok 1992: Towarzystwo 
Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział Białostocki, s. 132.
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Zakład Etnologii kierowany przez C. Baudouin de Courtenay Ehren-

kreutz Jędrzejewiczową nie zajmował się szczególnie zagadnieniami muzycz-

nymi438. Początki badań nad muzyką przypadają na okres 1933-34. Dopiero 

w 1935 r. powstał tu lektorat muzykologii prowadzony przez T. Szeligow-

skiego (miłośnika muzyki białoruskiej), który patronował także badaniom 

terenowym (z wykorzystaniem fonografu) Romana Padlewskiego i Gustawa 

Cytowicza nad folklorem białoruskim439. Oficjalnie badania i dokumentację 

muzyki białoruskiej rozpoczęto tu w latach 1935-36440. Nagrań przechowy-

wanych w Wilnie do wybuchu II wojny mogło być co najmniej kilkaset441. 

Zbiory te, włączone do CAF-u,  spłonęły podczas wypalania Warszawy przez 

oddziały Brandtkommando po upadku Powstania Warszawskiego442. 

4.2.3.  „głos wtóry” adolfa chybińskiego o organizację  

pracy dokumentacyjnej

Na początku lat 30. XX w. Adolf Chybiński podsumował dokonania w dzie-

dzinie zbierania polskiej pieśni ludowej. Choć istniało już na zachodzie II Rze-

czypospolitej Regionalne Archiwum Fonograficzne i wiele podstawowych idei 

udało się urzeczywistnić, a w zakresie zbieractwa pieśni gminnej działało na roz-

ległym terenie wiele – jednak wciąż rozproszonych, mniejszych lub większych, 

zwykle niezorganizowanych – grup i jednostek miłośników rzeczy ludowych, 

wniosek okazał się dość pesymistyczny: Oto w epoce pokolbergowskiej suma 

wszelkich wysiłków wciąż wyglądała skromnie w porównaniu z potężnym, za-

438 P. Dahlig: Tradycje muzyczne a ich przemiany…, op. cit., s. 538.
439 G. Cytowicz: Białoruska pieśń wielkanocna (Na postawie materiału zebranego wśród lud-

ności białoruskiej w pow. postawskim, brasławskim i dziśnieńskim, w: „Kurier Wileński” 1936 
nr 101, s. 9; idem: Białoruska muzyka ludowa, w: „Kuryer Literacko-Naukowy” 1936, nr 37 
(Dodatek do numeru 256 „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” z dn. 14 września 1936), 
s. 586-587. W tych pracach autor zwracał uwagę m.in. na rolę kobiet w tradycji śpiewaczej.

440 We wspomnianych nagraniach wykonań w układzie responsorialnym grup śpiewa-
czych czy też ze specyficznymi manierami wydłużania, glissand, w swobodnym lub wyra-
zistym rytmie, prócz repertuaru wiosennego (np. wałki 310-311, 313) odnajdujemy sporo 
pieśni obrzędowych, miłosnych, ballad, melodie taneczne i obrzędowe w wykonaniu instru-
mentalnym (harmonia, instr. sygnałowe – 297, 312, 320, 343). Dominują wykonania grup 
żeńskich, często w wielogłosie (np. 324, 326, 333), są też śpiewy solowe. Na wałku nr 323 
nagrano układ chóralno-solowy – być może pod kierunkiem Cytowicza.

441 P. Dahlig: Tradycje muzyczna a ich przemiany…, op. cit., s. 524, 625. Nagrania Cytowicza, 
zrealizowane zapewne w północnych częściach Białorusi na pograniczu z Litwą sygnowane 
są powyżej numeru 300. O autorstwie może świadczyć dobór materiału i szkoła poznańska 
(wpływ Szeligowskiego – wybór materiału, nagrania dźwięku referencyjnego). Z kolei wyko-
nanie kopii na płytach świadczy iż nagrania trafiły do warszawskiego Centralnego Archiwum 
Fonograficznego (z którym od początku Cytowicz współpracował jako zbieracz). Dodajmy, 
iż Cytowicz spisywał a być może nagrywał też w Dąbrowie k. Pułtuska w 1936 r., w Czarno-
lesie w 1938, latem 1939 r. na Kurpiach w Golance, na Łemkowszczyźnie, we wsi Dobra k. 
Limanowej. Łącznie z materiałem z okolic Augustowa i Białowieży, gdzie nagrywał na pewno, 
zebrał ok. 400 fonogramów, z których większość zaginęła w czasie wojny (Gustaw Cytowicz: 
Polskie pieśni ludowe. Mińsk 1962: Państwowe Wydawnictwo BSRR, s. 6-7).

442 M. Sobieski: Zachodnie Archiwum Fonograficzne w Poznaniu, op. cit., s. 459.
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mkniętym wówczas w przeszło 30 tomach plonem zbierawczym jednego tyl-
ko Oskara Kolberga, którego dzieło – nie tylko zdaniem Chybińskiego – choć 
imponujące, nie wyczerpywało jednak potencjału źródłowego dla badań etno-
grafii muzycznej i było obarczone niedoskonałościami wynikającymi z metody 
zapisu ze słuchu tzw. „metodą ołówkową”. Na mapie rozległego kraju wciąż 
pozostawało wiele „białych plam” nietkniętych ołówkiem ani fonografem ba-
dacza – a tym samym nieznanych i niezbadanych ze stanowiska folklorystyki 
muzycznej. Praca nad polską pieśnią ludową wciąż – zdaniem autora – „leżała 
odłogiem”, gdyż polegała jedynie na prywatnej inicjatywie napotykającej wiele 
przeciwności i „nie posiadała żadnej organizacji jednoczącej siły”443. W tekście 
Chybiński znów powrócił do przykładu prac zbierawczych z czasów zaboru 
austriackiego, mających na celu zgromadzenie materiału do potężnego dzieła 
Das Volkslied in Österreich, dał też przykłady z państw ościennych:

We wszystkich państwach otaczających Polskę istnieją centrale, gromadzące ma-
terjały zebrane przez ludzi zajmujących się folklorem muzycznym, w pierwszym 
rzędzie zaś przez muzykalne jednostki ze świata nauczycielskiego. Materjały te 
są wydawane przez powołane do tego komisje. Czy mamy stanowić nadal wyją-
tek, czy sprawa wymaga może jeszcze dalszej argumentacji, aby dojść do prze-
konania, że: organizacja pracy nad folklorem muzycznym w Polsce, nad pieśnią 

ludową, jest jednym z najpilniejszych postulatów naszej polityki kulturalnej?444.

Muzykolog lwowski wśród przyczyn takiego stanu rzeczy wyszczególnił 
czynniki, z których kilka pozostaje zaskakująco aktualnych nawet po nie-
mal wieku od formułowania cytowanych myśli, m.in.: brak uświadomienia 
wartości i celowości zbieractwa pieśni ludowej, lekceważenie pieśni ludo-
wej jako repertuaru gorszego od twórczości artystycznej i elitarnej („świę-
ty egoizm artystyczny”), słabe przygotowanie ewentualnych zbieraczy do 
pracy folklorysty muzycznego (zauważmy, że postulaty te kierował zwłasz-
cza do nauczycieli445), a zarazem błędne mniemanie o „prostocie” takiego 
zajęcia446 – i wreszcie brak ofiarności, silnej woli, a nawet egoizm zbieraczy 

443 A. Chybiński: O organizację pracy nad polską pieśnią ludową, op. cit., s. 133-134.
444 Ibidem, s. 134.
445 Tadeusz Prejzner przytoczył słowa Józefa Lompy z 1844 r. o niechętnych do zbie-

rania pieśni (w okolicach Lublińca) nauczycielach, którzy pytali: „na co takie błazny spisy-
wać?”, zob: Tadeusz Prejzner: Praca nad zapisywaniem ludowej pieśni na Śląsku nie ustaje, w: 
„śpiewak” (Miesięcznik muzyczny. Organ Zjednoczenia Polskich Związków śpiewaczych 
i Muzycznych w Warszawie) 1938, nr 2, s. 22. Na uwagę zasługuje fakt, iż J. Lompa przy 
zapisach pieśni uwzględniał, prócz podania miejsca zanotowania, personalia wykonaw-
ców i okoliczności śpiewania danej pieśni, zob.: Tadeusz Prejzner: Kilka nieznanych pieśni 
ludowych ze Śląska zapisanych przez Józefa Lompę, w: „Zaranie śląskie” (Kwartalnik regional-
ny) 1935, zesz. 1, s. 46. O niezrozumiałej niechęci do pieśni ludowej i jej wypieraniu przez 
modne i niepolskie szlagiery pisał też z troską A. Chybiński (m.in. A. Chybiński: Zamie-
ranie pieśni ludowej, w: Poradnik Teatrów i Chórów Włościańskich” 1921, nr 2, s. 19-22).

446 „Melodje ludowe […] są często z różnych powodów melodjami trudnemi do zupeł-
nie wiernego zanotowania, przewyższając pod tym względem niejedną melodję należącą 
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połączony z zamiłowaniem do łatwizny i wygody447. Chybiński – słusznie 

przewidując rozwój i upowszechnienie technologii, a jednocześnie jak gdy-

by pogodzony z ówczesną niemożnością wprowadzenia w czyn na terenie 

całego kraju swych wcześniejszych idei zbierania „li tylko za pomocą fo-

nografu” – podkreślał konieczność posiadania stosownych kompetencji 

i kwalifikacji muzycznych przez zbieraczy, a duże ułatwienie w pracy wi-

dział w możliwości korzystania z nagrań:

Zbieraczem pieśni ludowych może być w zasadzie tylko ten, kto posiada 

umiejętność zapisania słyszanej melodii, o ile nie rozporządza aparatem fo-

nograficznym, z którego może skorzystać po dokonaniu zdjęcia fonograficz-

nego osoba inna. […] Nie można wątpić, że w przyszłości praca zbierawcza 

na ziemiach polskich odbywać się będzie wyłącznie zapomocą aparatów fo-

nograficznych. Zanim to jednak nastąpi, zanim nasze gospodarcze położenie 

pozwoli na sprowadzenie i rozpowszechnienie tych aparatów wśród wszyst-

kich zbieraczy melodyj, trzeba będzie przebyć okres, w którym zbieranie me-

lodyj będzie polegało na ich zapisywaniu w drodze czysto słuchowej, a więc 

nie dającej się ściśle kontrolować. […] Podzielimy pracowników na dwie ka-

tegorje: jednych, którzy melodje zapisywać będą ze słuchu, drugich, którzy 

posługiwać się będą fonografem. […] Pracownik posługujący się fonografem 

muzycznym miałby zadanie bardziej ułatwione, o ile oczywiście ograniczył 

się tylko do robienia zdjęć fonograficznych bez pretensyj do przepisywania 

melodyj zapomocą nut na podstawie zdjęć. W przeciwnym razie winienby 

złożyć […] egzamin kwalifikacyjny […], ponadto przejść wyszkolenie zapo-

znające go z aparaturą fonograficzną i odbyć [...] kurs z zakresu etnografji 

muzycznej448.

Znamienne, że Chybiński, wymagający dużych kompetencji, poświęcenia 

i zamiłowania, pokładał nadzieje – w przeciwieństwie do Kamieńskiego, 

który swój zespół montował z muzykologów – przede wszystkim w na-

do t. zw. muzyki artystycznej (A. Chybiński: O organizację pracy nad polską pieśnią ludową, 
op. cit., s. 140). Chybiński postulował egzamin słuchowy (z „dyktatu muzycznego”) dla 
wszystkich kandydatów (nawet tych z dyplomem szkół muzycznych) oraz szkolenie naj-
lepszych laureatów w zakresie etnografii muzycznej. „Fonografistów” czekały nieco mniej-
sze wymagania. 

447 W 1933 r. Tadeusz Mayzner – w reakcji na obniżenie standardów pracy w terenie 
w wyniku popularności ówczesnych konkursów na zbieranie pieśni ludowych – pisał: 
„Przypominam sobie pewnego młodziana, który po zapisaniu kilkunastu pieśni ludowych 
w okolicach pierwszego przystanku kolejowego pod Warszawą uważał za właściwe le-
gitymować się w instytucjach naukowych i kulturalno-oświatowych biletem wizytowym 
z nadrukiem: zbieracz pieśni ludowej”.

448 A. Chybiński: O organizację pracy nad polską pieśnią ludową, op. cit., s. 135, 139, 
140.
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uczycielach449, duchowieństwie450 (przykład ks. Władysława Skierkow-

skiego) i organistach451, wysuwając na plan pierwszy ich stały kontakt ze 

wsią i z jej mieszkańcami; jednocześnie usprawiedliwiał muzyków i muzy-

kologów, obciążonych licznymi „miejskimi” zajęciami. Ci ostatni jednak, 

wraz z miłośnikami muzyki („ludźmi muzykalnymi”), mogliby się oddawać 

zbieraniu pieśni choćby podczas letnich wywczasów, gdy kontakt ze wsią 

czy peryferiami jest rzeczą z reguły naturalną452. Zorganizowaną i scentrali-

zowaną pracę zbierawczą postulował wówczas Chybiński jako projekt waż-

niejszy niż reedycja dzieł Oskara Kolberga:

Przed niedawnym czasem powstała myśl o reedycji dzieła Oskara Kolberga 

i powiększania jego zbiorów objętych wspólnym tytułem „Lud”. Jestem zda-

nia, że dzieło Kolberga jest czemś zamkniętem w sobie, niemal klasycznem 

ze względu na epokę, do której należą pieśni przez niego zebrane i wyda-

ne. Metody, jakiemi Kolberg się posługiwał, nie są metodami czasów dzi-

siejszych; pieśń ludowa polska odbyła i odbywa dalszą ewolucję, od której 

nic jej nie uchroni. Reedycja musiałaby z natury rzeczy mieszać z sobą to 

co dawniejsze, z tem co nowsze. […] A wreszcie mamy przed sobą istotnie 

pilniejsze i większe zadania do spełnienia, niż reedycja Kolbergowskiego 

449 Postulaty te nie bez przyczyny przedstawiał w piśmie wydawanym przez Związek 
Nauczycielstwa Polskiego; duże nadzieje pokładał też w Polskim Towarzystwie Krajoznaw-
czym i regionalnych muzeach.

450 A. Chybiński: W sprawie organizacji muzycznego regjonalizmu, op. cit., s. 40; zob. 
również idem: W sprawie organizacji muzycznego regjonalizmu, w: „Ziemia” (Dwutygodnik 
krajoznawczy ilustrowany) 1926, nr 4, s. 56.

451 Adolf Chybiński: Organista jako współpracownik naukowy, w: „Pismo Organistow-
skie” (Miesięcznik poświęcony wiedzy fachowej i życiu organistów) 1928, nr 2, s. 10-12. 
Zbieranie pieśni ludowych przez organistów widział Chybiński jako zajęcie równie ważne 
jak odnajdywanie w kościołach, na chórach i strychach kościelnych czy probostwach po-
zornych „szpargałów” – a w rzeczywistości cennych starodruków, kancjonałów, manu-
skryptów czyli źródeł do badania historii muzyki. Muzykolog podkreślał „konieczność 
spisywania melodyj kościelnych, śpiewanych przez lud danej parafji. Każda prawie wieś 
śpiewa swoje własne (obok powszechnie znanych) melodje, inne niż w sąsiedniej wsi. Są 
to nieraz melodje bardzo wiekowe, a coraz bardziej ginące” (ibidem, s. 12); zob. też: idem: 
Organista a pieśń ludowa, w: „Pismo Organistowskie” (Miesięcznik poświęcony wiedzy fa-
chowej i życiu organistów) 1928, nr 4, s. 4-6. 

452 Adolf Chybiński: Muzyczne zajęcie na letnich wywczasach, w: „Kuryer Literacko-Na-
ukowy” 1933, nr 23 (Dodatek do Numeru 154 „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” z dn. 
5 czerwca 1933 r.) s. X-XI. Tu również autor podkreślał konieczność odrzucenia miejskiego 
snobizmu i uprzedzeń wobec pieśni gminu: „Początkowo ustosunkowanie się do muzyki 
wiejskiej sprawia pewne trudności, mające swe źródło w błędnem nastawieniu wobec niej, 
w snobiźmie, w uprzedzeniach i t.p.”. Oczywiście ta grupa „wakacyjnych” zbieraczy naj-
mniej mogła liczyć na pomoc techniczną w postaci fonografu: „Najprostszą drogą byłoby 
chwytanie melodyj ludowych na wałek lub płytę fonografu, ale może się to zdarzyć w na-
szych warunkach jeszcze bardzo rzadko. Pozostaje zatem droga inna: zapisywanie ze słu-
chu” (ibidem, s. X). Chybiński „wakacyjnym” zbieraczom pieśni zalecał przesyłanie swych 
zbiorów do muzeów regionalnych i etnograficznych.
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dzieła, bardzo kosztowna i wymagająca bardzo wiele czasu, aby każdy tom 

„Ludu”, odpowiednio uzupełniany, mógł po szeregu lat ukazać się w zwięk-

szonym rozmiarze. Czas ten należy poświęcić zbieraniu melodyj i tekstów, 

gdyż tylko taka praca powiększy nasze zasoby folklorystyczne. Praca ta 

musi być szczegółowsza niż praca Kolberga, ponieważ będzie pracą zbioro-

wą, wnikającą dokładniej w każdą wieś, w każdy regjon. […] Rozporządza-

my dziś daleko większą łatwością pracy tego rodzaju, niż to miało miejsce 

w czasach Kolberga […]. Nie reedycja dzieł Kolberga, lecz wykonanie wiel-

kiej, na nowo podjętej, zbiorowej pracy zbierawczej w zakresie pieśni ludo-

wej polskiej winno być celem mającej powstać organizacji tej pracy, w któ-

rej nauczycielstwo polskie może, jeśli zechce, odegrać rolę decydującą. Nie 

wykluczy to bynajmniej udziału wszystkich innych sfer oświeconych […]. 

Pier wej  jednak musi  nast ąpić  stworzenie organizac j i  pracy, 

organizac j i  o  charakterze inst ytuc j i ,  z  której  wychodzi  inic ja -

t ywa i  kierownictwo i  do której  wpływają wyniki  pracy,  pod-

dane war tościującej  ocenie i  przygotowane do publ ikac j i453.

W 1933 r. Adolf Chybiński, wobec dynamicznego, jednak rozproszone-

go, indywidualnego i nieskoordynowanego zainteresowania zbieractwem 

pieśni ludowej i regionalizmem, zwłaszcza w kręgach pedagogicznych, 

młodzieżowo-krajoznawczych, artystycznych, a nawet wiejskich, przedsta-

wił koncepcję „instytutu badawczego pieśni ludowej w Polsce” – ośrodka 

centralizującego454 i koordynującego „rozbieżne dotychczas i oderwane, 

453 A. Chybiński: O organizację pracy nad polską pieśnią ludową, op. cit., s. 137-138.
454 Centralizację widział Chybiński nie tyle jako centralną instytucję, lecz jako usta-

lenie ogólnie obowiązujących metod zbierania i opracowywania materiału oraz koordy-
nację podejmowanych na szczeblu regionalnym prac i jej efektów (kopii lub oryginałów 
zapisów i nagrań) przez jedną doświadczoną instytucję. Nie chodziło więc o wyręczenie 
przez centrum regionalnych zbieraczy w ich nieocenionej pracy, która stanowiłaby dla 
jednostki koordynującej warunek istnienia. Takie stanowisko wyraził już Chybiński we 
wsześniejszych swych pismach: „Do zastoju [w zakresie zbierania melodii ludowych – J.J.] 
przyczynia się także brak jednej lub kilku organizacji, któreby planowo i celowo i z na-
leżytem zrozumieniem co najmniej, jeśli nie wyłącznie, zajmowały się pracą kollekcyjną 
w zakresie melodji ludowych” (A. Chybiński: Potrzeba organizacji w zakresie folkloru mu-
zycznego, cz. I, w: „Słowo Polskie” 1921, nr 98, s. 5). Muzykolog wśród instytucji, zbiera-
jących folklor muzyczny widział m.in.: „Akademie i Towarzystwa naukowe, Towarzystwa 
etnograficzne, Muzea Etnograficzne, Instytuty Muzykologiczne”. Lokalne archiwa fono-
graficzne Chybiński planował w strukturach muzeów regionalnych: „Jest rzeczą zrozu-
miałą, że aparaty [fonograficzne – J.J.] powinny posiadać Muzea etnograficzne, w których 
powstawałyby archiwa fonograficzne (jak n.p. w Skandynawji)”. Autor przewidywał też 
szkolenia praktyczne zbieraczy połączone z praktykami w terenie a jako bazę wypadową 
proponował Zakopane: „Akademje i Towarzystwa naukowe w porozumieniu wspólnem 
i zgodnie z Towarzystwami entograficznemi i Instytutami muzykologicznymi niewątpliwie 
uznają potrzebę zorganizowania kursu fonograficznego zdejmowania i transkrybowania 
nutowego melodji […], który musiałby odbyć się nie w wielkiem mieście, lecz na wsi […] 



180

Zachować dawne nagrania

przeważnie luźne, niekiedy nawet dorywcze” wysiłki zbierawcze. Instytut 

byłby zarazem „archiwum pieśni ludowej” z istotnym działem dla materia-

łów „uzyskanych w drodze zdjęć fonograficznych”455. Celem takiej instytu-

cji miało być przede wszystkim organizowanie liczebnie wielkich kadr pra-

cowników folkloru, reprezentujących wszystkie regiony Rzeczypospolitej, 

a w szczególności:

a. Kierowanie pracą zbierawczą materiałów. 

b. Gromadzenie i systematyczne porządkowanie zebranych materia-

łów (melodii z tekstami lub bez tekstów).

c. Wydawanie zebranych i uporządkowanych materiałów.

Jako członków instytutu widział Chybiński przede wszystkim zbieraczy 

oraz wydawców pieśni ludowych456. Na radzie naukowej instytutu (złożo-

nej z kompetentnych naukowców, najlepiej etnografów muzycznych) wi-

nien spoczywać m.in. obowiązek ustalenia metod pracy (zarówno zbieraw-

czej, jak i wydawniczej) i sporządzenia odpowiednich instrukcji oraz dobór 

i weryfikacja pracowników, a także nadzór nad postępami prac. Autor pro-

jektu nie pominął konieczności wprowadzenia instytucji na nowoczesne 

tory w zakresie dokumentowania ludowego repertuaru w terenie, jak i jego 

analizy. W myśl tego kierownik instytutu winien też być dokładnie zapo-

gdzie łatwiej jest […] czynić do poblizkich wsi ekspedycje”. W nauczycielach Chybiński 
widzał kierowników wypraw terenowych. Uczestnicy wypraw wypożyczaliby fonografy 
z muzeów regionalnych (A. Chybiński: Potrzeba organizacji w zakresie folkloru muzycznego, 
cz. II, w: „Słowo Polskie” 1921, nr 102, s. 5).

455 Adolf Chybiński: Instytut badawczy pieśni ludowej w Polsce, w: „Polska Oświata Po-
zaszkolna” (Miesięcznik – Organ Związku Nauczycielstwa Polskiego) 1933-34, zesz. 9, s. 
293-301. Widział tu Chybiński podobieństwo do np. berlińskiego Das Musikarchiv der 
deutschen Volkslieder czy Literarisches Volksliedarchiv we Fryburgu. Taki projekt po-
brzmiewał już we wcześniejszych pracach Chybińskiego, choć wówczas autor nie kładł 
jeszcze nacisku na centralizację działań, pokładając nadzieję w prowincji, np. w 1926 r. 
pisał: „Taką zaś zachętę [do zbierania pieśni ludowych – J.J.] może wydać z siebie tylko 
świadoma celów organizacja pracy etnograficzno-muzycznej, pozostająca pod czynnym 
patronatem jakiejś instytucji naukowej, lub nawet szeregu instytucyj, tembardziej, że 
w pracy tego rodzaju wszelkie centralizacje są szkodliwe. Praca etnograficzno-muzycz-
na w stadjum pierwszem, t.j. zbierawczem, jest pracą regjonalną” (A. Chybiński: Ślada-
mi Oskara Kolberga, op. cit. s. IV) lub gdzie indziej: „Należy zarzucić myśl centralizacji 
zbiorów, ponieważ byłby to jeden z czynników utrudniających całą akcję, nie znoszącą 
zwłoki” zob.: A. Chybiński: W sprawie organizacji muzycznego regjonalizmu, op. cit., s. 40; 
zob. również idem: W sprawie organizacji muzycznego regjonalizmu, w: „Ziemia” (Dwuty-
godnik krajoznawczy ilustrowany) 1926, nr 4, s. 56. Pomysł powstania Instytutu badań 
nad pieśnią ludową przedstawiony był także w 1934 r. w komentarzu Janusza Miketty 
do przemówienia Łucjana Kamieńskiego (Janusza Miketta: Korespondencja, w: „Muzyka” 
(Miesięcznik pod red. Mateusza Glińskiego) 1934, nr 5, s. 224).

456 Autor przewidywał w strukturze funkcjonowania instytutu wynagrodzenia dla 
zbieraczy, przy czym zaznaczył, iż „należałoby oczywiście czynić różnicę pomiędzy pracą 
zbierawczą odbywającą się bez trudu przy pomocy aparatu fonograficznego a pracą spisy-
wania pieśni ze słuchu, wymagającą w każdym wypadku pewnego mozołu” (A. Chybiński: 
Instytut badawczy pieśni ludowej…, op. cit., s. 297).
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znany ze wszystkimi środkami, jakiemi posługuje się wysoko postawiona 

i nowożytna etnografja muzyczna (kompletny zbiór aparatów fonograficz-

nych, tonometrycznych i innych)457.

Struktura instytucji miała być dwustopniowa: 1. Siły kierownicze (obo-

wiązek przysposobienia kadr, ich egzaminowanie i przygotowania wypra-

cowanego szczegółowo planu pracy), 2. Siły wykonawcze (wyposażone 

w kwalifikacje do pracy zbierawczej).

Jak już wspomnieliśmy, istotne znaczenie dla tak zaprojektowanego in-

stytutu miałby dział fonograficzny. Chybiński podkreślił również wagę za-

chowania oryginalnego nagrania – był to być może jeden z pierwszych gło-

sów podkreślających wartość poznawczą i źródłową zapisu dźwiękowego 

samego w sobie, który wówczas zawsze pozostawał w cieniu transkrypcji 

nutowej:

Zbyteczną rzeczą byłoby podkreślać, jak wielką wagę zasadniczą posiadać 

będzie fonograficzny dział Instytutu i jego archiwum, zaopatrzony w kom-

pletną aparaturę i w zdjęcia fonograficzne (tymczasowe i utrwalone), upo-

rządkowane według odpowiedniego systemu i posiadające swój szczegó-

łowy inwentarz. Będzie niewątpliwie jedną z trosk Instytutu stworzenie 

laboratorjum, w którem dokonywanoby zamiany tymczasowych zdjęć 

fonograficznych na utrwalone; brak tego rodzaju urządzeń pozostawiłby 

nas w niepożądanej właśnie w dziale etnografji muzycznej zależności od 

zagranicy. Nie można będzie też spuścić oka z innej konieczności: podobnie 

jak wszelkie materjały tak i utrwalone zdjęcia fonograficzne będą musiały 

istnieć w większej ilości egzemplarzy, aby zapobiec ewentualnym stratom 

cennego i dla przyszłości materjału. Wydanie bowiem nutowe wielu mater-

jałów nie zawsze zastąpi dźwiękowy oryginał458.

Dodajmy, iż autor projektu nie wykluczał kontynuacji prac indywidu-

alnych na polu zbierania pieśni ludowej. Instytut byłby jednak miejscem, 

w którym gromadzono by wyniki owych jednostkowych prac. Chybiński 

przestrzegał również – jak podkreślał to wcześniej – przed całkowitym zo-

gniskowaniem wysiłków w orbicie jednej instytucji i przed rezygnacją z – 

nadrzędnych w kolektywnej pracy zbierawczej – sił regionalnych.

Na idee głoszone przez Adolfa Chybińskiego powoływał się w 1934 r. Ja-

nusz Miketta w tekście wykorzystującym wprost tytuł artykułu Chybińskie-

457 Adolf Chybiński: Instytut badawczy pieśni ludowej…, op. cit., s. 295.
458 Ibidem, s. 299.
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go: O organizację pracy nad polską pieśnią ludową. Autor podkreślał „ostatnią 

chwilę” możliwości uchwycenia nieskażonej pieśni ludowej. 

Jeżeli dzisiaj jeszcze wyjdziemy z tą ekspedycją badawczą w pola i lasy, 

w łąki i góry polskie od Helu i poza wrota Morawskie, od połabskich relik-

tów do tak szeroko w inne, cudze już zasięgi wszczepione rozlewiska pieśni 

nad Prypecią lub Dniestrem, jeżeli przemierzymy ziemie polskie z aparatem 

fonograficznym, czujnem uchem i ołówkiem w ręku, to, jak to widać, ze 

słów prof. Chybińskiego, ruszymy jak Kolumb w podróż w „nieznane”459. 

Miketta zwracał też uwagę na zagrożenia dla rodzimego folkloru muzyczne-

go, których upatrywał m.in. w popularyzacji radia.

4.2.4. Warszawa, centralne archiwum fonograficzne, 1934 r.

Adolf Chybiński postulował objęcie dokumentacją fonograficzną terenu 

całej Rzeczypospolitej. Podążając śladem Kolberga, można by uzupełnić w ten 

sposób zapisy „ołówkowe” doskonalszymi metodami, a tym samym poddać 

je porównaniu względnie weryfikacji. Jak wykazaliśmy wyżej, Chybiński pod-

kreślał wagę organizacji pracy, uniwersalizacji metod dokumentacji (zbierania 

pieśni i melodii) oraz opisu dokumentów, a nad koordynacją wysiłków regio-

nalnych, podejmowanych przez m.in. nauczycieli, księży, organistów, miała 

czuwać centralna instytucja wypracowująca ustandaryzowane metody. Juliusz 

Zborowski – pierwszy badacz, który stworzył niewielką regionalną kolekcję 

nagrań podhalańskich na wałkach Edisona – widział w swej pracy zalążek 

centralnej instytucji muzealno-archiwalnej, której projekt opisał szczegółowo 

w cytowanych wyżej Wspomnieniach460. Wreszcie Łucjan Kamieński, tworząc 

Regionalne Archiwum Fonograficzne, traktował ten lokalny ośrodek jako po-

czątkową fazę rozwoju większej, centralnej struktury, w której gromadzono by 

kopie wybranych nośników z kolekcji lokalnych. Pierwsze sygnały o powsta-

jącej instytucji centralnej i stołecznej pojawiły się w 1934 r.: 

Staraniem Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Muzykologicznego 

Państw. Konserwatorjum ma niebawem powstać w Warszawie muzeum 

pieśni ludowych, zapisanych na wałkach fonograficznych. Na kierownika 

tej instytucji ma być powołany prof. dr. Juljan Pulikowski461. 

459 J. Miketta: O organizację pracy nad polską pieśnią ludową, op. cit. s. 10.
460 Patrz rozdział 2.4. niniejszej pracy.
461 „Muzyka” 1934, nr 10-12, s. 387.
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W grudniu 1934 r. Łucjan Kamieński przygotowywał ostatecznie niedo-

kończony artykuł przeznaczony dla „Bulletin de Musée d’Ethnographie á 

Varsovie”, w którym wspomniał o kolekcji instrumentów muzycznych zde-

ponowanej w Muzeum Etnograficznym w Warszawie i opracowywanej przez 

poznańskich studentów, a także o powstałym w mijającym roku w tymże Mu-

zeum centralnym archiwum fonograficznym. Nagrania te widział Kamieński 

jako cenny materiał ilustracyjny do wykładów „etno-muzykologicznych”462.

4.2.4.1. Zachodnie wzorce a caF

Latem 1934 r. z inicjatywy Juliana Pulikowskiego (1908–1944) powsta-

ło w Warszawie, w strukturach Biblioteki Narodowej463, Centralne Archi-

wum Fonograficzne464 wsparte dotacją z Ministerstwa Wyznań Religijnych 

i Oświecenia Publicznego oraz Funduszu Kultury Narodowej. Celem Ar-

chiuwm było „ocalenie pieśni i muzyki ludowej w całości, t.j. nie tylko pol-

skiej, ale też innych narodowości, mieszkających w granicach Rzeczypospo-

litej, zbieranie, opracowywanie i ścisłe naukowe wydanie muzyki i pieśni 

ludowej w Polsce”465. Była to druga, po poznańskiej, placówka gromadzą-

ca systematycznie nagrania dźwiękowe dokumentujące tradycje muzycz-

ne, jednak nieskoncentrowana na określonym regionie lub obszarze, lecz 

o szerszej, ogólnopolskiej perspektywie:

Powstanie w latach 30. XX w. naukowych ośrodków fonograficznych w Pol-

sce, cieszącej się już dekadą niepodległości, można interpretować na szer-

szym tle inicjatyw kulturalnych i instytucjonalnych, których wspólną prawi-

dłowością było dążenie do koordynacji i centralizacji466.

462 B. Muszkalska: łucjan Kamieński – etnomuzykolog, op. cit., s. 22 (autorka podaje 
informację za: J. Stęszewski: Rzeczy, świadomość, nazwy… op. cit., s. 123).

463 Z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 32 (obok działu Kartografii, Grafiki, 
Teatraliów, części Starych Druków, księgozbiorów podręcznych, Gabinetu Filologicznego, 
Matematycznego i Instytutu Bibliograficznego, pok. 67, 68, 70 i 71, tel. 668-55), zob. M. Da-
nilewicz-Zielińska: Wspomnienia o Bibliotece Narodowej. Paryż 1978: Instytut Literacki, s. 48.

464 Historię tej warszawskiej kolekcji, jej uwarunkowania historyczne i metody pracy 
oraz postać samego Juliana Pulikowskiego opisał Piotr Dahlig w tekście poświęconym ak-
cji zbierania folkloru w latach 1935-1939 (P. Dahlig: Julian Pulikowski i akcja zbierania folk-
loru muzycznego…, op. cit.; idem: Tradycje muzyczne a ich przemiany…, op. cit., s. 547-619). 
Autor, prócz dostępnej literatury, wykorzystał ocalałą z pożogi wojennej kartotekę nagrań 
CAF oraz nieliczną zachowaną dokumentację po Centralnym Archiwum Fonograficznym 
przechowywaną w Zbiorach Fonograficznych ISPAN (zob. Anna Szałaśna: Informator Ar-
chiuwm Fonograficznego im. Mariana Sobieskiego. Warszawa 1978: Instytut Sztuki PAN, 
s. 22-23).

465 Julian Pulikowski: Ratujmy pieśń i muzykę ludową!, w: „Teatr Ludowy” (dodatek do 
„Drużyny” poświęcony teatrom, muzyce i śpiewom) 1937, nr 1-2, s. 31.

466 Piotr Dahlig: Julian Pulikowski i akcja zbierania folkloru muzycznego w latach 1935-
1939, w: „Muzyka” 1993, nr 3-4, s. 121. Autor podkreślił tutaj znaczenie licznych inicjatyw 
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Istotnym elementem owych dążeń centralizacyjnych był zjazd w Liceum 
Krzemienieckim, w dniach od 5 do 8 lipca 1935 r. kompozytorów, teore-
tyków, wirtuozów i pedagogów zrzeszonych przy Towarzystwie Wydawni-
czym Muzyki Polskiej467, podczas którego głosowano nad uchwałami doty-
czącymi m.in. centralizacji i instytucjonalizacji życia muzycznego. Na zjeź-
dzie tym obecny był sam Pulikowski, a punkt 6. zagadnień przeznaczonych 
do unormowania w najbliższym czasie podkreślał konieczność „utrwalania 
ginącej pieśni ludowej przez stworzenie biblioteki fonograficznej, zebranej 
i kierowanej przez fachowych muzykologów”468. 

Julian Pulikowski studiował w latach 1925–1930 w Wiedniu u Alfreda 
Orela, Wilhelma Fischera, Josepha Marxa i u jednego z twórców muzykolo-
gii porównawczej – Roberta Lacha469. Do 1934 r. Pulikowski kontynuował 
studia w Hamburgu i Berlinie. Pracował w Laboratorium Fonetycznym 
Uniwersytetu w Hamburgu. Jego praca habilitacyjna, ogłoszona w 1933 r., 
dotyczyła pojęcia pieśni ludowej. Na początku lat 30. ubiegłego wieku Pu-
likowski, za namową Józefa Londzina470, zainteresował się wspomnianymi 
już w niniejszej pracy zapisami pieśni pochodzącymi ze śląska Cieszyńskie-
go, które zostały sporządzone w ramach rozpoczętej w 1819 r. akcji zbiera-

w dziedzinie polityki kulturalnej, były to m.in.: I Ogólnopolskie Dożynki w Spale w 1928 r. 
z pochodem licznych grup regionalnych z różnych stron kraju; organizowanie pierwszych 
festiwali folkloru (np. Święta Gór, Morza, Pieśni), wzmożona działalność teatrów ludowych 
sięgających do repertuaru lokalnego, obrzędowego; zaistnienie zespołów regionalnych 
prezentujących zróżnicowany regionalnie repertuar na większej scenie, także miejskiej, 
poszerzenie audytorium odbiorców folkloru. Rosło tym samym zapotrzebowanie na ory-
ginalny repertuar, a więc eksplorację i dokumentowanie źródeł, także w terenie.

467 Było ono rozwinięciem Stow. Miłośników Dawnej Muzyki, istniejącego od 1926 r. 
468 Bronisław Rutkowski: Muzyka w roku 1935, w: „Życie Sztuki” 1938, Z. L. Zaleski 

(red.), s. 308. Jeszcze w 1936 r., a więc 2 lata po powstaniu CAF-u Pulikowski podkreślał, 
iż pieśń ludowa jest nadal niedostatecznie i „po macoszemu” traktowanym przedmiotem 
badań muzykologicznych, co z kolei wpływa na opóźnienie muzykologii względem postę-
pu i horyzontów innych nauk, np. o literaturze. Jednocześnie wskazał na wyjątki, np. na 
prace A. Chybińskiego i na Muzeum Tatrzańskie, które w sposób wzorowy gromadzi zbio-
ry z zakresu szeroko pojętej kultury ludowej (J. Pulikowski: Pieśń ludowa a muzykologia, w: 
„Polski Rocznik Muzykologiczny”, t. 2, 1936, s. 1-2, 6, 29.

469 W 1932 r. przygotował dysertację Musik, Tanz und Drama am Hofe der Medici. Puli-
kowskiego jako muzykologa opisał Piotr Dahlig (P. Dahlig: Julian Pulikowski…, op. cit.; idem: 
Tradycje muzyczne…, op. cit., s. 578-591); zob. też. Anna Koszewska; Jan Stęszewski: Pulikowski, 
Julian (hasło), w: „Die Musik in Geschichte und Gegenwart”. Allgemeine Enzyklopädie der 
Musik (Personteil), t. 13 (Pal-Rib), Kassel, Basel, London, New York, Prag 2005: Bärenreiter; 
J.B. Metzler: Stutgart, Weimar, s. 1045; Zdzisław Jan Targowski: Wokół postaci dr. Juliana Pu-
likowskiego – docenta Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, w: „Kronika Warszawy” 1985, 
nr 1-2, s. 105-128; Pulikowski, był recenzentem pracy J. Pietruszyńskiej Dudy wielkopolskie.

470 „Wiedeńskie towarzystwo przyjaciół muzyki zaczęło zbierać nasze pieśni ludowe 
już na początku XIX wieku. Zwróciło się ono do władz szkolnych z prośbą o polecenie na-
uczycielom zbierania ich wśród ludu wraz z nutami. Akcja ta miała powodzenie, bo dosyć 
liczne zbiory naszych pieśni ludowych wysłano wówczas do Wiednia. Kto wie, czy pieśni 
te nie dałyby się tam jeszcze odszukać albo w powyższym towarzystwie, albo w jakiemś 
archiwum. Byłby to najstarszy zbiór płodów naszej poezji ludowej” (Józef Londzin: Poezja 
ludowa, w: „Zaranie śląskie” 1930, zeszyt 4, s. 170).
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nia pieśni i melodii ludowych na terenie ówczesnego Cesarstwa Austriackie-
go471. Londzin zwracał szczególną uwagę na udział nauczycieli w tej akcji:

Niektórzy nauczyciele zajmowali się poza szkołą chętnie muzyką, śpiewem 

i t.p. Franciszek Halady w Szonowie uczył śpiewu i muzyki, przygotowując 

starszych uczniów do preparandy. Wielkie zasługi około śpiewu kościelne-

go położył stary nauczyciel we Frysztacie, Jan Strobl, który spisał melodye 

śpiewane przez lud w kościołach i ustalił ich brzmienie. W r. 1828 rozdane 

one zostały pomiędzy wszystkich organistów celem zaprowadzenia jedno-

stajności w kościelnym śpiewie. Na prośbę towarzystwa przyjaciół muzyki 

w Wiedniu zbierali nauczyciele pieśni ludowe wraz z melodyami. Zbiory te 

nadesłali w r. 1819. nauczyciele z Końskiej, ze Skoczowa, z Dębowca, z Si-

moradza, z Lipowca, z Piersca i z Brennej472.

Po upływie ponad wieku od powstania owych dokumentów Julian Puli-
kowski dotarł w Bibliotece Wiedeńskiego Towarzystwa Przyjaciół Muzyki 
tylko do 6 pieśni473 i opublikował je na łamach kwartalnika „Zaranie ślą-
skie” oraz w „Kwartalniku Muzycznym”474. 

Pod sygnaturą VI. 27.475 znajduje się zbiór „Schleisische Lieder”, który za-

wiera oprócz niemiecko-czeskich także 5 polskich pieśni. Według wzmian-

471 J. Jackowski: Digitalizacja, opracowanie i udostępnianie dokumentalnych nagrań 
dźwiękowych…, op. cit., s. 71-72.

472 Józef Londzin: Stan szkól ludowych w Księstwie Cieszyńskim na początku XIX. Stule-
cia, op. cit., s. 34. 

473 Pięć z nich pochodzi ze śląska Cieszyńskiego, szósta zaś z pogranicza morawskie-
go. Oryginalny zapis incipitów: 1. Całe noce upłakując, lasy i góry zielone, słyszą moje skargi; 
2. W moim ogródeczku szałwija modrym kwiateczkiem wybija; 3. Choćbyś miała ma dziwe-
cisko srzebrny pas a iam icny na przjtogu kozy paść; 4. Wino słodki nie zganione po zl usta 
upragnione (nieczytelny tekst, Pulikowski identyfikuje to: Wino słodkie, niezganione, przez 
nas wszystkich upragnione); 5. W szczerym polu stoj goiczek, a na tem goiczku Słowiczek; 6. 
Niemam Strzebla ani Złota, niedam wam żadnych presentow. Autorem zapisów był niejaki Le-
opold Sajenz (jak podaje Pulikowski – zap. Zając) – nauczyciel ze Skoczowa: „Jest to zapis 
sześciu pieśni ludowych, który odnaleziony został przez Juliana Pulikowskiego w wiedeń-
skiej bibliotece Towarzystwa Przyjaciół Muzyki. Zbiór ten zapisał Leopold Sajunz, zgerm. 
Zając (zm. 1849) nauczyciel II klasy w Skoczowie. Z zachowanych dokumentów wiemy 
o nim, że jako 26-letni nauczyciel ze Skoczowa został przyjęty na stanowisko kierownika 
szkoły w Żywcu. Znał tylko język niemiecki, w tym nauczał młodzież, przez co zraził sobie 
mieszczan, którzy uważali, że ich dzieci robią zbyt małe postępy w nauce, co przypisywa-
li temu, że kierownik za dużo czasu poświęcał na prowadzenie chóru kościelnego. [...]. 
Pisownia tekstów polskich pieśni ludowych zdradza, że Sajunz nie znał dobrze języka 
polskiego” (J. Tacina: Zbiory pieśni ludowych na Śląsku, op. cit., s. 137).

474 Julian Pulikowski: Sześć polskich pieśni ludowych z r. 1819, w: „Zaranie śląskie”, 1931, 
zeszyt 2, s. 130–136; idem: Sześć polskich pieśni ludowych z r. 1819, w: „Kwartalnik Mu-
zyczny” (Organ Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Muzyki poświęcony teorji, historji 
i etnografji muzyki) 1933, nr 17-18, s. 34–35.
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ki, dokonanej ołówkiem obcą ręką,  pochodzą one z „Teschner Kreis475”. 

6-ta pieśń jest na niesygnaturowanej karcie z następującym znakiem: „Mäh-

ren-Hroadischer Kreis. Skotschau476 am 15.ten July 1819. Leopold Sajenz. 

Lehrer der 2ten Klasse477.

Po dokonaniu ogólnej analizy tego skromnego zbioru Julian Pulikowski 
stwierdził, iż utwory nie mają jednolitego charakteru pieśni ludowych 
(Volkslieder) i są wśród nich co najmniej dwie spopularyzowane o prowe-
niencji nieludowej (volkstümliche Lieder). Autor przytoczył również słowa 
Christiana Friedricha Daniela Schubarta, jakimi w 1806 r. opisał on pieśń 
polską478. Do pobieżnych analiz Pulikowskiego powrócił Karol Hławiczka 
i rozszerzył je w 1937 r. w artykule podsumowującym wyniki zbierania me-
lodii ludowych na terenie śląska Cieszyńskiego479. Julian Pulikowski po-
traktował odnalezienie pieśni ze śląska Cieszyńskiego jako swego rodzaju 

475 Północno-zachodnia granica śląska Cieszyńskiego nabrała swego definitywnego cha-
rakteru po tym, kiedy w r. 1740 na śląsk wkroczyły wojska pruskie, którym udało się opa-
nować całe terytorium z wyjątkiem Cieszyńskiego i Opawskiego. Na mocy pokoju we Wro-
cławiu, zawartego przez Marię Teresę, cesarzową austriacką, i Fryderyka II, króla pruskiego, 
zdobyty przez Prusy śląsk pozostał pod pruskim panowaniem z wyjątkiem Cieszyńskiego 
i Opawskiego, które zatrzymała Austria. W roku 1782 śląsk Cieszyński połączony został 
z Morawami w jedną całość administracyjną, w tzw. Gubernium Morawsko-śląskie ze stolicą 
w Brnie, które w r. 1849 podzielono na dwie samodzielne jednostki administracyjne – mo-
rawską i śląską. Ta ostatnia, z siedzibą w Opawie, obejmowała śląsk Cieszyński i Opawski 
(Karol Daniel Kadłubiec: Uwarunkowania cieszyńskiej kultury ludowej. Czeski Cieszyn 1987: 
Sekcja Folklorystyczna Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, 
s. 9-11). W omawianym w niniejszym tekście okresie niemal cały śląsk znajdował się pod 
panowaniem pruskim. Jedynie nieduży, południowo-wschodni skrawek śląska – śląsk Cie-
szyński, pozostawał w granicach Cesarstwa Austriackiego (J. Pośpiech: Tradycje folklorystycz-
ne na Śląsku…, op. cit., s. 1). W późniejszym czasie taki układ polityczno-administracyjny 
wpłynął znacznie na szczególne ożywienie i rozwój działalności śląskich ludoznawców świa-
domych zagrożenia dla polskiej świadomości narodowej i kulturowej, co znalazło wyraz np. 
w bogactwie i różnorodności eksponatów prezentowanych na cieszyńskiej wystawie ludo-
znawczej, która odbywała się w dniach 30 VIII – 8 IX 1903 w salach Polskiej Szkoły Ludowej 
(Zbigniew Jerzy Przerembski: Wystawy ludoznawcze jako źródło w badaniach kultury muzycz-
nej, w: „Polski Rocznik Muzykologiczny”, Warszawa 2004: Sekcja Muzykologów Związku 
Kompozytorów Polskich, s.136-140). Choć w opisywanym wiedeńskim przedsięwzięciu 
z 1819 r. można dopatrywać się początków ludoznawstwa na terenach śląska Cieszyńskiego, 
to w późniejszym działaniu polskich folklorystów, związanych m.in. z organizacją wystawy 
przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, dostrzegamy ideę narodową. 

476 Skoczów.
477 J. Pulikowski: Sześć polskich pieśni ludowych..., op. cit., s. 131.
478 „Ludowe melodje tego narodu (t.j. Polaków) są tak majestatyczne a przytem tak 

wdzięczne, że są naśladowane przez całą Europę. Ich pieśni i ich taniec należą do najpięk-
niejszych i najbardziej uroczych z pośród pieśni i tańców wszystkich narodów. Nawet pi-
jatyka najniższych warstw ludu ożywiona jest muzyką i grą. Nawet ogólna niedola, która 
naród ten gnębiła w porównaniu z wszystkimi innemi narodami, nie zdołała stłumić ducha 
muzyki” (tłumaczenie za: J. Pulikowski: Sześć polskich pieśni ludowych z r. 1819, op. cit., s. 35).

479 Karol Hławiczka: Melodie ludowe Śląska Cieszyńskiego, w: „Zaranie śląskie” 1937, ze-
szyt 1, s. 21.
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odkrycie. Badacz nie był jednak świadom, iż w Brnie Morawskim o istnie-

niu zapisów tych, a także innych pieśni z omawianego terenu, wiedziano 

znacznie wcześniej. Interesował się nimi od 1889 r. znany dialektolog i wy-

dawca morawskich pieśni ludowych – Franciszek Bartoš. Informował on 

o istnieniu zapisów tych pieśni na łamach rocznika „Francisceum” w 1896, 

zaś opublikował je z melodiami wraz z Leošem Janačkiem w 1901 r. w to-

mie ludowych pieśni morawskich i śląskich480. 

Percepcja dokonań i wzorów austriackich (wcześnie zorganizowane 

i ogólnokrajowe akcje zbierania muzyki ludowej od 1819 r. z wykorzysta-

niem sił nauczycielstwa, najstarsze archiwum fonograficzne w Wiedniu), 

zainteresowanie źródłami polskiej pieśni ludowej, wreszcie studia odbyte 

w Wiedniu niewątpliwie miały wpływ na ukształtowanie późniejszych prze-

konań i działań Juliana Pulikowskiego oraz na metody pracy zbierawczej 

kierowanego przezeń Centralnego Archiwum Fonograficznego, uwzględ-

niającego wielonarodowy charakter Drugiej Rzeczypospolitej. Placówka ta 

podjęła bowiem ideę centralizacji oraz szeroko zakrojonej (w skali ogólno-

krajowej, uwzględniając również mniejszości narodowe) akcji zbierania 

i  dokumentowania folkloru muzycznego. 

Umiejętności bibliotekarza zdobywał Pulikowski jeszcze podczas stu-

diów, w latach 1931-32, pracując jako wolontariusz w Wiedeńskiej Biblio-

tece Narodowej, a także w Państwowej Bibliotece Berlińskiej. Po uzupeł-

niających studiach w Hamburgu i Berlinie, w 1934 r. objął stanowisko 

kierownika nowo utworzonego Działu Muzycznego Biblioteki Narodowej. 

W tym samym roku powstało w strukturach narodowej książnicy Central-

ne Archiwum Fonograficzne.

Można przypuszczać, że organizator CAF, który pierwsze kwerendy źródeł 

polskich (śląskich) rozpoczynał w archiwach wiedeńskich ok. 1930 r., za-

czerpnął w Austrii dwa wzory: z Phonogrammarchiv, istniejącego od 1899 r., 

oraz z instytucjonalnych akcji zbierania przez nauczycieli pieśni ludowych 

różnych narodów zamieszkujących dawną c.k. monarchię. Drugą zatem 

tezą jest, iż Pulikowski, wychowany i wykształcony w Austrii i Niemczech, 

a działający w Polsce od 1934 r. w duchu państwowotwórczym, traktował 

CAF jako ambitny polski odpowiednik archiwów w Wiedniu i Berlinie481.

480 L. Brożek: Wiadomości o pewnym zbiorze pieśni ludowych..., op. cit., s. 110.
481 P. Dahlig: Julian Pulikowski i akcja zbierania folkloru muzycznego…, op. cit., s. 120; 

idem: Tradycje muzyczne a ich przemiany…, op. cit., s. 575.
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Julian Pulikowski wykładał muzykologię (veniam legendi) na Wydziale 
Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego482 (dążył on, wraz z Hele-
ną Dorabialską i Stefanem śledzińskim, do utworzenia tu katedry muzy-
kologii) i muzykologię porównawczą w Konserwatorium Warszawskim483. 
Prowadził również, prócz rozlicznych i wszechstronnych zajęć484 w wielu 
instytucjach, szkolenia dla nauczycieli w zakresie obsługi fonografu. Warsz-
taty odbywały się m.in. w ramach powołanego w 1928 r. ogólnopolskiego 
Muzycznego Ogniska Wakacyjnego przy Liceum Krzemienieckim485 jako 
uzupełnienie wykładów kompozytora i dyrygenta, a zarazem ówczesnego 
radcy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Tade-
usza Mayznera: 

482 W latach 1937-38 w strukturach Wydziału Humanistycznego UW funkcjonował 
Zakład Muzykologii. W 1938 r. został on przekształcony w Wydział Muzykologii i prze-
niesiony do Państwowego Konserwatorium Muzycznego, zob. np.: Stefan śledziński 
(red.): 150 lat Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. Kraków 1960: Polskie 
Wydawnictwo Muzyczne, s. 170-171 (tam też wzmianka o Centralnym Archiwum Fono-
graficznym, s. 171).

483 Habilitował się u Adolfa Chybińskiego w 1936 r., na podstawie pracy Geschichte 
des Begriffs Volkslied im musikalischen Schrifttum. Ein Stück deutscher Geistesgeschichte, wyda-
nej w Heidelbergu w 1933 r. (recenzja pracyautorstwa A. Chybińskiego została opubliko-
wana w„Polskim Roczniku Muzykologicznym” 1935, t. 1, s. 169-171). Pulikowski naukę 
o europejskiej pieśni ludowej umiejscawiał nie tyle w strukturze ówczesnej muzykologii 
porównawczej, ile bliżej dyscyplin historycznych, widząc ją jako związaną z dziejami sze-
roko pojętej twórczości muzycznej (rozróżniał pieśń ludową: Volkslieder i pieśń przyswo-
joną przez lud: volkstümliche Lieder), zob.: Andrzej Nowicki: Julian Pulikowski (1908-1944) 
o podmiocie kultury, w: „Euhemer” (Przegląd religioznawczy) 1984, nr 1, s. 31-44. W po-
równaniu z twórcą Regionalnego Archiwum Fonograficznego, który prócz muzykologii 
porównawczej zajmował się także kompozycją, Pulikowski jawi się bardziej jako natura 
filozoficzna. Obu muzykologów charakteryzowała jednak wszechstronność, energia i swo-
isty entuzjazm dla podjętego dzieła. Obaj zapisali się również jako świetni organizatorzy: 
Kamieński niewątpliwie zjednywał sobie młodych pracowników, Pulikowski obdarzony 
był zdolnościami administracyjnymi (w opinii Ministerstwa WRiOP „prowadził archiwum 
na poziomie europejskim”), a grupa jego współpracowników utworzyła dość zwarty front 
ideowy. Pulikowski przewidywał ścisłą współpracę planowanego na Uniwersytecie Zakła-
du Muzykologicznego z Działem Muzycznym Biblioteki Narodowej i Centralnym Archi-
wum Fonograficznym (Zdzisław Jan Targowski: Wokół postaci dr. Juliana Pulikowskiego…, 
op. cit., s. 111). 

484 Ambicja i zapracowanie mogły być przyczyną pewnych, odbieranych jako negatyw-
ne, cech Pulikowskiego, odnotowanych we wspomnieniach osób znających go osobiście 
(zob. P. Dahlig: Tradycje muzyczne a ich przemiany…, op. cit., s. 583).

485 Ognisko, organizowane rokrocznie do 1939 r., dokształciło w zakresie muzyki ok. 
500 nauczycieli śpiewu szkół powszechnych, średnich oraz seminariów nauczycielskich. 
Ważnym celem ogniska, kierowanego przez Bronisława Rutkowskiego, było przygoto-
wanie kadr dla intensywnie rozwijającego się w okresie międzywojennym amatorskiego 
regionalnego ruchu muzyczno-teatralnego, czerpiącego tematy i inspiracje zwłaszcza 
z folkloru (pierwsze inscenizacje wesel regionalnych). Również, o czym już wspomniano, 
Łucjan Kamieński prowadził w 1935 r. szkolenia w zakresie rejestracji fonograficznej dla 
zbieraczy pieśni ludowych w ramach kursu w Inowrocławiu zorganizowanego m.in. przez 
Wielkopolski Związek Teatrów Ludowych (P. Dahlig: Julian Pulikowski i akcja zbierania 
folkloru muzycznego…, op. cit., s. 128).
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W 1935 r. T. Mayzner kontynuował swój wykład nt. pieśni ludowych, a nie-

jako uzupełnieniem jego wywodów były wykłady dr. J. Pulikowskiego, na 

których słuchacze zapoznali się ze sposobami zbierania pieśni ludowych, 

a w szczególności ze sposobem zapisów pieśni na fonografie486.

Słuchaczy Ogniska obowiązywał kurs trzyletni (pięciotygodniowe szkole-

nie wakacyjne i korespondencyjne kursy zimowe). Z grona słuchaczy Ogni-

ska rekrutowała się część późniejszych dokumentalistów – współpracow-

ników Juliana Pulikowskiego487 w ramach działalności Centralnego Archi-

wum. Inni, jak np. Tadeusz Prejzner, współpracowali z radiem (Rozgłośnia 

Katowicka) oraz brali czynny udział w kształtowaniu życia muzycznego 

(Prejzner był członkiem Towarzystwa Wydawniczego Muzyki Polskiej, zaś 

Pulikowski pełnił tam funkcję zastępcy członka Zarządu)488. Piotr Dahlig 

podkreślił znaczenie idei realizowanych przez Towarzystwo dla rozwoju 

i działalności Centralnego Archiwum Fonograficznego, które określił jako 

filię „według ducha” TWMP489. 

4.2.4.2. Międzywojenna akcja zbierania folkloru muzycznego

Z działalnością Centralnego Archiwum Fonograficznego wiązało się zor-

ganizowanie w latach 1935–1939 pierwszej ogólnopolskiej akcji do-

kumentowania folkloru muzycznego490. Choć jej dorobek – w posta-

ci imponującej ilości nagrań i zapisów – uległ zniszczeniu podczas II wojny 

światowej, możemy uznać ową akcję za prefigurację powojennej ogólnopol-

skiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego. 

Obraz jaki wyłania się z analizy źródeł pozwala postawić tezę, że działalność 

CAF w l. 1934-39 była małą prefiguracją Akcji Zbierania Folkloru Muzycz-

nego z lat 1950-54. Założenia obu akcji, tak w strefie postulatów jak i metod 

486 Alicja Lendzion-Wysocka, Muzyczne Ognisko Wakacyjne w Krzemieńcu. Ośrodek 
szkolenia kadr pedagogicznych w latach 1928–1939. Warszawa 1976 (maszynopis w Uniwer-
sytecie Muzycznym w Warszawie), s. 29-30.

487 Jan Bownik, Maria Nowicka, Piotr Wiecha (Wiechowicz). Również w powojennej 
Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego wzięli udział dawni słuchacze Ogniska: Jan Choro-
siński, Józef Majchrzak, Aleksander Oleszczuk. 

488 P. Dahlig: Julian Pulikowski i akcja zbierania folkloru muzycznego…, op. cit., s.124-126.
489 P. Dahlig: Julian Pulikowski i akcja zbierania folkloru muzycznego…, op. cit., s. 125.
490 Centralne Archiwum, w przeciwieństwie do Regionalnego Archiwum Fonogra-

ficznego, rozciągnęło szerzej swą działalność dokumentacyjną, uwzględniając również 
wschodnie obszary Drugiej Rzeczypospolitej, nie powielano jednak nagrań na terenach 
opracowanych przez poznańską placówkę, honorując tym samym zasadę suwerennego 
istnienia ośrodków regionalnych. Nie wiadomo jednak nic o ewentualnej wymianie na-
grań lub deponowaniu duplikatów z Poznania w Warszawie.
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badań, wykazują pewne podobieństwa mimo diametralnie różnego usytu-

owania politycznego. Ponadto zbiory CAF obejmowały także województwa 

wschodnie II RP, a założenia Pulikowskiego uwzględniały wielonarodowy 

charakter Rzeczypospolitej491.

Fundamentem akcji prowadzonej przez Centralne Archiwum Fonograficz-
ne był ogłoszony w 1935 r. otwarty konkurs Polskiego Radia na „zbieranie 
i notowanie melodii ludowych, a więc piosenek, tańców, przygrywek, toastów, 
śpiewów obyczajowych (weselne, dożynkowe, żałobne i t.p.), hejnałów, pobu-
dek, pieśni kościelnych, jak kantyczki, kolędy, śpiewy wielkanocne i t.p.”492. 
Organizatorom konkursu przyświecały następujące, dość ogólne pytania:

Czy istnieje jeszcze w Polsce właściwy folklor? Czy ktoś się tym interesuje, 

zbiera? Czy ktoś w ogóle śpiewa? I jeszcze: którędy idzie granica ze wscho-

dem, bo, że przez Polskę, to pewna, ale czy właściwie folklorystyczna Polska 

należy do Europy?493.

Inicjatorami konkursu byli redaktor radiowy Bronisław Rutkowski oraz Ju-
lian Pulikowski. Instytucja radia miała tu szczególne znaczenie, bowiem na 
połowę lat 30. ubiegłego wieku datujemy pojawienie się na falach Polskiego 
Radia muzyki ludowej: 

Pragnąc przyczynić się do wydobycia na jaw niewyczerpanych skarbów 

polskiej muzyki ludowej, poświęcamy jej obecnie specjalny odcinek w na-

szych programach w każdą niedzielę i święta popołudniu. W ramach tego 

programu dojdą do głosu poszczególne dzielnice Polski, jak Kujawy, Łowic-

kie, śląsk, Krakowskie, Lwowskie, Podhale, Lubelszczyzna, Wileńszczyzna 

i t.d., które w pieśniach obrzędowych i innych dadzą wzory, każda swego 

odrębnego folkloru. Polskie Radjo za jedno z najszczytniejszych swoich za-

dań uważa podjęte ostatnio w tym kierunku prace, zmierzające do groma-

dzenia w swej bibljotece utworów polskich, drzemiących dotychczas bądź 

w rękopisach, bądź niewykonywanych z powodu ich nieopracowania, bądź 

też pozostających w surowej formie pieśni ludowej494.

491 P. Dahlig: Julian Pulikowski i akcja zbierania folkloru…, op. cit., s. 120; idem: Tradycje 
muzyczne a ich przemiany…, op. cit., s. 575.

492 Anonim: Zbierajmy pieśni ludowe, w: „Bluszcz” (Społeczno-literacki ilustrowany ty-
godnik kobiecy) 1935, nr 25-26, s. 800.

493 Wanda Melcer: Granica piosenki, w: Tygodnik Illustrowany” 1936, nr 46, s. 878.
494 Tadeusz Mazurkiewicz: Zamierzenia programowe Polskiego Radja (wywiad z dyr. T. Ma-

zurkiewiczem, Kierownikiem Muzycznym Polskiego Radia), w: „Muzyka” 1934, nr 1, s. 25.
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Choć w 1936 r. pojawiały się pierwsze rejestracje radiowe wykonań au-

tentycznych – np. wspomniane sześciominutowe nagranie z Domachowa 

utrwalone na płycie radiowej, zapewne materiał do audycji o zwyczajach 

dorocznych, to jeszcze w 1937 r. normą było wykonywanie muzyki ludowej 

przeznaczonej na antenę z partytur495. 24 lipca 1938 r. słuchacze radiowi 

zapoznali się – dzięki tematycznej audycji – z historią i współczesnością 

Krzemieńca. Po transmisji nabożeństwa z kościoła licealnego, koncertu 

chóru Muzycznego Ogniska Wakacyjnego, odczytu o historii miasta, śpie-

wów chóru Młodzieży Wiejskiej ze wsi Żołby i zapowiedzi red. Dylewskiego 

nadszedł tak oczekiwany przez wszystkich moment – miał zagrać na lirze jeden 

z ostatnich już wołyńskich lirników… Oto ostatni mohikanin, 90-letni Franko 

Nahorny ze wsi Borszczówka pod Poczajowem, sędziwy ślepiec-lirnik, prowa-

dzony przez mizernego żaczka – Igora Kołobowa […]. Lirnik zagrał i zaśpiewał 

tak dobrze znaną starą pieśń o Matce Boskiej Poczajowskiej, a dalej – wesołą 

o Jaremie i Fomie. Grał krótko. Trudno było staruszka dalej fatygować496. 

Pismo „Wołyń” donosiło dodatkowo o transmitowanym przez radio wy-

stępie krzemienieckiego cymbalisty:

Nie pominięto też i zanikającego już piękna starych wołyńskich instrumentów 

ludowych. Uproszono jednego z ostatnich już na terenie Wołynia lirników 

Franka Nahornego z Borszczówki pod Poczajowem, dziewięćdziesięcioletniego 

starca, aby zagrał na swym przedziwnym instrumencie szereg odwiecznych me-

lodyj ludowych. Po nim grał stary cymbalista z Dermania [D. Kiryluk – J.J.] na 

instrumencie opiewanym przez Mickiewicza – „jankielowych” cymbałach497.

495 Program Drugi Polskiego Radia od początków swego istnienia (od 1937 r.), nada-
wał „na żywo” niezachowane do dzisiaj audycje z muzyką ludową. Wiemy np., iż Syrena 
Record (pod znakiem wydawniczym Syrena-Electro) wydała w okresie międzywojennym 
nagrania muzyki góralskiej, które usłyszeć można było również na antenie radiowej. Nie 
było to jednak oryginalne brzmienie autentycznej ludowej kapeli, lecz gra zawodowych 
muzyków, spośród których niektórzy rzeczywiście wyrośli w kulturze góralskiej (grali 
m.in. A. Zachemski, W. Łukaszczyk i B. Par z towarzyszeniem orkiestry Tow. „Syrena-Re-
kord”), wykonujących wybrane góralskie nuty z transkrypcji-partytur przygotowanych 
przez Stanisława Mierczyńskiego (Jacek Jackowski: Archiwa dźwiękowe – zasób i dostępność, 
w: Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej, red. Weronika Grozdew-Kołacińska. War-
szawa 2014: Instytut Muzyki i Tańca, s. 120).

496 „Życie Krzemienieckie” (Dwutygodnik społeczny) 1938, nr 13, s. 301-302. W tym 
numerze pisma oprócz materiałów, które znalazły się na falach eteru, podano szereg wia-
domości uzupełniających podjęty temat, które ze względów czasowych nie mogły wejść na 
antenę. W artykule zamieszczono też fotografię lirnika.

497 Anonim: Krzemieniec na falach eteru, w: „Wołyń”(Tygodnik społeczny, polityczny 
i gospodarczy) 1938, nr 33, s. 4 (tam też fotografia cymbalisty).
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Na konieczność zorganizowanego w ramach akcji i kolektywnego zbie-

rania pieśni ludowych miały wpływ – oprócz radia – wspomniane już ini-

cjatywy m.in. Związku Teatrów Ludowych i Oddziału Oświaty Pozaszkolnej 

Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego. W 1933 r. inicjatywę Polskiego 

Archiwum Ludoznawczego opisywano na łamach periodyku „Wiedza i Zy-

cie”498. Z kolei małą prefiguracją konkursu radiowego mógł być konkurs na 

zbieranie pieśni ludowych z Małopolski Wschodniej (z województw: lwow-

skiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego), który ogłosił w 1935 r. Lwow-

ski Związek Teatrów i Chórów Ludowych499. Organizatorzy zbierawczej akcji 

ogólnopolskiej spodziewali się, że jej plon dopełnieni dzieła Oskara Kolber-

ga, Zygmunta Glogera, ks. Władysława Skierkowskiego, Jana Stanisława By-

stronia, Stanisława Mierczyńskiego i innych zbieraczy. Ewentualni uczestnicy 

konkursu otrzymali wskazówki co do zbierania i zapisywania pieśni i melodii 

oraz sporządzania metryczek, a także zapewnienie o honorarium500:

Osoby pragnące wziąć udział w akcji zbierania melodyj ludowych powinny 

usłyszane melodje zanotować pismem z podaniem wszelkich choćby drob-

nych uchyleń melodji. Należy dokładnie zanotować tekst piosenki i pod-

pisać go nutami. Tekst musi być zapisany w gwarze ludowej z podaniem 

w miarę możliwości wymowy, akcentu danego narzecza. Przy każdej pieśni 

należy podać miejscowość, gdzie pieśń słyszano oraz podać wiek, płeć i za-

wód osoby, która tę melodję grała lub śpiewała. Pożądany jest najdokład-

niejszy opis samej pieśni, jej geneza, sposób wykonania  oraz okoliczności, 

w jakich dana melodja była wykonana501.

Kryteria doboru nadsyłanego materiału, a także wspomniane wynagrodze-

nia dla zbieraczy były elementami umownymi, tak jak same spodziewane 

498 Kazimiera Zawistowicz: Polskie Archiwum Ludoznawcze. O potrzebie i znaczeniu gro-
madzenia materjałów ludoznawczych, w: „Wiedza i Życie” 1933, nr 1, s. 18-29 (autorka po-
dała na s. 27 wzór notatki terenowej). 

499 Chodziło zwłaszcza o „mało znane” pieśni obrzędowe, m.in.: weselne, sobótkowe, 
żniwne, kolędowe, oraz o pieśni miłosne, pasterskie, obyczajowe, żartobliwe, wojskowe, 
zbójnickie, dumy. Organizatorzy podkreślili, iż prócz zachowania w zapisie oryginalnej me-
lodii, tekstu, tempa i rytmiki należy oznaczyć miejsce zapisu i informację o osobie śpiewają-
cej. Związek Teatrów Ludowych planował seryjne wydawnictwo z pozyskanymi zapisami, 
w opracowaniu na 3 i 4 głosy, zob.: „Teatr Ludowy” (dodatek do „Drużyny” poświęcony 
teatrom, muzyce i śpiewom) 1935, nr 7, s. 96. 

500 Radio wyznaczyło stawkę 20 zł za każdą przyjętą pieśń (W. Melcer: Granica piosen-
ki, op. cit.). Termin nadsyłania zbiorów upływał z dniem 15 września 1935 r., a więc zbie-
racze mogli wykorzystać na prace dokumentacyjne okres wakacyjny (anons w „Bluszczu” 
ukazał się w końcu czerwca 1935 r.).

501 Anonim: Zbierajmy pieśni ludowe, w: „Bluszcz” (Społeczno-literacki ilustrowany ty-
godnik kobiecy) 1935, nr 25-26, s. 800.
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zapisy „ołówkowe” jedynie w sposób umowny mogły oddać podstawową 

strukturę pieśni ludowej:

Co to znaczy pieśń „nigdzie nie notowana”? Czy zaraz ten skromny na-

uczyciel wiejski w Rokitnie, i małorolny pod Bydgoszczą, i grajek wioskowy 

z Pińska, mają biec do naszych wspaniale zorganizowanych czytelni samo-

rządowych i przebogatych bibliotek wiejskich, wertować trzydzieści kilka 

tomów Kolberga i sprawdzać, czy piosenka, która mile i nowo wpadła im 

w ucho, nie była już przez kogoś posłyszana lat temu pięćdziesiąt? I zaraz 

drugie zagadnienie: jak ją zapisać, tę piosenkę, jak przekazać, w jakiej for-

mie przesłać? Bo przecież, jeżeli znając najlepiej nuty i umiejąc sobie z tym 

doskonale poradzić, zanotujemy ją po muzycznemu, na pięciu liniach, we 

właściwej tonacji, ze znakiem metronomu, jednym słowem w postaci ideal-

nej, to jeszcze nie oddamy indywidualnego jej wykonania, to jeszcze nie od-

damy jej smaku, to jeszcze nie oddamy jej śmiechu, czy łez, jej niezdarstwa, 

czy wdzięku.  Dopiero znając muzykologiczny, (a to rzadkie), sposób noto-

wania, możemy wynotować wszystko: i fałszywe akcentowanie słów, i spe-

cyficzne frazowanie, i oddech, zaczerpnięty, być może, w środku wyrazu, 

i niespodziane załamanie głosu, jednym słowem, smak i kolor piosenki502.

Cytowane sprawozdanie rzuca też nieco światła na charakterystyczne gru-

py uczestników konkursu oraz ówczesną żywotność muzycznych tradycji. 

W sumie w konkursie wzięło udział 95 osób (83 mężczyzn i 12 kobiet). 

Wanda Melcer podała w liczbach ilość nadesłanych materiałów konkurso-

wych: spośród 2577 zapisów pieśni i melodii z obszaru całej ówczesnej 

Rzeczypospolitej 2227 stanowiło repertuar rdzennie polski. Pozostałych 

350 pieśni miało proweniencję białoruską, rusińską, pokucką, huculską, 

zanotowano też pieśni staroobrzędowców. Autorka zwróciła uwagę na zróż-

nicowanie jakości zapisów: otóż nie zabrakło „nabieraczy”, którzy notowali 

byle jaki repertuar, łącznie ze szlagierami. Niektórzy, świadomi wymogów 

konkursu, „aranżowali” nawet pieśni do stylu ludowego, licząc na naiwność 

jurorów. Tylko nieliczni spośród konkursowiczów sumiennie wywiązali się 

z zadania, to spośród nich wytypowano laureatów:

I wreszcie doskonali, wytrwali, konsekwentni zbieracze, których znienac-

ka okazało się kilku, i którzy w domowej ciszy, w odległości od wszelkich 

centrów cywilizacji, w zapomnieniu i głuszy, nie licząc na żadną nagrodę, 

502 W. Melcer: Granica piosenki, op. cit., s. 878.
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prowadzili, od wielu lat swój ulubiony trud: więc jakiś organista z Mławy, 

który sam jeden około stu oryginalnych pieśni uzbierał, więc jakiś student 

z Wilna, który pieszo po kraju chodząc, notował i notował wytrwale503, 

więc jakaś wykształcona pani, która najściślej muzykologicznie spisywała 

melodie. Wypłynęły skądciś takie grajki wiejskie, bezrolne włóczęgi, którzy 

gdzieś się u jakiegoś gospodarza na komornym przytulą i po weselach ze 

skrzypcami chodzą, autentyczne babiny wiejskie, którym się spodobało, jak 

to „gro”. Rodziny nadsyłały śpiewniki całe, zbierane przez babkę, czy ciotkę 

na wsi, przez osoby dawno pomarłe, albo danwno wycofane z życia504.

Powstała w Warszawie w 1935 r. Komisja Badania Muzyki i śpiewów Lu-
dowych, powołana przy polskim Towarzystwie Krajoznawczym, która miała 
się zajmować „gromadzeniem, badaniem, przechowywaniem i publikowa-
niem zdjęć fonograficznych oraz prowadzeniem wszelkiej dokumentacji mu-
zyki i pieśni ludowej”, pod przewodnictwem Cezarii Boudoin de Courtenay 
Ehrenkreutz Jędrzejewiczowej rozstrzygnęła konkurs radiowy na zbieranie 
pieśni ludowych. Ostatecznie nagrodzono 75 zapisów, które powędrowały 
do kompozytorów jako materiał do artystycznego opracowania. Wszystkie 
zapisy zebrane w ramach przedsięwzięcia stworzyły zrąb kolekcji rękopisów 
Centralnego Archiwum Fonograficznego. Wkrótce jednak era „ołówkowa” 
miała ustąpić erze „fonograficznej”.

Nie tylko owe 75 nagrodzonych pieśni […] ale każda nadesłana pieśń będzie 

zachowana przez Centralne Archiwum Fonograficzne przy Bibliotece Narodo-

wej, Krak.-Przedmieście 32, a każdy zbieracz będzie tam przyjęty serdecznie, 

choć tylko do uścisku wyciągniętą dłonią (bo oczywiście funduszów brak). 

503 Chodzi tu o wspomnianego już Gustawa Cytowicza, który jako student Uniwersy-
tetu Stefana Batorego w Wilnie wziął udział w konkursie na zbieranie i notowanie melodii 
ludowych. Nadesłał on swój zbiór z badań terenowych z pieśniami staroobrzędowców 
z woj. wileńskiego. Ten zbiór, jako jedyny związany z konkursem, przetrwał pożogę wo-
jenną (Brulion No 2: Staroobrzędowskie piosenki ludowe z powiatów brasławskiego i postaw-
skiego. Zapisał G. Cytowicz stud. U.S.B. w Wilnie w lipcu i sierpniu 1935). Zeszyt zawierał 36 
kartek, 35 pieśni; na jednej stronie zapisane były w alfabecie łacińskim słowa pieśni, na 
drugiej – wklejona transkrypcja nutowa. Prawie wszystkie pieśni nosiły określenia gatun-
kowe (Miłosne – 17, Dolewaja – 10, Wojskowa – 4, Plasowaja – 2). Kolekcja Cytowicza 
składała się z co najmniej trzech zeszytów, w drugim brulionie znajdujemy bowiem przy-
pis: „Wykaz śpiewaków patrz na str. 67 w zeszycie No 3”, por.: P. Dahlig: Julian Pulikowski 
i akcja zbierania folkloru muzycznego…, op. cit., s. 119-156; idem: Tradycje muzyczne a ich 
przemiany, op. cit., s. 592, 600, 625.

504 W. Melcer: Granica piosenki, op. cit., s. 878. Autorka wspomina i opisuje tu również 
własne znaleziska z „archiwum rodzinnego” – pamiątki po przodkach i babce, którzy w „li-
niowanym kajeciku i liliowanym atramentem” zapisywali anonimową twórczość, rymowa-
ne strofy zapewne przyśpiewek okolicznościowych czy pieśni o treściach patriotycznych 
(np. Jeden mi tylko pozostał strój, czarna sukienka; Pomiędzy cztery ściany, gdzie jęki wołania).
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Bo na to już nie ma rady, w tak zmaterializowanych żyjemy czasach, że musi-

my dopuścić, żeby w szeregu Kolbergów i Glogerów stanął teraz fonograf505.

Choć pierwsze nagrania dla Centralnego Archiwum Fonograficznego 

powstały 29 lipca 1935 r., Julian Pulikowski nadal apelował o nadsyłanie 

zapisów pieśni i melodii w odezwie publikowanej w 1937 r. na łamach kil-

ku tytułów ówczesnej prasy, gdyż „nie ma wystarczającego zespołu pracow-

ników [w CAF-ie – J.J.] ani też odpowiednich funduszów, aby móc wszędzie 

wysyłać zbieraczy w teren, celem nagrywania muzyki ludowej za pomocą 

fonografu”. Kierownik Archiwum prosił, podobnie jak podczas konkursu, 

o nadsyłanie własnych zapisków terenowych i deponowanie ich w centra-

li, a także zwracał się o wypożyczanie rękopisów w celu dokonania odpi-

sów dla Archiwum (gwarantował przestrzeganie praw autorskich)506. Pla-

cówka warszawska oferowała zbieraczom-współpracownikom wskazówki 

i instrukcje. Tu wyrażał również Pulikowski swe obawy przed zgubnym 

wpływem cywilizacji zwłaszcza na kulturę ludową; radio507, służba wojsko-

wa, pobyt w mieście, moda na coraz bardziej popularne wówczas tanga 

i fokstroty – to tylko niektóre czynniki, które miały doprowadzić do „za-

głady” muzyki ludowej508. Szczególny wydźwięk miał apel Pulikowskiego 

505 W. Melcer: Granica piosenki, op. cit., s. 878.
506 Określono zakres interesującego Archiwum materiału: „ludowe pieśni wszystkich 

narodowości zamieszkujących Polskę (melodie z tekstem, albo teksty, czy tylko melodie); 
melodie ludowych tańców oraz wszystko, co dotyczy muzyki i pieśni ludowej, a więc chęt-
nie będą przyjęte (drukowane) zbiory i poszczególne prace na ten temat (J. Pulikowski: 
Ratujmy pieśń i muzykę ludową!, op. cit., s. 32).

507 Obawy wynikające z jakości i treści ówczesnych audycji wyrażał też Janusz Kosicki: 
„Jeszcze większym wrogiem muzyki ludowej [od nieudolnego nadużywania tematów ludo-
wych przez niektórych kompozytorów polskich] jest popularna muzyka, oparta na moty-
wach chłopskich; są to tak często lansowane przez nasze radio wiązanki ludowe, pseudolu-
dowe tańce, wszystkie te formy, które o prawdziwej muzyce ludowej wyrobiły niepochlebne 
i fałszywe zdanie. […] Pod wpływem radia kosmopolityzuje się sztuka ludowa, opierając się na 
wzorach tandetnej muzyki tanecznej, masowo zalewającej naszą wieś. […] Zapychanie progra-
mu radiowego tandetą, choćby i nazywała się ona muzyką ludową męczy słuchaczy i degene-
ruje narodowy gust”, zob.: Janusz Kosicki: Polski śpiew – chłopski śpiew, w: „Jutro Polski” (Ty-
godnik  – Organ Ruchu Młodonarodowego), 1939, nr 34, s. 5. Gdzie indziej autor ten pisał: 
„Biorąc do ręki na przykład program radiowy, nie wiemy co przyniesie lakoniczna zapowiedź: 
muzyka ludowa. Zarówno dobrze mogą to być oklepane obertasy kapeli ludowej, albo piosen-
ka Niewiadomskiego, nawet można oczekiwać mazurka Chopina, lub wreszcie suity, opartej 
na motywach ludowych. […] Jeżeli więc chcielibyśmy dokładnie rozumieć zapowiedź muzyka 
ludowa, musielibyśmy oczekiwać śpiewania i grania albo żywcem transmitowanego z terenu, 
albo najpierw nagranego na fonograf a później odtworzonego przed mikrofonem. Wierność 
wykonania dałaby nam gwarancję, że piosenka czy taniec rzeczywiście są stąd, skąd podaje 
metryka-nazwa pieśni. Jak z tego wynika, wystarczy żeby daną melodię ludową wykonał ktoś 
nie pochodzący z danego regionu, a więc jak to często bywa artysta-śpiewak, aby melodia 
przestała być melodią ludową” (Janusz Kosicki: O muzyce ludowej, w: „Pion” 1938, nr 35, s. 4).

508 J. Pulikowski: Ratujmy pieśń i muzykę ludową!, op. cit., s. 31-32; idem:  Ratujmy 
pieśń i muzykę ludową, w: „Tygodnik Illustrowany” 1937, nr 10, s. 196; idem: Ratujmy pieśń 



196

Zachować dawne nagrania

do zbieraczy na Wołyniu – terenie jeszcze niedostatecznie udokumento-
wanym i zbadanym pod względem twórczości ludowej. W tym przypadku 
Pulikowski, który sam w latach 1935-37 realizował nagrania na pograniczu 
polsko-białoruskim i polsko-ukraińskim509, wobec istniejących już zbiorów 
zapisów wołyńskiego repertuaru, który opracowywał Filaret Kołessa, pod-
kreślał szczególną potrzebę dokonania tam nagrań fonograficznych. Jak 
wykazał Piotr Dahlig, po licznych apelach prasowych w 1937 r. odnotowa-
no największy (ponad 56%) w krótkiej historii Archiwum przyrost nagrań 
na wałkach fonograficznych510. 

4.2.4.3. nagrania w terenie realizowane dla caF-u

Centralne Archiwum Fonograficzne stanęło przed ogromnym wyzwa-
niem, które znacznie przekraczało jego możliwości finansowo-kadrowe. 
Skromna liczba współpracowników511 (terenowych wolontariuszy), brak 
możliwości stworzenia stałego zespołu, a zwłaszcza brak funduszy na orga-
nizację licznych wypraw ekip terenowych w celu dokonania dokumentacji 
fonograficznej na terenie całego kraju tłumaczą fakt nieustających próśb 

i muzykę ludową, w: „Życie Mazowsza” 1937, nr 3, s. 62-63; idem: Ratujmy pieśń i muzykę 
ludową!, w: „śpiew w Szkole” 1937, nr 7-8, s. 207-208; idem: Ratujmy pieśń i muzykę ludo-
wą!, w: „Gazetka Muzyczna” (Biuletyn informacyjny Towarzystwa Wydawniczego Muzyki 
Polskiej) 1937, nr 3, s. 4; idem: Ratujmy pieśń ludową!, w: „Kultura” (Tygodnik literacki, 
artystyczny i społeczny) 1937, nr 19, s. 8 (dział Kronika muzyczna); idem: Ratujmy pieśń 
i muzykę ludową, w: „Wołyń”(Tygodnik społeczny, polityczny i gospodarczy) 1938, nr 5, 
s. 7-8. Tu Pulikowski rozwinął odezwę, powołując się na już dokonaną częściowo pracę 
zbierawczą na Wołyniu – efekt uczestnictwa oddziału Oświaty Pozaszkolnej Kuratorium 
w konkursie na notowanie i zbieranie pieśni ludowych (zebrano wtedy w okolicach Rów-
nego ponad pół tys. melodii, z których część została opracowana na chór czterogłosowy), 
a także wspomniał, iż „Okręgowy instruktor chórów ludowych p. Jerzy Cechmistruk po-
siada już ponad 700 oryginalnych, przeważnie obrzędowych pieśni wołyńskiego ludu na 
wałkach fonograficznych, które przesłał do Archiwum Fonograficznego, gdzie będą wy-
korzystane przez specjalistów etnografów do badań naukowych nad ludową twórczością 
artystyczną Wołynia”.

509 Pulikowski nagrywał też we wrześniu 1935 r. w powiecie Bielsk Podlaski (liczba 
wałków i nagrań wg zachowanej dokumentacji: 90 wałków, 163 pieśni i 2 melodie instru-
mentalne) oraz w lutym 1937 r. w powiecie Zamość (60 wałków, 162 pieśni i 15 melodii). 
Pulikowski zapewne nagrał w sumie ok. 500 pieśni i melodii.

510 P. Dahlig: Julian Pulikowski i akcja zbierania folkloru muzycznego…, op. cit., s. 136.
511 Sprawozdanie Biblioteki Narodowej z 1936 r. (Marian Łodyński: Projekt Sprawozda-

nia Rocznego z czynności Bibljoteki Narodowej Józefa Piłsudskiego w r. 1936. Warszawa 1937 – 
maszynopis, s. 24) wymienia Juliana Pulikowskiego jako jedynego pracownika Archiwum. 
Sprawozdanie za lata 1937-38 wymienia mgr Wandę Rudzką jako pracownika pomocni-
czego („Sprawozdanie Biblioteki Narodowej Józefa Piłsudskiego”, za lata 1937-1938, War-
szawa 1938: Nakładem Biblioteki Narodowej J. P., s. 42; zob. też: Alina Kawecka-Gryczo-
wa: Ochrona zbiorów Biblioteki Narodowej, w: Walka o dobra kultury. Warszawa 1939-1945, t. 
1. Stanisław Lorentz [red.], Warszawa 1970: Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 197). Od 
1 sierpnia 1938 r. z Oddziałem Muzycznym Biblioteki Narodowej rozpoczął współpracę 
dr Józef Chomiński, bywając tu co drugi tydzień.
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Pulikowskiego o nadsyłanie do Archiwum choćby zapisów odręcznych. Dla 

odróżnienia od zbieraczy posługujących się dawną, Kolbergowską „metodą 

ołówkową”, tych, którzy stosowali fonografy, nazywano „fonografistami” 

lub „gramofonistami”512. Charakterystyczną cechą metody pracy dokumen-

tacyjnej zastosowanej w CAF-ie, zbieżną z ideą Chybińskiego, który ufał  

w pomoc prowincji i współpracę regionów z instytucją koordynującą, 

było nawiązywanie w terenie kontaktów ze zbieraczami-amatorami, a więc 

przede wszystkim z wykształconymi muzycznie nauczycielami, regionali-

stami, działaczami amatorskiego ruchu artystycznego (teatry ludowe, chó-

ry, zespoły), duchownymi, a także muzykami, kompozytorami, kapelmi-

strzami, chórmistrzami, organistami (nasuwa się tu skojarzenie ze znanymi 

doskonale Pulikowskiemu metodami wypróbowanymi w Wiedniu). W ich 

działalności, po odpowiednim przeszkoleniu w zakresie obsługi fonografu 

i pracy terenowej, Pulikowski pokładał nadzieję na obfite żniwo pracy do-

kumentacyjnej. Był przekonany, iż tylko taka forma pracy zapewni stałe, 

regularne i reprezentatywne geograficznie powiększanie zasobów Central-

nego Archiwum.  

Dr Pulikowski w BN przez kilka lat najwięcej czasu poświęcał – stwierdza 

prof. Chomiński – organizowaniu akcji zbierania polskich pieśni ludowych. 

W najciekawszych regionach kraju wypożyczał wiejskim nauczycielom 

i działaczom ludowym oraz studentom fonografy i w ten sposób zebrał 12 

tysięcy pieśni ludowych. Przy pomocy funduszów otrzymywanych dla Za-

kładu Muzykologii zorganizował w Dziale Muzycznym BN Centralne Ar-

chiwum Fonograficzne. Za pomocą aparatów tego archiwum można było 

opracowywać zgodnie z wymaganiami naukowymi nagrania pieśni i muzy-

kę ludową. Za zgodą Funduszu Kultury Narodowej i Ministerstwa WRiOP, 

studenci Zakładu Muzykologii już od jesieni 1936 r. odbywali ćwiczenia nie 

w audytoriach Uniwersytetu, lecz w utworzonej przez J. Pulikowskiego pra-

cowni technicznej BN. […] Dr Pulikowski […] zorganizował i kierował akcją 

zbierania i rejestrowania melodii ludowych na pograniczu ówczesnej Polski 

z Warmią i Mazurami. Ekipa badaczy spośród studentów Wydziału Muzy-

kologii pod kierownictwem J. Pulikowskiego przez kilka lat rejestrowała za-

bytki folkloru na tym terenie docierając aż do Kaszub513.

512 Taką nomenklaturę proponował Walerian Batko (P. Dahlig: Tradycje muzyczne a ich 
przemiany…, op. cit. s. 522).

513 Zdzisław Jan Targowski: Wokół postaci dr. Juliana Pulikowskiego – docenta Muzyko-
logii Uniwersytetu Warszawskiego, w: „Kronika Warszawy” 1985, nr 1-2, s. 111-112, 113.
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W lecie514 1935 r. Centralne Archiwum Fonograficzne rozpoczęło nagra-
nia dokumentacyjne. Stołeczna placówka pozostała jednak – w odróżnieniu 
od Regionalnego Archiwum Fonograficznego515 – wierna rejestracji na wałki 
fonograficzne za pomocą już wówczas, od co najmniej dekady, historycznej 
aparatury. W latach 30. XX w. pisano na łamach prasy polskiej o nagraniach 
płytowych z zastosowaniem mikrofonu elektrycznego i wzmacniacza lampo-
wego516. Dopiero w 1937 r. w asortymencie Centralnego Archiwum Fonogra-
ficznego pojawiły się nagrania na płytach (wybór nagrań – ilustracji do wykła-
dów, być może też kopie audycji radiowych; przede wszystkim wprowadzono 
proces kopiowania wałków na płyty)– ten rodzaj nośnika pozostawał jednak 
nadal nieporównywalnie mniej popularny niż wałki fonograficzne, na które 
nagrywano w terenie. Relacje niektórych współpracowników Pulikowskiego 
(np. Janusza Kosickiego) pozwalają przypuszczać, iż być może stosowali oni 
w terenie aparaturę do nagrywania na płyty – ta jednak mogła nie pochodzić 
z Centralnego Archiwum. Przeważały zapewne czynniki natury praktycznej – 
poręczność fonografu, doświadczenie i umiejętność pracy na sprzęcie starego 
typu, możliwość szlifowania („kasowania”) nagrań na wałkach, mniejsze kosz-
ty urządzeń, które były już powoli wypierane z rynku, a także przyzwyczaje-
nia samych dokumentalistów i badaczy. Nieco światła na owo, zdawałoby się, 
konserwatywne podejście ośrodków naukowo-badawczych do wyboru sprzę-
tu rzuca też odpowiedź Łucjana Kamieńskiego z 1933 r. na pytanie:

- Czy nie wygodniej byłoby nagrywać teksty ludowe nie na wałkach lecz na 

płytach?

- Na razie nie mamy takich aparatów płytowych, które umożliwiałyby dziele-

nie płyty. Nasz aparat, jak pan widzi, ma z boku dokładną podziałkę. Mogę 

ustawić igłę według tej skali i rozpocząć audycję w dowolnym miejscu. 

Oszczędza to niepotrzebnego zużywania wałków517.

11 listopada 1935 r., przy okazji wizyty w Towarzystwie Naukowym 
Płockim Julian Pulikowski zaprezentował możliwości zastosowania fono-

514 Na jednej z zachowanych po Archiwum fiszek widnieje najwcześniejsza data na-
grania – 29 sierpnia 1935 r. Rejestracji dokonał Tadeusz Grabowski w Kudelczynie gm. 
Bielany, pow. Sokołów Podlaski. 

515 Pamiętamy, iż w 1935 r. archiwum poznańskie rozpoczęło dokumentowanie na 
płytach.

516 Z. K.: Technika powstawania płyt gramofonowych, w: „Życie” 1930, nr 3 (dodatek do 
„Głos Narodów” 1930, nr 13), s. 6; W. Staszewski: Gramofon, w: „świat i Życie” 1934, t. 2, 
zesz. 6, s. 675-686.

517 T. Kraszewski: Pieśń w tekturowym słoiku… , op. cit. Aparatura do nacinani płyt, 
która była na wyposażeniu CAF od 1936 r. służyła głównie wykonywaniu kopii nagrań 
z wałków na płyty.
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grafu na polu dokumentacji pieśni ludowej518 i wypożyczył fonograf oraz kil-

ka wałków woskowych księdzu Władysławowi Skierkowskiemu – znanemu 

zbieraczowi pieśni kurpiowskich, który swą pracę dokumentacyjną na tere-

nie Puszczy Zielonej prowadził od 1913 r. Niestety, obecnie nie wiemy, czy 

ks. Skierkowski użył kiedykolwiek fonografu w swych badaniach, nie wiemy 

również nic o ewentualnie zachowanych nagraniach ks. Sierkowskiego; stał-

by się wówczas autorem pierwszych „zdjęć fonograficznych” na Kurpiach.

Pan prof. Jul. Pulikowski wygłosił referat, bardzo przejrzysty i rzeczowy, o no-

wej metodzie zbierania pieśni ludowej, demonstrując zarazem przyrząd do 

zapisywania ludowych melodyj. […] W Austrji, pod wpływem zawsze muzykal-

nego Wiednia, całe bogactwo pieśni ludowej zostało już zebrane, opracowane 

naukowo, wyzyskane w twórczości muzycznej.  […] Należy spieszyć się, zbierać 

prędko i dużo, gromadzić materjał, póki nie zaginie. Otóż tutaj przychodzi 

z pomocą przyrząd fonograficzny do zapisywania pieśni ludowej, który chwy-

ta słowa w gwarze i melodję wraz z wysokością głosu, jego rytmiką i dynami-

ką, zniekształca jedynie, jak w ogóle gramofon i radjo, barwę głosu, co jest bez 

znaczenia dla celów naukowych519. Oczywista, im droższy aparat, jak np. pre-

cyzyjne przyrządy, chwytające melodje za pomocą elektryczności na płytę lub 

taśmę elektromagnetyczną, tem wyniki są lepsze. Jednakże dla celów nauko-

wych wystarczy niedrogi przyrząd fonograficzny […]. Ta metoda ułatwia i upo-

wszechnia zbieranie pieśni ludowej, dosyć jest bowiem, by zbieracz – amator, 

np. ksiądz, nauczyciel, organista, orjentował się w gwarze i melodji i wybrał 

to, co zasługuje na utrwalenie. […]. Przywieziony z Warszawy przyrząd wraz 

z wałkami p. prof. Pulikowski pozostawił ks. Kan. Wład. Skierkowskiemu520. 

Na podstawie datowania zachowanych po Centralnym Archiwum Fo-

nograficznym materiałów oraz w oparciu o zestawienie liczby nagrań Piotr 

518 Pulikowski został zaproszony przez prezesa Towarzystwa Aleksandra Macieszę 
do udziału w posiedzeniu Sekcji Fizjograficznej Towarzystwa. Na odczycie obecni byli 
uczniowie Płockiej Szkoły Organistowskiej z dyrektorem szkoły Marcelim Karczemnym. 
W ramach prezentacji fonografu został nagrany, a następnie odtworzony śpiew dwóch 
uczniów – Tadeusza Paciorkiewicza (późniejszy znany polski kompozytor) i Kazimierza 
Lewandowskiego (Katarzyna Stołoska-Fuz: Ksiądz Władysław Skierkowski w służbie Bogu 
i Ojczyźnie. Płock 2006: Muzeum Mazowieckie, s. 16).

519 Nagranie stanowiło wówczas podstawę do sporządzenia wiernej transkrypcji me-
lodii i tekstu. Zainteresowanie pozostałymi elementami, które mogły być oddane tylko 
w nagraniu, wzrastało wraz z rozwojem techniki nagraniowej, choć nawet z opisów zbie-
raczy stosujących „metodę ołówkową” wynika, iż te, drugorzędne wówczas, elementy nie 
były im zupełnie obojętne.

520 Tomasz Ogończyk: Nowa metoda  zbierania  pieśni  ludowych.  Z  wczorajszego  odczy-
tu  p. d-ra Jul. Pulikowskiego w Tow. Nauk. Płockim, w: „Głos Mazowiecki”. Katolickie pismo 
codzienne, 1935, nr 262. Płock, s. 1.
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Dahlig wyróżnił trzy rodzaje badań terenowych prowadzonych przez sto-

łeczną placówkę521: kilkudniowe wypady w okresie letnim (organizowane 

głównie przez Pulikowskiego i jego studentów), dłuższe objazdy w różnych 

regionach realizowane przez stałych współpracowników Archiwum oraz 

lokalne stacjonarne rejestracje prowadzone przez miejscowych np. nauczy-

cieli, organistów, duchownych (tak zapewne miał pracować ks. Skierkow-

ski). Również dzięki analizom Piotra Dahliga udało się odtworzyć zespół 

współpracowników Pulikowskiego, który liczył ok. 23 osób522. Należał do 

nich Jerzy Olszewski (ur. ok. 1905 r.), instruktor chórów, zaangażowany 

też w prace Teatrów Ludowych. W orbicie jego zainteresowań zbierawczych 

i aranżerskich – był bowiem autorem opracowań pieśni ludowych na czte-

rogłosowy chór mieszany – było Mazowsze Łowickie oraz Mazury523. Trud-

no dociec, czy tam właśnie Olszewski przeprowadzał nagrania dla CAF-

-u; na pewno dokonywał on rejestracji na Podlasiu i w powiatach Olsztyn, 

Reszel i Szczytno524. W północnej części Krakowskiego dokumentował 

za pomocą fonografu wypożyczonego z Centralnego Archiwum Fonogra-

ficznego Piotr Wiechowicz (w zapiskach dla CAF-u używał pseudonimu: 

Wiecha), nauczyciel, słuchacz kursów krzemienieckich, autor zbioru pie-

śni ludowych z Krakowskiego, w którym ocalała w formie zapisów część 

(21) nagranych przez niego w Sułkowicach melodii525. Dla CAF-u Wiecha 

nagrywał w listopadzie i grudniu 1935 r. oraz w styczniu i lutym 1936 r. 

w okolicach Miechowa. Zachowała się informacja o 19 wałkach i nagraniu 

147 pieśni. W okolicach Kutna i Nieszawy – a więc miejsca, z którego po-

521 P. Dahlig: Julian Pulikowski…, op. cit., s. 141; idem: Tradycje muzyczne…, op. cit., s. 598.
522 P. Dahlig: Early Field Recordings in Poland (1904–1939)…, op. cit.,s. 211.
523 Postać J. Olszewskiego przybliżył Piotr Dahlig (P. Dahlig: Julian Pulikowski…, op. cit., 

s. 149). Badania nad kulturą muzyczną Łowickiego przyniosły uzupełniające informacje 
o pracy dokumentacyjnej Olszewskiego. W zbiorach Archiwum Państwowego Miasta Sto-
łecznego Warszawy Oddział w Łowiczu w Zbiorze Rękopisów pod sygnaturą 38 odnalazłem 
104-stronicowy zeszyt z zapisami nutowymi J. Olszewskiego, dokonanymi w 1931 r. Tytuł rę-
kopisu: Wiejska muzyka księżacka (łowicka). Materiały do wesela. Zbierane w czasie od 8 marca 
do 5 maja 1931 r. przez J. i H. Świątkowskich, notował Jerzy Olszewski, instruktor muzyki ludowej. 
W zbiorze zanotowano 100 melodii instrumentalnych i pieśni  (zob. J. Jackowski: łowickie 
a Rawskie…, op. cit., s. 86-88). 

524 W okresie listopad-grudzień 1935 r. nagrał, według zachowanej dokumentacji, w oko-
licach Bielska Podlaskiego 339 wałków, 557 pieśni i 143 melodie instr., zaś w styczniu i lutym 
1936 r. zapełnił 28 wałków w okolicach Białej Podlaskiej, gdzie nagrał 80 pieśni. W tym też 
czasie zarejestrował w Prusach Wschodnich 23 pieśni a zachowała się informacja tylko o 7 
wałkach. W sumie Olszewski nagrał zapewne ok. tysiąca utworów. Liczba podanych w niniej-
szym rozdziale wałków nagranych przez poszczególnych współpracowników jest niezależna 
od podanej liczby nagranych przez nich utworów, informacje te bowiem pochodzą z niekom-
pletnych źródeł.

525 „Część pieśni z okresu przedwojennego nagranych na wałki fonograficzne ocalała 
dzięki notatkom Autora, ale bez szczegółowych danych źródłowych”, zob.: Od Redakcji, 
w: Piotr Wiechowicz: Pieśni ludowe z Krakowskiego (zebrał P. Wiechowicz), Kraków 1978: 
Polskie Wydawnictwo Muzyczne, s. 65.
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chodzi młodzieńczy zapis pieśni kujawskiej śpiewki dokonany przez Fry-
deryka Chopina526 – nagrywał Bonifacy Zielonka (1899-1975), który brał 
udział w powojennej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego (1950-1954) 
jako współpracownik jednej z ekip terenowych. Ten nauczyciel z Brzozy k. 
Torunia, mieszkający od 1925 r. na Kujawach, w latach 1937 (lub od marca 
1938) – 1939 dotarł z fonografem m.in. do miejscowości Nieszawa527, Orle, 
Przysiek, Sędzin, święte, Wojcin i nagrał tam ok. 1000 pieśni i melodii528. 
Wiadomo również, że Bonifacy Zielonka dokonywał w terenie odręcznych 
zapisów melodii kujawskich. Wybrane zapisy Zielonki oraz Mariana Sobie-
skiego sprzed roku 1939 znalazły się w wydanym w 1955 r. zeszycie Piosenki 

z Kujaw. Po wojnie, korzystając z zachowanych notatek, Zielonka ponownie 
dotarł do niektórych wykonawców w celu ponownego utrwalenia pieśni 
za pomocą fonografu i sporządzenia transkrypcji. Część ówczesnej doku-
mentacji została przekazana Państwowemu Instytutowi Sztuki. Przywoły-
wany już w niniejszym opracowaniu Tadeusz Prejzner (1903-1944), dyry-
gent, chórmistrz i pedagog, także współpracował z Julianem Pulikowskim, 
dostarczając do Centralnego Archiwum nagrań ze śląska (pow. Cieszyn). 
Jemu zawdzięczmy pierwsze nagrania Marii Byrtus z Istebnej, zrealizowa-
ne zapewne w marcu 1938 r., której śpiewy rejestrowano także po wojnie. 
Według zachowanych informacji Prejzner utrwalił 26 pieśni. Zachowała 
się informacja tylko o ośmiu nagranych przez niego wałkach. Zapewne dla  
CAF-u nagrał on ok. 150 pieśni i melodii.

Na Wołyniu dla Centralnego Archiwum Fonograficznego nagrywali Jerzy 
Cechmistruk i Jan Gipski. Pierwszy z nich – okręgowy instruktor chórów 
ludowych na woj. wołyńskie, zatrudniony przez Kuratorium Okręgu Szkol-
nego Łuckiego w Równem, rejestrował najprawdopodobniej repertuar obrzę-
dowy ukraiński niemal na całym obszarze województwa (w powiatach Dub-
no, Horochów, Kowel, Krzemieniec, Luboml, Równe, Sarny529, Włodzimierz, 
Zdołbunów). Nie wiemy, czy kilka pieśni zapisanych przez Cechmistruka  

526 K. Kobylańska: Korespondencja Fryderyka Chopina z rodziną, op. cit., s. 39.
527 W okolicach Nieszawy nagrywał dla CAF także Michał Lewandowski w kwietniu 

1938  r. (9 wałków, 11 pieśni). 
528 P. Dahlig: Julian Pulikowski i akcja zbierania folkloru muzycznego…, op. cit., s. 137, 

145, 150 (w zachowanej kartotece odnotowano 24 wałki woskowe i nagrania 59 pieśni 
i 24 melodii instrum.); Barbara Krzyżaniak, Jarosław Lisakowski, Aleksander Pawlak: Ku-
jawy. Seria Polska pieśń i muzyka ludowa – źródła i materiały, red. L. Bielawski, t. 1, cz. 1, tek-
sty. Kraków 1974: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, s. 13-14;  Aleksander Pawlak: Folklor 
muzyczny Kujaw. Kraków 1981: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, s. 19-20.

529 W pow. Sarny w sierpniu 1937 r. 22 wałki nagrała dla CAF-u również Wanda Mie-
rzejewska. Wiemy o jej rejestracji 58 pieśni i 1 melodii.



202

Zachować dawne nagrania

i zawartych w tomie „Biblioteczki Pieśni Regionalnych”530 poświęconym Woły-

niowi było także zarejestrowanych za pomocą fonografu. Cechmistruk utrwa-

lił w miesiącach maj-czerwiec i sierpień 1936 r. oraz kwiecień-maj, wrzesień-

-październik i grudzień 1937 r. 415 pieśni i 10 melodii instrumentalnych. 

W zachowanej dokumentacji odnotowano 126 wałków fonograficznych; 

Cechmistruk mógł ogółem nagrać ok. 700 pieśni i melodii. Jan Gipski, śpie-

wak, kompozytor i dyrygent Krzemienieckiego Chóru Nauczycielskiego, był 

z kolei związany z Wołyńskim Instytutem Naukowym przy Liceum Krzemie-

nieckim, którego jednym z zadań statutowych stała się organizacja instytuto-

wego centrum dokumentacji, w skład którego weszło archiwum fonograficz-

ne531. Mielibyśmy zatem, prócz ośrodka poznańskiego i wileńskiego, jeszcze 

530 Karol Hławiczka (red.): Wołyń (Pieśni wybrał Jerzy Cechmistruk, na 2 i 3 głosy 
opracował Karol Hławiczka. Pieśni przetłumaczył na język polski St. Lipiński), w: „Biblio-
teczka Pieśni Regionalnych” nr 15. Katowice 1937: Nakładem i drukiem Księgarni i Du-
karni Katolickiej Sp. Akc.

531 Jako punkt 5 wytycznych do proponowanego statutu Wołyńskiego Instytutu Na-
ukowego rozpartywano na posiedzeniu komitetu organizacyjnego (we wrześniu 1938 r.) 

49. Jedna z kart ocalałego z gruzów Po-
wstania Warszawskiego katalogu Cen-
tralnego Archiwum Fonograficznego. 
Zapis pieśni z Kaszub dokonany przez 
Tadeusza Grabowskiego. Zbiory Fono-
graficzne Instytutu Sztuki PAN. 

50. Grób T. Grabowskiego na cmentarzu 
w Palmirach. Fot. P. Dahlig
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jedno archiwum fonograficzne związane z instytucją dydaktyczną. Placówka 
ta ściśle współpracowała z Centralnym Archiwum Fonograficznym532, można 
więc przypuszczać, iż traktowana była jako nieformalny rodzaj filii stołecznej 
centrali. Gipski w powiecie krzemienieckim nagrał wg zachowanej dokumen-
tacji 13 pieśni; w ocalałych dokumentach figurują tylko 3 wałki. W rzeczywi-
stości Gipski mógł nagrać ok. 130 utworów. Z terenem Huculszczyzny zwią-
zany był Józef Klukowski, nauczyciel muzyki i działacz artystycznego ruchu 
amatorskiego, który dokonywał rejestracji fonograficznych dla Centralnego 
Archiuwm w woj. stanisławowskim w powiecie Kosów. Zebrał on, według za-
chowanej dokumentacji 95 pieśni i 119 melodii instrumentalnych a nagrał, 
opierając się na kartotece przynajmniej 64 wałki fonograficzne. Na terenie ów-
czesnego woj. nowogródzkiego, w swej rodzinnej wiosce Mazurki (pow. Ba-
ranowicze) w kwietniu 1937 r., jeszcze jako studentka, przeprowadziła doku-
mentację dla CAF-u Krystyna Krahelska533 – etnograf, śpiewaczka radiowa (jej 
głos rozbrzmiewał na falach rozgłośni warszawskiej i wileńskiej), znana poetka 
czasów okupacji i modelka do po-
mnika warszawskiej Syreny534.

O działalności dokumentacyj-
nej i metodach pracy terenowej 
współpracowników Centralnego 
Archiwum Fonograficznego do-
wiadujemy się z publikowanych 
zapisków Tadeusza Grabow-
skiego, studenta Państwowego 
Konserwatorium Muzycznego 
w Warszawie, którego dokumen-
tacja – ok. 1000 lub nawet 1500 
utworów – objęła powiat Bielsk 
Podlaski535, Janów Lubelski, So-

„utworzenie i prowadzenie przy Instytutcie – w oparciu o Bibliotekę i Muzeum Liceum 
Krzemienieckiego centrum dokumentacji” (Julian Nieć: Wołyński Instytut Naukowy, w: „Wo-
łyń” 1938, nr 40, s. 4).

532 Np. zebrania Komisji Humanistycznej Instytutu odbywały się w siedzibie Bibliote-
ki Narodowej i Centralnego Archiwum Fonograficznego. 

533 Istniejąca dokumentacja wskazuje, iż dostarczyła do CAF min. 7 wałków i 42 na-
grane pieśni.

534 Wywiad z Janiną Krassowską, która śpiewała wraz z Krahelską, i pieśni w jej wyko-
naniu zarejestrował dla Zbiorów Fonograficznych IS PAN Piotr Dahlig w grudniu 1994 r., 
sygnatura w Zbiorach Fonograficznych IS PAN: T6069-T6072.

535 W okresie od lipca do września 1935 r. (nie wiemy, czy były to jednodniowe, czy 
dłuższe wypady w teren) nagrał tu – wg ocalałych dokumentów – 47 wałków (41 pieśni 
i 16 melodii instrum.).

51. Sołtys wsi Łętownia przed fonografem. 
Źródło: Tadeusz Grabowski: Z notatnika zbie-

racza muzyki ludowej, w: „Gazetka Muzyczna” 
(Towarzystwa Wydawniczego Muzyki Pol-
skiej) 1937, nr 7-9, s. 4-5.
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kołów Podlaski536, Kieleckie 
i Sandomierskie537, a także 
powiat Nisko (woj. lwowskie) 
i rejon Kartuz w powiecie 
morskim oraz okolice sto-
licy538. Podobnie jak Oskar 
Kolberg, ówczesny zbieracz 
pieśni obawiał się jeszcze nie-
ufnego nastawienia społecz-
ności lokalnej do przybysza 
z miasta. Słusznie, bowiem 
wyprawa w teren wiązała się 
z dopełnieniem wielu formal-
ności – po przybyciu na miej-
sce zbieracz musiał się zgłosić 
do sołtysa lub wójta, wylegity-
mować, przedstawić stosowne 
zaświadczenia (np. zezwolenie 
od starosty na organizowanie 

zebrań), ustalić nocleg itp. Na szczęście zwykła ludzka życzliwość okazywa-
na przez gospodarzy szybko pozwalała na przełamanie formalnych barier. 
Taką sytuację zanotował Grabowski w 1937 r.: 

[…] Tego wieczoru przyszedł sołtys z całą swoją rodziną, która wypełniła 

szczelnie całą izbę. […]

– Niech no mi pan pokoże ino ten aparat, bo mnie i moją babę ciekawość 

ogromna gryzie, a dzieciaki moje to uwierzyć nie chcą, że jak się pośpiewa 

do tej trąby, to to zaro odegra.

Sołtys, jako „pater familias” zasiada przed fonografem pierwszy i śpie-

wa. W tym czasie wieś obiega fama, że w Walkowej chałupie jest jakiś 

536 W styczniu 1936 r. i sierpniu-wrześniu 1937 r. zapełnił tu 111 wałków (wiemy 
o nagraniu 248 pieśni i 106 melodii).

537 40 wałków (80 pieśni i 29 melodii)
538 Na tym terenie działał Grabowski 1937 r. i w lipcu 1938 r. Nagrał tu odpowiednio: 

48 wałków (87 pieśni i 30 melodii) w Lwowskiem, 22 wałki (43 pieśni i 6 melodii) na 
Kaszubach i 20 wałków (39 pieśni i 19 melodii) w centrum kraju. W oparciu o materiały 
Grabowskiego z Kaszub Julian Pulikowski podjął opracowanie zagadnienia dwujęzyczności 
repertuaru kaszubskiego, na którego ślady (całość nie zachowałą się) natrafił w Deutsches 
Volksliedarchiv Jarosław Lisakowski (P. Dahlig: Tradycje muzyczne a ich przemiany…, op. cit., 
s. 591). W swych tezach przeciwstawiał się poglądom  Łucjana Kamieńskiego (Zdzisław Jan 
Targowski: Wokół postaci dr. Juliana Pulikowskiego …, op. cit., s. 113).

52. Rysunek satyryczny przedstawiający nagra-
nie dokumentu dźwiękowego dla muzykologii 
porównawczej. Źródło: Tadeusz Grabowski: Z 
notatnika zbieracza muzyki ludowej, w: „Gazetka 
Muzyczna” (Towarzystwa Wydawniczego Muzy-
ki Polskiej) 1937, nr 7-9, s. 4-5.
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z miasta, co płyty do gramofonu robi. Schodzą się ludziska jak ćmy do 

światła. W izbie już pełno. Za oknami gromadzi się młodzież. Tłoczno, 

gwarno jak na weselu. Starzy przypominają sobie dawne śpiewki, palą 

„cygara”, że duszno od dymu i potu. Magda wlazła w butach wprost 

z obory od krów – przepędzili ją. Północ już dawno minęła, a oni śpie-

wają bez końca539.

Wstępny rekonesans, któremu towarzyszył stopniowy wzrost zaufania, 

owocował często sprowadzeniem przed fonograf tamtejszej „muzyki” i śpie-

waków, którzy – w opinii miejscowych – znali pieśni najstarsze. Oprócz in-

teresujących relacji ze spotkań z muzykami i śpiewakami, pisanymi w stylu 

podobnym do relacji Łucjana Kamieńskiego czy Jadwigi Pietruszyńskiej, 

Grabowskiemu zawdzięczamy kilka uwag o sporządzaniu protokołu na-

grania terenowego dla Centralnego Archiwum Fonograficznego. Protokół 

uwzględniał następujące dane o wykonawcy:

1. Imię i nazwisko. 

2. Wiek. 

3. Wyznanie.

4. Wykształcenie.

5. Cechy antropologiczne, psychologiczne.

Grabowski odnotował trudności z ustaleniem dokładnych informacji 

– to problem także współczesnego etnomuzykologa-dokumentalisty – bo-

wiem informatorzy bądź przekręcali daty540, wymowę nazwisk, bądź celo-

wo podawali fałszywe dane w obawie przed upublicznieniem w gazetach, 

w których mogliby zostać np. ośmieszeni. Zbieracz z żalem dostrzegał jed-

nak już wówczas na wsi destrukcyjne wpływy „obcej muzyki” emitowanej 

przez radio czy z nagrań patefonowych. Odnotował, iż starsze pokolenie 

wstydzi się w obecności młodych śpiewać dawne pieśni. W jednej z wiosek 

podlaskich po trzygodzinnej wizycie udało mu się utrwalić zaledwie kilka 

piosenek i oberków. Grabowski jednak znalazł sprytny sposób na zachę-

cenie wykonawców do żywego, improwizowanego śpiewu: otóż w rywali-

zujących ze sobą wsiach prezentował zebranym materiał nagrany we wsi 

sąsiedniej. Ambicja owocowała zwykle naśpiewaniem na fonograf całych 

inscenizacji lokalnych wesel, z udziałem miejscowej kapeli.

539 Tadeusz Grabowski: Z notatnika zbieracza muzyki ludowej, w: „Gazetka Muzyczna” 
(Towarzystwa Wydawniczego Muzyki Polskiej) 1937, nr 7-9, s. 4-5.

540 Do dziś trudno niekiedy ustalić w bezpośrednim wywiadzie datę urodzenia, 
zwłaszcza mężczyzn – rodzice często, by opóźnić pobór do wojska, przesuwali oficjalną 
datę urodzenia dziecka z późnych miesięcy danego roku na początek roku kolejnego.
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 Materiał terenowy opracowywano w Centralnym Archiwum Fonogra-

ficznym. Na podstawie nielicznych zachowanych dokumentów możemy 

odtworzyć, jakie kategorie opisu uwzględniano wówczas przy sporządza-

niu dokumentacji do nagrań. Kartoteka nagrań – opracowana wg miejsco-

wości – zawierała następujące informacje541:

1. Miejsce nagrania (miejscowość, gmina, powiat)542.

2. Numer zeszytu terenowego („brulionu”)543.

3. Data nagrania (dzień, miesiąc, rok).

4. Imię i nazwisko nagrywającego.

5. Numer płyty (kopii oryginalnego wałka). 

6. Numer oryginalnego wałka.

7. Numer „brulionu” oryginalnego (jak w punkcie 2) i numery stron 

„brulionów” odpowiadające konkretnym wałkom (w jednym zeszycie opi-

sywano wiele wałków, na których nagrywano kilka pozycji).

8. Liczba nagranych na danym wałku pozycji wokalnych.

9. Liczba nagranych na danym wałku pozycji instrumentalnych.

Opis badań na Polesiu w 1937 r. zawdzięczamy z kolei Januszowi Ko-

sickiemu, który rejestrował folklor w powiecie Łuniniec w grudniu 1936 r. 

i w 1937 r., gdzie ogółem nagrał zapewne ok. 500 melodii (choć zachowana 

dokumentacja dostracza informacji tylko o 112 wałkach i 165 nagranych 

pieśniach oraz 62 melodiach instrumentalnych), uzupełniając prace Kazi-

mierza Moszyńskiego i Filareta Kołessy544. Badacz, na przykładzie Polesia, 

podkreślał znaczenie bezpośredniego kontaktu dokumentlisty z muzyką 

danego regionu. Brak możliwości wsłuchiwania się w żywą muzykę mogło 

zrekompensować tylko nagranie, utrwalające, prócz melodii i rytmu, także 

styl i „etnograficzną odrębność wykonania” („muzyka poleska to przede 

wszystkim sposób wykonania”). Kosicki był jednak zwolennikiem popula-

ryzacji repertuaru, nie zaś tworzenia „marynat muzealnych” z nagranych 

pieśni.

541 Zob. P. Dahlig: Julian Pulikowski i akcja zbierania folkloru muzycznego…, op. cit.,  
s. 137.

542 Jeśli kilka kart dotyczyło tej samej miejscowości, odnotowywano na nich numery 
pokrewnych kart.

543 W „brulionach” (zeszytach) zapisywano mniej lub bardziej kompletne teksty na-
granych pieśni (na 4-minutowym wałku rejestrowano bowiem tylko pierwsze zwrotki 
pieśni dla oszczędności nośnika) oraz tytuły nagranych melodii instrumentalnych. W po-
jedynczym zeszycie mogły się znaleźć adnotacje do ok. 30-40 wałków, czyli do ponad stu 
kilkudziesięciu utworów nagranych (P. Dahlig: Julian Pulikowski i akcja zbierania folkloru 
muzycznego…, op. cit., s. 140).

544 Janusz Kosicki: Polesie i muzyka, op. cit.
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Autentyczne, wiejskie wykonanie muzyki ludowej – to przecież nieodzowny 

warunek prawidłowości tej muzyki, a bodaj specjalnie warunek ten odnosi 

się do muzyki Polesia. […] Dla badacza, czy miłośnika śpiewania poleskie-

go pozostaje więc albo gromadzenie płyt z nagraniami autentycznej muzyki 

Polesia, albo przebywanie w tej krainie błot i moczarów […]. Jeszcze pewne 

zaspokojenie chęci słyszenia muzyki Polesia może dać radio przez transmi-

sje i audycje specjalne w wykonaniu Poleszuków. […] Dla przeprowadzenia 

badań muzyki poleskiej i nagrania jej na płyty trzeba organizować specjalne 

wyprawy naukowe, które zarówno pod względem wyposażenia techniczne-

go jak i psychicznego przypominają wyprawy z fonografem do najegzotycz-

niejszych zakątków świata. […] Drugim [po wileńskim – J.J.] ośrodkiem uni-

wersyteckim, który przyczynił się niemało do wzbogacenia dyskoteki nagrań 

poleskich – jest Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Z ośrodka 

tego wyjechały dwie większe wyprawy: plonem jednej z nich było 265 na-

granych pieśni. Wyprawa ta działała w bliskim kontakcie z prof. Moszyń-

skim i Kołessą, kontynuując ich zamierzenia. Był to zarówno ideologicznie 

jak i terenowo  dalszy ciąg badań z roku 1932. W wyprawie tej brał również 

udział autor niniejszego, który nagrywał pieśni w głębi bagien hryczyńskich 

położonych wioskach Ługi i Hock, do których dostęp jest wcale niełatwy545.

Badacz Polesia odnotował szereg muzycznych cech wykonawczych Poleszu-

ków, np. glisanda, „melizmy, nieznaczne, nieraz ćwierćtonowe”, obniżenia 

tonu, chwianie się głosu, które autentyczny wykonawca może zastosować 

nie tylko do lokalnego, tradycyjnego repertuaru, lecz także do śpiewów 

napływowych, nadając im lokalny koloryt. Kosickiemu zawdzięczamy też 

545 Janusz Kosicki: Polesie i muzyka, op. cit.

53. Jedna z fiszek kartoteki Centralnego Archiwum Fonograficznego w Warszawie oca-
lała z gruzów Powstania Warszawskiego. Zbiory Fonograficzne Instytutu Sztuki PAN. 
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cenną uwagę o problemie uczenia się, przyswojenia oryginalnego sposobu 

śpiewania:  „Ten aspekt muzyki poleskiej stwarza niewysłowione trudności 

w adaptowaniu tej muzyki dla celów popularyzatorskich, dla powtarzania 

jej w innym środowisku”546.

Kosicki podkreślił – znane już z dawniejszych czasów, a także z opisów 

wspomnianego wyżej Grabowskiego, który z kolei „chodził po Kaszubach 

śladami Łucjana Kamieńskiego” – problemy z przekonaniem wykonawców 

do grania i śpiewania w tubę fonografu:

Poza stroną techniczną, która – zdawałoby się – jest najtrudniejsza, piętrzą 

się przed zbieraczem trudności natury psychologicznej. Ileż to trzeba per-

swazji, ile namawiania, podstępów, kokieterii, by wieś rozśpiewać do fono-

grafu, by utrwalić na płycie czy na wałku woskowym pieśń lub instrumen-

talną muzykę ludową547.

W odróżnieniu od ośrodka poznańskiego, którego pracownicy – mu-

zykolodzy – typowali wykonawców i repertuar wart utrwalenia, współpra-

cownicy Centralnego Archiwum Fonograficznego rozszerzali perspektywę 

w zakresie dokumentacji ówczesnej żywej tradycji, uwzględniając w nagra-

niach także repertuar nowej proweniencji, przyswojony przez lud:

A więc wieś śpiewa. Młodzież z zapałem chwali się znajomością pieśni żoł-

nierskich i szlagierów w rodzaju „Oczy czarne”, „Tango Milonga” itp. Objaw 

to normalny, świadczący o znajomości „wielkiego świata”, widzianego przez 

pryzmat wojska i wynalazków technicznych. Doświadczony zbieracz notuje 

te „miejszczyzny” staranniej nieraz niż pieśni rodzime. Sens tego tkwi w nie-

docenianej nieraz interpretacji ludowej, która lekko modyfikując popularną 

melodyjkę pozwala odkryć badaczowi muzyki ludowej istotę stylu danego 

regionu. Oczywiście w pracy tej służyć może jedynie fonograf, który zanotuje 

najsubtelniejsze odchylenia rytmiczne i melodyczne wykonywanych szlagie-

rów. Wobec tego, że odchylenia te są spowodowane niejednokrotnie miejsco-

wymi kanonami estetycznymi, badanie wariantów pieśni popularnych w ca-

łym kraju stanowi podstawę dla badań muzyki ludowej danego regionu548.

Jednak fonograf stwarza trudności natury technicznej. Muszą istnieć in-

stytucje, które by utrzymywały odpowiednie aparatury. Potrzebne są dziś 

546 J. Kosicki: Polesie i muzyka, op. cit.
547 J. Kosicki: Wiejskie pieśniobranie, w: „Pion” (Tygodnik literacko-społeczny) 1938, 

nr 45, s. 6.  
548 Ibidem.
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całe laboratoria, moc urządzeń technicznych: fabryka pieśni ludowych. 

Z początku używano fonografów, jakie stworzył Edison. Głos utrwala-

no na wałkach woskowych, co pociągało za sobą konieczność dźwigania 

olbrzymiego ciężaru przenośnej aparatury i wałków, nieczyste nagrania 

i nietrwałość materiału, z którego były zrobione. Postęp techniczny po-

zwolił na skonstruowanie małych fonografów elektrycznych, które na-

grywają czyściej, od razu na płyty, są małe i posiadają olbrzymie walory 

akustyczne. Pokazanie się na wsi z takim sprzętem wywołuje zrozumiałą 

sensację; cały splendor, płynący z podziwu dla genialności ludzkiej, która 

potrafiła tak wiernie głos ludzki konserwować na płytach, spływa na zbie-

racza. Bywa, że gdzieś w głuchej wsi poleskiej odegranie dopiero co na-

granej płyty wywołuje tak bezgraniczny podziw, że natłoczone po pułap 

ciasne izby poleskie trwają przez kilka minut w niemym zachwycie. Tylko 

starcy głowami kiwają. Nie dziw więc, gdy do zbieracza zwróci się czasem 

kobiecina wiejska z wzdętą krową lub umierającą na zapalenie płuc dziew-

czynką i prosić będą o poradę: Wy, panoczku, wszystko potraficie! I bło-

gosławi człowiek Edisona i tych następnych. […] Dzisiejsze udoskonalenia 

idą po linii wynalazków w dziedzinie mikrofonów. Radiofonia otrzymała 

nowy wynalazek w tej dziedzinie. To tzw. mikrofon kondensatorowy. Nie 

potrzeba do tego mikrofonu ustawiać śpiewaka, prelegenta czy orkiestry 

– z każdego miejsca, byle nie za daleko, mikrofon ten chwyta najlżejsze 

dźwięki. Z powodu małych rozmiarów, wynalazek ten znalazł zastosowa-

nie i w przenośnych fonografach. Niestety, takie udoskonalenia dostępne 

są, ale… nie u nas. W Polsce pracuje kilka instytucji, np. archiwum fonogra-

ficzne Uniwersytetu Poznańskiego, archiwum Liceum Krzemienieckiego 

i Centralne Archiwum Fonograficzne w Warszawie. Chociaż instytucje te 

powstały niedawno, zakupiły one sprzęt notujący starego typu, po prostu 

fonografy z wałkami woskowymi, takie których zagraniczne instytucje nie 

używają już od r. 1913. Jednak wielka ofiarność nauczycielstwa wiejskiego 

oraz bezinteresownych zbieraczy sprawiła, że nawet w ten prymitywny 

sposób nagrano blisko 20.000 pieśni w Polsce549. 

549 J. Kosicki: Wiejskie pieśniobranie, w: „Pion” (Tygodnik literacko-społeczny) 1938, 
nr 45, s. 6.  Kosicki, nie pierwszy zresztą, jako wzorcową placówkę przywołał paryskie 
Musée de la parole et du geste mieszczące się na Sorbonie (kolekcjonujące gwary ludowe 
europejskie i pozaeuropejskie, nagrania głosów znanych ludzi, mężów stanu, poetów, ka-
znodziejów; repertuar Indian Ameryki Płd., muzykę Dakaru, Serbii, Japonii, Chin, Korei, 
ludów Bengalii, Persji, Turcji, Grecji, Abisynii, Zulusów, Irlandczyków, Basków, Tatarów 
kazańskich, Hiszpanów chilijskich, Somalii. Zwrócił też Kosicki uwagę, iż muzeum posia-
da doskonałe laboratorium przegrywające i utrwalające nagrania, koryguje czystość i tech-
niczną modulację nagrań.
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Tuż przed wybuchem wojny Janusz Kosicki apelował o fonografowanie 

i zapisywanie pieśni ludowej polskiej, wskazując na potrzebę zorganizowa-

nej akcji, której mogłoby przewodniczyć Polskie Radio. Z uwagi na głos 

krytyczny formułowany przez Kosickiego wobec jakości ówczesnego pro-

gramu radiowego, stworzenie „dyskoteki nagrań ludowych” mogłoby być 

czynnikiem rehabilitującym dla tak ważnego medium. Autorowi chodziło 

również o zachowanie źródła inspiracji dla kompozytorów muzyki polskiej. 

Idea Kosickiego mogła się jednak spełnić dopiero w wojnie: 

Należy w jak najszybszym czasie utrwalić na płytach fonograficznych cały 

zachowany jeszcze dorobek muzyczny polskiego ludu, aby nawet po wie-

lu latach, gdy już nie zostanie śladu po wspaniałej kulturze muzycznej 

naszego chłopa, polski twórca mógł sięgnąć po najwierniejsze wzory pol-

skiego stylu, po chłopską piosenkę. Akcja ta musi być wykonana planowo 

i niezwłocznie. Dotąd bowiem jedynie dzięki inicjatywie jednostek udało 

się w małej części zachować i nagrać na płyty pieśni i melodie sandomier-

skie przed powstaniem COP’u. [Centralnego Okręgu Przemysłowego – J.J.] 

[…] Nie tylko musimy nagrywać w granicach obecnej Polski, z fonografa-

mi, z notesami nutowymi, w miarę możliwości trzeba sięgać tam wszędzie, 

gdzie element polski dominuje. […] Akcja taka musiałaby podlegać pewnej 

myśli centralnej, którą reprezentować z powodzeniem może Polskie Radio, 

dla którego i interesem i obowiązkiem byłoby wypuszczenie w teren pol-

ski falangi społeczników z małymi nośnymi fonografami, zdolnymi nagrać 

nawet w dość trudnych warunkach technicznych wiernie i czysto pieśni 

ludowe. […] Jakież […] bogactwo pieśni różnorodnych w treści, w nastroju 

i przystosowaniu dałaby dyskoteka nagrań ludowych550.

Kosicki, pomny na swe własne doświadczenia terenowe ze wsi Ługi i Hock, 

wskazywał Polesie jako ostoję nienaruszonego i nieskażonego folkloru mu-

zycznego kultywowanego w żywej tradycji magicznych tańców (o mocy 

uzdrawiającej), lamentów (na które zwrócili uwagę Moszyński z Kołessą, 

fonografując je 7 lat wcześniej), pieśni kupałowych, dożynkowych551.

Spośród współpracowników terenowych Juliana Pulikowskiego Piotr 

Dahlig ustalił nazwiska i obszary działań pozostałych dokumentalistów: Jan 

Bownik – nagrania w powiecie Janów Lubelski552, Feliks Dąbrowa – nagra-

550 J. Kosicki: Polski śpiew – chłopski śpiew, op. cit.
551 J. Kosicki: Polski śpiew – chłopski śpiew, op. cit.
552 W kwietniu 1936 r. nagrał tu 37 pieśni zapewne na 10 wałkach. 
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nia w powiatach Bochnia, Limanowa i na Kielecczyźne553, Zofia Grzesikówna 

w Opoczyńskiem554, Irena Józeficzówna w miejscowości Biełowicze555, Juliusz 

Krokosz w okolicach Tarnobrzega556. Na południu z fonografem docierali do 

ludowych wykonawców Stanisław Truszczyński557 oraz Antoni Turczyn558, zaś 

w pow. Radziechów woj. tarnopolskie rejestrował Józef Sawicki559. Do współ-

pracujących z Julianem Pulikowskim i kierowaną przez niego placówką nale-

żeli zapewne również: Franciszek Miłkowski (student Uniwersytetu Warszaw-

skiego, który badał Wileńszczyznę i Nowogródczyznę) – sporządził, zapewne 

za pomocą fonografu wypożyczonego z Centralnego Archiwum, nagrania ok. 

300 pieśni; Leon Kauczor – zbierał pieśni na Opolszczyźnie w latach 1932-35; 

Maria Nowicka – być może nagrywała pieśni w Lipcach Reymontowskich560.

4.2.4.4. Stan zasobów caF-u i zniszczenia wojenne

Do 1939 r. w zbiorach CAF-u zgromadzono prócz 4 862 nagranych wał-

ków fonograficznych i 42 płyt561 także zapisy tekstowe i muzyczne, m.in. 

3478 zapisów pieśni (melodii i słów), 891 zapisów tekstów pieśni i 709 

zapisów melodii instrumentalnych, z czego większość stanowiły zapew-

553 W sierpniu 1937 r. w Krakowskiem nagrał 19 wałków, 62 pieśni i 7 melodii, o czym 
świadczy zachowana dokumentacja, zaś na Kielecczyźnie zarejestrował 3 pieśni być może 
na dwóch wałkach fonograficznych. Ogółem Dąbrowa mógł nagrać ponad 150 pozycji.

554 W lipcu i sierpniu 1938 r. utrwaliła 190 pieśni i 42 melodie, wiemy o nagranych 
przez nią 53 cylindrach.

555 57 pieśni i 7 melodii instrumentalnych na 31 wałkach.
556 W okresie sierpień-wrzesień 1937 r. zebrał 151 pieśni i 5 melodii. Zachowana doku-

mentacja wspomina tylko o  66 wałkach; Krokosz mógł nagrać ogółem ok. 300 utworów.
557 Podczas dokumentacji prowadzonej w okresie od maja do sierpnia 1936 r. nagrał 

w powiatach Wadowice i Żywiec 82 wałki,  95 pieśni i 111 melodii, o których wiemy 
z zachowanej dokumentacji, a także w okolicach Radzymina 106 pieśni i 35 wałków. Jego 
dokumentacja dla CAF mogła osiągnąć ok. 900 nagranych utworów.

558 W okresie od wiosny 1937 r. prowadził dokumentację fonograficzną w okolicach 
Biłgoraja (659 wałków, 2721 pieśni i 486 melodii) oraz w miesiącach luty-marzec 1938 r. 
nagrywał w okolicach Nowego Targu (73 wałki, 356 pieśni i 40 melodii). Ogółem praw-
dopodobnie nagrał 4300 pieśni i melodii. A. Turczyn był prawdopodobnie absolwentem 
Seminarium Nauczycielskiego w Szczebrzeszynie i nauczycielem w Jatutowie. W latach 
30. ub. wieku mieszkał w Biłgoraju gdzie wydawał lokalną gazetę. W 1944 r. został aresz-
towany przez NKWD. Zginął najprawdopodobniej w 1945 r. w Riazaniu (te informacje, 
przekazane przez Piotra Pielę, zawdzięczam Remigiuszowi Mazurowi-Hanajowi).

559 Sawicki nagrał w lutym i w marcu 1936 r. 59 pieśni i 5 melodii instrumentalnych 
na przynajmniej 31 wałkach. W sumie mógł zarejestrować ok. 80 utworów.

560 P. Dahlig: Julian Pulikowski i akcja zbierania folkloru muzycznego…, op. cit., s. 146; 
idem: Tradycje muzyczne a ich przemiany…, op. cit., s. 604-605; według relacji siostry, Bro-
nisławy Nowickiej ( ur. w 1904 r.), Maria Nowicka, późniejsza współtwórczyni (wraz z Ta-
deuszem Kwaśniewskim) widowiska Wesele Boryny i lipeckiego zespoły regionalnego,  
była uzdolniona muzycznie: grała na fortepianie i śpiewała, brała także udział w kursach 
organizowanych w ramach Muzycznego Ogniska Wakacyjnego w Krzemieńcu (wywiad 
P. Dahliga z Bronisławą Nowicką, 14 sierpnia 1994 Lipce). O Marii Nowickiej zob. też:  
J. Jackowski: łowickie a Rawskie – muzyczne subregiony Mazowsza…, op. cit., s. 100-101, 114.

561 Ok. 20% nagrań stanowiły melodie instrumentalne.
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ne melodie taneczne562. Ważną częścią zbiorów Archiwum były również 

odpisy z dzieł Oskara Kolberga – karty, na których planowano uwzględ-

niać w celach porównawczych, obok repertuaru zanotowanego w XIX w., 

transkrypcje z nagrań. Wiemy również, że Pulikowski nie stronił od na-

grań sytuacji autentycznych – w 1937 r. rejestrował m.in. „na żywo” we-

sele w okolicach Tomaszowa Lubelskiego563. Wybrane nagrania melodii 

tanecznych na płytach z Centralnego Archiwum Fonograficznego powę-

drowały również w 1937 r. do Paryża, jako ilustracja do ekspozycji prezen-

tującej polskie tańce ludowe na międzynarodowej wystawie w Archives de 

la danse, gdzie tańce różnych grup etnograficznych były ilustrowane przez 

figurki ubrane w miniaturowe stroje regionalne564 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 Pulikowskie-

go. 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 najobiektywniej565.

Centralna placówka warszawska cieszyła się popularnością. W 1937 r. 

Komisja Swojszczyzny Związku Ziem Górskich podkreśliła, iż „notowanie 

melodii powinny prowadzić fachowe siły przy użyciu fonografu”, a materia-

ły zebrane według jednej metody winny znaleźć się w Centralnym Archi-

wum Fonograficznym w Warszawie566. W 1939 r. w dziale Korespondencja 

na łamach „Teatru Ludowego” do Instytutu Teatrów Ludowych zgłosił się 

562 P. Dahlig: Julian Pulikowski i akcja zbierania folkloru muzycznego…, op. cit., s. 136, 
141, zob. też cytowane niżej dane ze sprawozdań placówki.

563 P. Dahlig: Julian Pulikowski i akcja zbierania folkloru muzycznego…, op. cit., s. 140; 
idem: Tradycje muzyczne a ich przemiany…, op. cit., s. 598.

564 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 (Roderyk 
Lange: Podręcznik kinetografii według metody Labana-Knusta. Poznań 1995: Ars Nova [wy-
danie1: PWM, Kraków 1975], s. 20). Do wystawy paryskiej nawiązało w 1952 r. Muzeum 
Etnograficzne w Krakowie, prezentując podobną ekspozycję poświęconą tańcom ludo-
wym (R. Lange: Tradycyjny taniec ludowy w Polsce i jego przeobrażenia w czasie i przestrzeni, 
w: „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego”, 1978, zeszyt 7. Polski Uniwersytet 
na Obczyźnie. Londyn, s. 22). Figurki te niedawno powróciły do Państwowego Muzeum 
Etnograficznego w Warszawie staraniem Grażyny Władysławy Dąbrowskiej.

565 Cezaria Baudouin de Courtenay Jędrzejewiczowa: Tańce i stroje. Pokaz w TOSSPO 
eksponatów, wysyłanych na Wystawę Międzynarodową Tańców Ludowych w Archives de la dan-
se w Paryżu, w: „Arkady”, 1937, nr 5, s. 269, 272.

566 P. Dahlig: Tradycje muzyczne a ich przemiany, op. cit., s. 541.
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niejaki Tomasz Stachurski z Budziwoja, „zbieracz melodyj ludowych staro-

dawnych i nowych”, z propozycją przekazania Instytutowi swych materia-

łów dokumentacyjnych i z zapytaniem, na jakich warunkach mógłby tego 

dokonać. W odpowiedzi sformułowanej przez redakcję (być może pisał 

Walerian Batko) czytamy:

Zbiór pieśni ludowych jest wtedy dopiero możliwy do wyzyskania, gdy zo-

stanie opracowany naukowo albo w sensie artystycznym. Pierwszym zagad-

nieniem zajmuje się etnografia, etnologia i etnomuzykolgia567, nauki młode, 

ale posiadające już spory zastęp badaczy w tej dziedzinie. Istnieją takie in-

stytucje w Polsce. Mógłby Pan się zwrócić np. do „Centralnego Archiwum 

Fonografów (sic! – J.J.)” w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 32, przesy-

łając swe zbiory na ręce prof. dra Juliana Pulikowskiego, jednakże z tytułu 

przekazania swych zbiorów do „Archiwum Fonografów” nie otrzyma Pan 

zapewne żadnego wynagrodzenia. […] Zbiory swe może Pan przesłać do 

„Centralnego Archiwum Fonografów” pod wskazanym powyżej adresem, 

albo za naszym pośrednictwem568.

Zasoby Centralnego Archiwum Fonograficznego osiągnęły do wybuchu 

wojny ok. 20 000 nagranych pozycji569, a więc zgromadzono tu 5 razy wię-

cej materiału dokumentacyjnego w porównaniu z Regionalnym Archiwum 

Fonograficznym w Poznaniu. Była to ilość bardzo duża, zważywszy na krót-

ką, bo kilkuletnią, działalność instytucji570. Sprawozdanie Biblioteki Naro-

dowej za rok 1936 informowało, iż w Dziale Muzycznym 

1178 wałków z 2850 nagranymi melodjami mieści się w Centr. Arch. Fo-

nograficznem, stanowiącem depozyt Funduszu Kultury Narodowej; 1478 

melodji z konkursu radjowego; aparaty do nagrywania na płytach. […] Zło-

żono i spisano inwentarz całości Centr. Archiwum Fonetycznego; Zbiera-

567 Wspomnieliśmy już w niniejszym opracowaniu o pojawieniu się terminu „etno-
muzykologia” w okresie międzywojennym na łamach cytowanego pisma, zapewne pod 
wpływem szkoły poznańskiej (zob. s. 127-128 niniejszej pracy).

568 Anonim (zap. Walerian Batko): P. Tomasz Stachurski, Budziwoj (w rubryce Rozmowy 
z Czytelnikami), w: „Teatr Ludowy” (dodatek do „Drużyny” poświęcony teatrom, muzyce 
i śpiewom) 1939, nr 2, s. 62-63. Byłaby to jedna z odpowiedzi na apel autora, sformuło-
wany rok wcześniej (W. Batko: O organizację zbieraczy pieśni ludowych, w: „Oświata Pozasz-
kolna” 1938 nr 1, s. 17-18).

569 Ludwik Bielawski poodaje liczbę 20 000 nagrań (L. Bielawski: Działalność Jadwigi 
i Mariana Sobieskich…, op. cit., s. 20). Piotr Dahlig podaje zweryfikowaną liczbę16 000 
nagrań oraz dodaje kilkaset nagrań zrealizowanych w Krzemieńcu (P. Dahlig: Tradycje mu-
zyczne a ich przemiany…, op. cit., s. 524).

570 L. Bielawski: Działalność Jadwigi i Mariana Sobieskich…, op. cit., s. 20.
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no z terenu melodje, nagrane przez wyszkolonych w Dziale Muzycznym 

wysłanników; w tym celu nabyto dwa nowe aparaty zmontowane w Centr. 

Archiwum Fonograficznym571.

Sprawozdanie z lat 1937-1938 informowało o zasobach i postępach prac 
w Archiwum:

Centralne Archiwum Fonograficzne posiada: inwentarz przedmiotów, sko-

rowidze: wałków, zbiorów rękopiśmiennych według zbieraczy, nagrań pły-

towych według zbieraczy, nagrań wałkowych i wałków – płyt. […] Uzupeł-

niono inwentarz przedmiotów, założono i uzupełniono skorowidze [nagrań 

i rękopisów – J.J.]. Prace te wykonał kierownik działu przy pomocy 1 osoby 

(od 1. VIII. 1937). […] W Centralnym Archiwum Fonograficznym nalepiono 

kartki inwentarzowe i sygnatury na pudła, tiny, reproducery, recordery itp. 

[…] Centralne Archiwum Fonograficzne udostępniło 79 czytelnikom 111 rę-

kopisów, 12 płyt i 31 druków572. 

W 1938 r. „Muzyka Polska” donosiła o zbliżonej liczbie archiwaliów:

Centralne Archiwum Fonograficzne w Warszawie, kierowane przez doc.  

U. J. P. dra Pulikowskiego, zbierające jak wiadomo z pomocą najnowszych 

metod naukowych tańce i pieśni ludowe – rozwija się w szybkim tempie. 

Ogólnie liczba zebranych utworów muzyki ludowej wynosi obecnie przeszło 

23 tys. Są one (poza grupą ok. 3 tys. utworów zanotowanych rękopiśmien-

nie) – nagrane na wałkach fonograficznych lub płytach a pochodzą pra-

wie z całej Polski. Widzimy w Archiwum zbiory z północnych województw 

Polski (Wileńszczyzna, Prusy Wschodnie, Pomorze), ze środkowych (War-

szawskie, Lubelskie, Poleskie, Kieleckie, Krakowskie), oraz z południowych 

(Lwowskie, Stanisławowskie, śląsk Cieszyński) i innych573.

W przedwojennym sprawozdaniu za lata 1938-1939 czytamy: 

Centralne Archiwum Fonograficzne obejmuje: nagrania wałkowe 4.862, 

nagrania płytowe 42, pieśni 3478, teksty 891, melodie 709. […] Nagrania 

571 Marian Łodyński: Projekt Sprawozdania Rocznego z czynności Bibljoteki Narodowej…, 
op. cit., s. 11, 51.

572 „Sprawozdanie Biblioteki Narodowej Józefa Piłsudskiego”, za lata 1937-1938, op. 
cit., s. 72-73; 78, 81.

573 Anonim (dział Kronika. Polska. Warszawa), w: „Muzyka” 1938, nr 11, s. 518. 
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wałkowe (31 III 1938) – 4210, (31 III 1939) – 4862, przyrost – 652; na-

grania płytowe (31 III 1938) – 33, (31 III 1939) 42, przyrost – 9; pieśni 

(31 III 1938) – 2507, (31 III 1939) – 3478, przyrost – 971; teksty (31 III 

1938) – 318, (31 III 1939) – 891, przyrost – 573; melodie (31 III 1938) – 

403, (31 III 1939) – 709, przyrost – 306. W zakresie Centralnego Archiwum 

Fonograficznego: uzupełniono i uporządkowano 141 brulionów, wpisując 

wałki i odpowiadające im płyty; wpisano do skorowidza wałki i płyty 2625 

pozycyj; wciągnięto do skorowidza zbiorów rękopiśmiennych według zbie-

raczy 571 pieśni, oraz karty od 1321-1805, brulionów 2; sprawdzono i prze-

słuchano 7175 płyt; wciągnięto do skorowidza nagrań wałkowych według 

zbieraczy 15 brulionów; wciągnięto do skorowidza nagrań płytowych wg 

zbieraczy 9 płyt; skopiowano: taktów 15333, pieśni 1252574; wciągnięto do 

inwentarza nowych wpływów pozycje od 3692-3751; uszyto 100 worecz-

ków do soli, dla konserwacji płyt; wysłano w teren 10 skrzyń z wałkami i 7 

fonografów; wyszkolono dwu zbieraczy pieśni i muzyki ludowej; przegrano 

2525 wałków na płyty w 3 egzemplarzach; korekta 3168 pieśni. […] Oszlifo-

wano 2525 wałków, uszczelniono 45 pudeł z płytami. […] Przeprowadzono 

skontrum wszystkich zbiorów. Uporządkowano i ustawiono zbiory rękopi-

śmienne (pieśni skopiowano z brulionów). Nalepiono kartki inwentarzowe 

i sygnaturowe. […] Udostępniono na miejscu rękopisów własnych 202 […], 

płyt 5. […] Tematy opracowywane przez czytelników wchodziły w zakres 

muzykologii, bądź dotyczyły dawnych obrzędów ludowych575.

Julian Pulikowski dbał – podobnie jak pracownicy Regionalnego Archi-

wum Fonograficznego – o zabezpieczanie materiału archiwalnego poprzez 

wykonywanie kopii wałków na płyty. Do 31 marca 1939 r. udało mu się 

skopiować na płyty (w trzech egzemplarzach) 2525 wałków, czyli niewie-

le ponad połowę całego zbioru576. Na podstawie zachowanej skąpej doku-

mentacji Archiwum – wspomnianego brulionu Gustawa Cytowicza, zbioru 

tekstów pieśni kaszubskich (maszynopis) zebranych przez Tadeusza Gra-

bowskiego oraz ocalonej z gruzów kartoteki, obejmującej 303 karty, która 

powstała podczas wykonywania kopii577 – Piotr Dahlig odtworzył najważ-

574 Chodzi tu prawdopodobnie o wykonanie odpisów z dzieł Oskara Kolberga, które 
następnie nalepiano na karty o formacie A4, zostawiając miejsce na odpowiednią trans-
krypcję z nagrań.

575 „Sprawozdanie Biblioteki Narodowej Józefa Piłsudskiego w Warszawie” za lata: 
1938-1939 (maszynopis), s. 57, 61, 74, 78, 79, 83, 88.

576 P. Dahlig: Julian Pulikowski i akcja zbierania folkloru muzycznego…, op. cit., s. 141; 
idem: Tradycje muzyczne a ich przemiany…, op. cit., s. 595.

577 Materiały te znajdują się obecnie w Zbiorach Fonograficznych Instytutu Sztuki 



216

Zachować dawne nagrania

niejsze dane o zasobach Centralnego Archiwum Fonograficznego578. W do-
kumentach – które odnoszą się tylko do około połowy zgromadzonych 
w Archiwum nagrań579 – odnotowano 175 miejscowości, w których doko-
nano rejestracji fonograficznych580. Na terenach województw łódzkiego, 

PAN. Maszynopis Grabowskiego (sygn. XII CAF ZUS1 [teczka nr 307]) zawiera 134 teksty 
zebrane na Kaszubach od października 1937 r. do stycznia 1938 r. w miejscowościach 
Garcz, Łapalice w powiecie kartuskim. Teksty są zapisane (maszynopis) na 91 kartach po-
numerowanych: 11-65, 71-103, 133-135. Repertuar ten był nagrany również na wałkach. 
Prócz materiałów Grabowskiego i kartoteki miejscowości (182 miejscowości z 43 powia-
tów według granic z 1939 r., w których dokonano nagrań w l. 1935-1938; 2 miejscowości 
z 1940 r.; sygn. XII CAF MM1 [teczka nr 309]) ocalały też odpisy nut i tekstów m.in. z to-
mów Kolberga Mazowsze II, III, Pokucia III, i Radomskiego I, II (sygn. XII CAF Rkps1-18), 
zob. Krystyna Lesień-Płachecka: Informator Archiuwm Fonograficznego im. Mariana Sobie-
skiego, cz. 2. Materiały nienagrane. Warszawa 1987: Instytut Sztuki PAN, s. 85-88. Niestety, 
wraz z tragiczną śmiercią jednego z pracowników Instytutu, Janiny Szymańskiej, zaginął 
wspomniany zeszyt Gustawa Cytowicza. Rok 1997 przyniósł kolejne odkrycie, tym ra-
zem w Równem odnaleziono zeszyt z zapisami melodii i tekstów 206 pieśni wołyńskich 
z sygnaturami wałków Centralnego Archiwum Fonograficznego, nagranymi przez Jerzego 
Cechmistruka (P. Dahlig: Tradycje muzyczne a ich przemiany…, op. cit., s. 598; Pieśni zano-
towane przez Cechmistruka wydano we Lwowie: Юрій Цехмiструк: Народнi пiснi Волинi. 
Фонoгpафiчнi зaпиcи 1936–1937 рокiв. Львiв Piвнe 2006: Львiвcькa дepжaвнa музичнa 
aкaдeмiя iмeнi Микoли Лиceнкa. Пpoблeмнa нaукoвo-дocлiднa лaбopaтopiя музичнoї 
eтнoлoгiї. Рiвнeнcький дepжaвний гyмaнiтapний унiвepcитeт. Iнcтiтyт миcтeцтв. Кaфeдpa 
музичнoгo фoльклopa. Нayкoвe видaння  (Przygotowanie do wydania: Bohdan Łukaniuk, 
480 stron, 645 tekstów pieśni, 209 zapisów nutowych). 

578 P. Dahlig: Julian Pulikowski i akcja zbierania folkloru muzycznego…, op. cit., s. 140-
143; idem: Tradycje muzyczne a ich przemiany…, op. cit., s. 595-599.

579 Jednostką porządkującą archiwalia były numery zeszytów.  Z zachowanej kartoteki 
wynika, iż uwzględniono w niej tylko 65 zeszytów, zaś sprawozdanie przedwojenne infor-
muje o „141 brulionach”. Numery niezachowanych zeszytów i daty nagrań w nich opisa-
nych zestawił Piotr Dahlig (P. Dahlig: Julian Pulikowski i akcja zbierania folkloru muzyczne-
go…, op. cit., s. 140; idem: Tradycje muzyczne a ich przemiany…, op. cit., s. 599). Znamienne 
jest – w obliczu ekspansji III Rzeszy – że zabrakło w katalogu kart dotyczących śląska, 
Warmii, Pomorza i Żywiecczyzny, gdzie Centralne Archiwum również dokumentowało. 
Kartoteka mogła powstawać już w czasie okupacji, w latach 1939-1940.

580 Woj. warszawskie: Warszawa, pow. Kutno: Michałów; pow. Radzymin: Helenów, 
Julianów, Nadma, Sławek, Turów, Zastróże; pow. Nieszawa: Bieganów, Krzywosądza, Orle, 
Przysiek, Rybin, Sadlno, Sędzin, Straszew, święte, Wicentów, Wojcin; woj. kieleckie, pow. 
Kielce: Grzymałków; pow. Miechów: Sułkowice, pow. Opoczno: Goździków, Nieznamie-
rowice, Radzice, Rusinów, Stoczki; pow. Radom: Podgórki; pow. Sandomierz: Zawichost; 
pow. Włoszczowa: Będziny; woj. lubelskie, pow. Biała Podlaska: Zabuże; pow. Biłgoraj: 
Aleksandrów, Andrzejówka, Babice, Biłgoraj, Bidaczów Nowy i Stary, Biszcza, Dereźnia 
Solska, Gozd, Gózd Lipiński, Gromada, Harasiuki, Krzeszów, Księżopol, Obsza, Okrągłe, 
Olchowice, Osuchy, Płusy, Podolszynka Plebańska, Półsieraków, Potok Górny, Radzęcin, 
Rakówka, Rzeczyca, Sieraków Nowy, Smoryń, Smólsko Małe, Smólsko Duże, Sokołów-
ka, Sól, średniówka, Władysławów, Wola Kątecka, Wola Dreźniańska, Wola Duża, Wola 
Mała, Zagrody, Zagródki, Zamek, Żuk Nowy; pow. Janów Lubelski: Annopol Lub., Rachów, 
Wilkołaz; pow. Lublin: Żuków; pow. Sokołów Podlaski: Frankopol, Skibiniew, Skrzeszew, 
Sokołów Podl., Wasilew Szlachecki; pow. Zamość: Jadwiżyn, Mokre, Pniówek, Podborcze, 
Ruszów, Starwieś-Gorajec, Sochy, Szozdy, Tereszpol, Topólcza, Trzęsiny, Turzyniec, Wierz-
bie, Zdanów, Żurawnica; woj. białostockie, pow. Bielsk Podlaski: Grabarka, Mielnik, Mosz-
czona Królewska, Moszczona Pańska, Nowoberezowo, Orzeszkowo, Osłowo, Pawłowicze, 
Smolarka, Stankowicze, Sutno, Szerszenie, Sycze, Wakułowicze, Witowo, Zagórze, Zalesie, 
Żerczyce; woj. nowogrodzkie: pow. Baranowicze: Mazurki; woj. poleskie: pow. Łuniniec: 
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wileńskiego i poznańskiego placówka warszawska zapewne nie koncentro-
wała swoich działań dokumentacyjnych; w przypadku dwóch ostatnich za-
pewne ze względu na prace prowadzone tam przez placówki uniwersytec-
kie, choć powyższy cytat z „Muzyki Polskiej” wskazuje, iż wileńskie materia-
ły napływały do centrali. Nieco dodatkowych informacji o zasobach CAF-u 
dostarcza przekaz Mariana Sobieskiego, który wspominając w 1947 r. 
stołeczną placówkę, zaznaczył, iż była ona bardzo bogata, gdyż CAF „posia-
dało […] kilkanaście tysięcy nagrań z Mazowsza, Pińszczyzny, Małopolski 
południowo-zachodniej (w tym ok. 4.000 nagrań z samej Żywiecczyzny)”581. 
O rejestracjach z terenu Warmii i śląska (z okolic Opola) zrealizowanych 
przez CAF pisał Bogdan Horodyski582.

Przyjmując, iż zachowana kartoteka odzwierciedla mniej więcej poło-
wę zbioru nagrań, Piotr Dahlig wysnuł wniosek, iż realnie w Archiwum 
zgromadzono do wybuchu wojny w przybliżeniu 16288 fonogramów pie-
śni i melodii583. Data ostatniego nagrania sporządzonego dla Centralnego 
Archiwum Fonograficznego – według zachowanych dokumentów – to  
31 października 1938 r. 

Niechętnie patrzono na wykonywanie obowiązków przez Juliana Pulikow-
skiego w Staatsbibliothek Warschau w latach okupacji 1940-1944. Przypusz-
cza się, że jego – niefortunną w skutkach – decyzją było pozostawienie części 
scentralizowanych zbiorów w Bibliotece Krasińskich: rękopisów, starych dru-
ków i muzykaliów Biblioteki Narodowej, obok wyłączonych zasobów z innych 

Hock, Ługi; woj. wołyńskie: pow. Dubno: Pereniatyn, Tarakanów; pow. Horochów: Ochło-
pów, Oździutycze, Studynie; pow. Krzemieniec: Antonowce, Nowy Poczajów, Podliście; 
pow. Kowel: Różyn, Tur; pow. Luboml: Połapy, Stara Huta; pow. Łuck: Omelaniki, Usicze; 
pow. Równe: Grabów; pow. Sarny: Andruha, Niweck, Radzież, Znosicze; pow. Włodzi-
mierz: Puzów, Stawki, Zastawie, Zimne; pow. Zdołbunów: Michałkowice, Zdołbica; woj. 
pomorskie: pow. Kartuzy: Przodkowo; pow. Morski: Place; woj. śląskie: pow. Cieszyn: 
Istebna; woj. krakowskie: pow. Bochnia: Muchówka, Królówka, Żegocina; pow. Limanowa: 
Żwiąca; pow. Nowy Targ: Biały Dunajec, Olcza, Poronin; pow. Wadowice: Przysłup; pow. 
Żywiec: Krzyżówki, Pewel Wielka, Pewel Mała, Sopotnia Wielka, Sopotnia Mała, Szare; 
woj. lwowskie: pow. Nisko: Bielin, Rudnik; pow. Tarnobrzeg: Obojnia, Turbia, Zbydniów; 
woj. stanisławowskie: pow. Kosów: Perechrestne, Szeszory; woj. tarnopolskie: pow. Ra-
dziechów: Stojanów; Prusy Wschodnie: pow. Olsztyn: Bartąg, Nowa Kaletka, Skajboty; 
pow. Reszel: Pasym, Stanislewo; pow. Szczytno: Suchorowiec.

581 M. Sobieski: Zachodnie Archiwum Fonograficzne w Poznaniu, op. cit., s. 459.
582 Bogdan Horodyski (red.): Biblioteka Narodowa w latach 1945-1956. Warszawa 1958: 

Biblioteka Narodowa, s. 80-81.
583 W kartotece odnotowano 2302 wałki, na których zapisano w sumie 7701 utwo-

rów (6400 wokalnych i 1301 instrumentalnych). Przyjmując za ostateczną liczbę wałków 
podaną w cytowanym wyżej sprawozdaniu z 1939 r., można przypuszczać, że w charakte-
rystykach Archiwum, zwłaszcza prasowych (np. w cytowanej wyżej informacji w „Muzyce 
Polskiej” z 1938 r., nr 11), zawyżano liczbę nagrań, dochodząc do 23 tysięcy fonogramów 
(P. Dahlig: Julian Pulikowski i akcja zbierania folkloru muzycznego…, op. cit., s. 141; idem: 
Tradycje muzyczne a ich przemiany…, op. cit., s. 575).
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kolekcji, m.in. Biblioteki Uniwersyteckiej584. Wiemy jednak, iż Pulikowski, nie 
doczekawszy się decyzji Józefa Grycza (zwolennika ewakuacji zbiorów poza 
granice miasta i ich późniejszej ewentualnej rewindykacji) o dyslokacji zbio-
ru, podjął się zabezpieczenia archiwaliów przed spaleniem585. Podsumowując 
różne opinie na temat postaw i działań kierownika CAF-u, Zdzisław Targow-
ski podkreślił, iż Pulikowski, zdeklarowany Polak, wykorzystując swe niemiec-
kie pochodzenie i wykształcenie, „ratował co się da”586. Pulikowski, mąż Eryki 
Elżbiety Krutt, Austriaczki, zapewne w trosce o pięcioosobową rodzinę przyjął 
status Reichsdeutscha w 1939 r., choć nie zamieszkał w dzielnicy niemiec-
kiej587. Najnowsze dane dają nam powody do przypuszczeń, iż Pulikowski 
współpracował z batalionem „Odwet” Armii Krajowej, przyczynił się do kilku 
zwolnień z Pawiaka i Oświęcimia, brał też czynny udział w tajnym naucza-
niu588. Julian Pulikowski usiłował kontynuować prace Centralnego Archiuwm 
Fonograficznego w czasie okupacji. Korespondował z Deutsches Volksliedar-
chiv w 1940 r. Otrzymał pozytywne świadectwa niemieckich uczonych. Wła-
dze Generalnego Gubernatorstwa, a konkretnie Gestapo nie dopuściły jednak 
do kontynuacji prac, określając Pulikowskiego jako Polaka589. Propolska po-
stawa muzykologa przenika jego korespondencję z Adolfem Chybińskim, któ-
rą analizowała Krystyna Winowicz590. Twórca i kierownik międzywojennego 
Centralnego Archiwum Fonograficznego zginął, trafiony odłamkiem, w nocy 
z 12 na 13 września 1944 r., podczas kopania powstańczych szańców na Żo-
liborzu591. Zbiory warszawskie uległy doszczętnemu zniszczeniu – kolekcja 

584 Skomasowanie najcenniejszych zbiorów na Okólniku w latach 1941-42 było decy-
zją Wilhelma Wittego.

585 Halina Łaskarzewska: Straty Okólnika w czasie Powstania Warszawskiego i po jego 
upadku, w: Droga do Okólnika (1844-1944), Halina Tchórzewska-Kabata (red.), Warszawa 
2005: Biblioteka Narodowa, s. 153-153.

586 Zdzisław Jan Targowski: Wokół postaci dr. Juliana Pulikowskiego…, op. cit.,  s. 115-
116; Alina Kawecka-Gryczowa: Ochrona zbiorów Biblioteki Narodowej, op. cit., s. 198. 

587 P. Dahlig: Tradycje muzyczne a ich przemiany…, op. cit., s. 619-619.
588 Istotne znaczenie dla oceny postaci Juliana Pulikowskiego, wokół którego narosła 

sieć plotek, pomówień i kontrowersyjnych opinii, ma tekst Zdzisława Jana Targowskiego, 
pisany z myślą o przekazaniu prawdy o postawach bohatera artykułu (Zdzisław Jan Tar-
gowski: Wokół postaci dr. Juliana Pulikowskiego…, op. cit.). Z wyraźnym dystansem pisze 
o Pulikowskim  – „unaukowionym Kolbergu”, jak wyrażał się o nim prof. Stanisław Kot, 
dzięki któremu Pulikowski znalazł się po studiach w Warszawie – Maria Danilewicz (M. 
Danilewicz-Zielińska: Wspomnienia o Bibliotece Narodowej, op. cit., s. 55), zob. też: Wacław 
Borowy: Z zapisków Wacława Borowego (1944-1945), Zofia Stefanowska (oprac.), w: Walka 
o dobra kultury. Warszawa 1939-1945, t. 2. Stanisław Lorentz [red.], Warszawa 1970: Pań-
stwowy Instytut Wydawniczy, s. 226.

589 Na fakt ten zwrócił moją uwagę Piotr Dahlig, który zapoznał się z opisywaną ko-
respondencją.

590 P. Dahlig: Julian Pulikowski i akcja zbierania folkloru muzycznego…, op. cit., s. 120-121.
591 świadkiem jego śmierci był Zdzisław Targowski, który wraz z Pulikowskim praco-

wał przy kopaniu szańca.
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Centralnego Archiwum Fonograficznego, będąca częścią Zbiorów Specjalnych 
Biblioteki Narodowej, została spalona w październiku 1944 r. przez oddział 
Brandkommando tuż obok dzisiejszego gmachu Uniwersytetu Muzycznego 
im. Fryderyka Chopina. Był to tzw. „plan spalonej ziemi” realizowany w ra-
mach hitlerowskiego odwetu.

Przedwojenne muzykalia Biblioteki Narodowej obejmowały Zbiory Dzia-

łu Muzycznego oraz Centralne Archiwum Fonograficzne. Stan posiadania 

w dn. 31 III 1938 przedstawiał się jak następuje: […] Centralne Archiwum 

Fonograficzne: – wałków 4210, – pieśni 2507, – płyt 33, – tekstów 328. 

Zbiory te mieściły się przy ul. Krakowskie Przedmieście 32. W czasie wojny 

zostały przeniesione wraz z innymi zbiorami specjalnymi Biblioteki Naro-

dowej do gmachu Biblioteki Krasińskich przy ul. Okólnik 9. Tam zajmowały 

5 i 6 piętro magazynu wraz ze zbiorami Działu Teatraliów […]. Centralne 

Archiwum Fonograficzne zajmowało 2 pokoje na parterze poza magazynem 

głównym. W czerwcu i lipcu 1944 r. wszystkie zbiory Działu Muzycznego 

oraz Archiwum Fonograficzne zostały przeniesione do schronu i na parter 

magazynu Biblioteki, gdzie zostały spalone. […] Nie pozostało również ani 

jednej płyty z nagraniami ludowych pieśni i muzyki, wśród których było 

wiele z terenu Warmii i śląska (okolice Opola)592.

Ksawery świerkowski, jedna z nielicznych osób mogących świadczyć 
o stanie zbiorów bibliotecznych po spaleniu, tak opisał swój pobyt na Okól-
niku 14 października 1944 r., gdy, wieziony przez dwóch esesmanów, oglą-
dał przez krótką chwilę tlące się zbiory, podpalone zapewne dzień lub dwa 
wcześniej:

Do Biblioteki Krasińskich udaliśmy się […] przez ul. Kopernika, gdyż Or-

dynacka była zabarykadowana. Tu widziałem unoszące się z okien suteren 

lekkie smużki dymu tlejących jeszcze zbiorów. Nie mogłem się przyjrzeć 

dokładniej, gdyż SSmani ogromnie się bali każdego gwizdu kulki z prawego 

brzegu Wisły593.

Mamy też świadectwa Tadeusza Makowieckiego, Bohdana Korzeniowskie-
go i Stanisława Herbsta z czasów realizacji tzw. akcji pruszkowskiej:

592 Bogdan Horodyski (red.): Biblioteka Narodowa w latach 1945-1956. Warszawa 
1958: Biblioteka Narodowa, s. 80-81.

593 Cyt. za: H. Łaskarzewska: Straty Okólnika w czasie Powstania Warszawskiego…, op. cit., 
s. 163.
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Wreszcie Okólnik – Biblioteka Krasińskich. Stajemy. Cisza. Wszystkie 

okna magazynu czarne i puste. […] Schodzimy (buty grzęzną w popiele) do 

ogromnych piwnic. Musiały być podpalane każda oddzielnie, systematycz-

nie. A tu zgromadzono największe skarby594.

4.2.4.5. regionalne archiwum Fonograficzne a kolekcja stołeczna

Wzajemna obserwacja działalności przedwojennych placówek i ich do-

świadczeń prowokowała do niekiedy krytycznego spojrzenia na metody 

pracy i do prób stworzenia nowych, zweryfikowanych i ulepszonych sposo-

bów działania. Choć funkcjonowanie Centralnego Archiwum Fonograficz-

nego oparte było na idei centralizacji zbiorów, a szeroko zakrojoną akcję 

możemy uznać, jak wspomniano, za swego rodzaju prefigurację powojen-

nej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego, to należy zaznaczyć, że sposo-

by gromadzenia materiału etnomuzycznego przez archiwum warszawskie, 

oparte głównie na pracach terenowych współpracowników, nie były dosko-

nałe z punktu widzenia tworzenia źródeł do badań i odbiegały od wzorca 

i metody wypracowanej i proponowanej przez placówkę poznańską – zo-

rientowaną historycznie i źródłowo. Tak to oceniał Marian Sobieski: 

Placówka warszawska CAF-u, prowadzona przez dr J. Pulikowskiego, nie 

opublikowała przyczynków ani sprawozdań, które by charakteryzowały 

bieg, założenia i metodę jej pracy. Nasze próby kontaktów osobistych nie 

dały rezultatu, ponieważ kierownik nie udzielał żadnych informacji. System 

pracy terenowej mogliśmy sporadycznie poznawać w kontakcie ze zbiera-

czami pracującymi dla C.A.F. Prócz metryki pieśni – gdzie, kiedy, od kogo 

i przez kogo (wiek wykonawcy) została nagrana – nie wymagano od zbie-

racza żadnych innych informacji. Zbieracz dostarczał nagrany wałek. Zapis 

tekstu (gwara!) i formalną metryczkę. Sprawy funkcyjności pieśni, podbu-

dowy historycznej osiągalnej w terenie, jej lokalizacji w związku z możli-

wościami migracyjnymi i charakterystyki wykonawcy jako nosiciela pieśni 

– nie były wzięte pod uwagę595. 

Twórcy powojennej Ogólnopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego 

dostrzegali również istotny – z punktu widzenia muzykologii porównaw-

czej – mankament w działalności placówki warszawskiej: rozszerzenie ka-

594 Cyt. za: H. Łaskarzewska: Straty Okólnika w czasie Powstania Warszawskiego…, op. cit., 
s. 166.

595 M. Sobieski: Dorobek w zakresie folkloru w okresie 10-lecia, op. cit., s. 420.
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dry zbierawczej o doszkolonych zbieraczy-amatorów dało wprawdzie efekt 

w postaci imponującej kolekcji ukazującej realny stan żywej tradycji i prak-

tyki muzycznej, jednak o kwestionowanej wartości merytoryczno-poznaw-

czej i źródłowej dla ówczesnej muzykologii porównawczej:

O ile dla placówki poznańskiej nagrania prowadzili jej pracownicy (a więc 

osoby do tej pracy przygotowane) i tym sposobem gromadzono materiał 

muzyczny o należytej wartości, o tyle placówka warszawska posługiwała 

się amatorami i ludźmi z terenu, chętnymi do zbierania. Ludzie ci, otrzy-

mawszy fonogramy wałkowe i wałki, nagrywali w swoim regionie to, co im 

się wydawało warte nagrania. Obok nagrań włączano do zbiorów zapisy 

odręczne. Tak zbierany materiał doszedł do bardzo wysokiej liczby (ok. 

20 000 melodii), ale zawierał on balast nie nadający się do wykorzystania. 

Powstanie warszawskie obróciło w pył wszystkie te zbiory596. 

Stanowisko męża podzielała Jadwiga Sobieska:

W przeciwieństwie do ośrodka poznańskiego, Centralne Archiwum w War-

szawie nie rozporządzało wyszkoloną kadrą pracowniczą. Oparło się więc na 

współpracy nauczycieli wiejskich, którzy – zaopatrzeni w fonograf, pisemną 

instrukcję jego obsługi oraz w ustne informacje merytoryczne co do przed-

miotu dokumentacji – nagrywali na swoim terenie to, co uznali za słusz-

ne. Skupowano również zbiory rękopiśmienne od osób prywatnych. Liczba 

zgromadzonych w ten sposób pozycji archiwalnych sięgała 20 000597.

Metody działania Centralnego Archiwum Fonograficznego wyraźnie na-

wiązywały do metod akcji austriackich, gdzie głównie nauczyciele notowali 

i gromadzili zapisy pieśni i melodii, a jedynym czynnikiem selekcji były 

umiejętności samego zbieracza, który potrafił lepiej lub gorzej zanotować 

melodię. Choć Adolf Chybiński postulował zbieranie jak największej ilości 

materiału, a ocenę i wybór pozostawiał uczonym598, pamiętajmy, że pra-

cownicy Centralnego Archiwum przede wszystkim nagrywali; w tym kon-

tekście, z uwagi choćby na oszczędność wałków fonograficznych i aparatu-

596 M. Sobieski: Organizacja akcji zbierania pieśni ludowych, op. cit., s. 193. W tekście tym 
Marian Sobieski szkicował powojenną akcję zbierania folkloru oraz postulował wskrzesze-
nie Centralnego Archiwum Fonograficznego jako instytucji koordynującej działania i za-
chowującej wszelkie dokumenty wytworzone w terenie (ibidem, s. 195-196).

597 J. Sobieska: Folklor muzyczny w praktyce i nauce, op. cit., s. 167-168.
598 A. Chybiński: Wskazówki zbierania melodyj ludowych, w: „Przegląd Muzyczny” (Po-

znań) 1925, nr 2, s. 1-2.
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ry, uwagi Sobieskich wydają się być słuszne (w kolekcji CAF-u do wybuchu 

drugiej wojny światowej zgromadzono ok. 5000 wałków fonograficzny-

ch)599. Z drugiej jednak strony trudno odmówić niektórym współpracow-

nikom Centralnego Archiwum Fonograficznego pewnego wizjonerstwa, ich 

metodyka bowiem okazała się w późniejszych czasach normą, zwłaszcza 

w podejściu etnologicznym:

Badaczy sztuki ludowej raziły nieraz w terenie „miejszczyzny” i to chętnie 

adaptowane przez lud. Ale z faktem stałego zwiększania się wpływów miej-

skich na treści kultury ludowej musimy się definitywnie pogodzić. Dlatego 

nie powinno razić zbieracza pieśni ludowych, że na wsiach chętnie śpiewa się 

szlagiery miejskie. Przeciwnie, powinien na równi interesować się piosenką 

599 L. Kaczmarek: Fonograf na usługach dialektologii i etnografii muzycznej …, op. cit. 
s. 30. 

54. Pismo Juliana Pulikowskiego do Adolfa Chybińskiego dotyczące wypożyczenia fo-
nografu i wałków z Centralnego Archiwum Fonograficznego. Kopia dokumentu z Bi-
blioteki PWM w Krakowie.
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o chmielu, jak i wykonaniem „Oczu czarnych”. I w jednej i w drugiej twórcza 

interpretacja dostosuje pieśń do swojskich reguł estetycznych. Klasyfikować 

muzykę ludową należy przede wszystkim według jej umiejscowienia. Tam, 

gdzie wykonują daną melodię, widocznie trafia ona do gustu słuchaczów, 

a więc jest zgodna z warunkami estetyki muzycznej danego środowiska600.

Podkreślić również należy fakt, iż Centralne Archiwum Fonograficzne nie 
eksplorowało i nie dokumentowało zachodnich części II Rzeczypospolitej, 
zapewne ze względu na aktywność na tym terenie Łucjana Kamieńskiego 
oraz jego współpracowników. Ocena działalności i efektów CAF-u osta-
tecznie chyba utwierdziła Adolfa Chybińskiego w przekonaniu, że nie cen-
tralizacja instytucji, a podstawowa standardyzacja metod prac dokumen-
tacyjnych i archiwistycznych mogą przynieść – i przyniosły – wymierne 
efekty na polu fonograficznej dokumentacji polskiej pieśni i muzyki ludo-
wej. W obliczu perspektywy opublikowania niewydanych za życia Oska-
ra Kolberga zapisów muzycznych i materiałów z tzw. tek kolbergowskich, 
Adolf Chybiński, podsumowując obiektywnie znany dotychczas dorobek 
autora Ludu, postawił  pytanie o sensowność kontynuowania dzieła taki-
mi samymi, dziewiętnastowiecznymi metodami. Wskazując z jednej strony 
na wartość idei opublikowania nieznanych materiałów Kolberga, z drugiej 
na konieczność kontynuacji zbieractwa metodami dwudziestowiecznymi, 
Chybiński ufał w skuteczność komplementarnej pracy obu istniejących 
wówczas Archiwów Fonograficznych:

Tempo tej pracy znajdzie swe naturalne ułatwienie w jej metodzie, opar-

tej na posługiwaniu się aparaturą fonograficzną. Nie jest wcale konieczne 

centralizowanie tej pracy, skoro metody jej są znane i wspólne. Już obecnie 

możemy stwierdzić istnienie ośrodków pracy folklorystycznej. Mam na my-

śli Zakład Muzykologii Uniwersytetu Poznańskiego (kier. prof. dr. Łucjan 

Kamieński), rozciągający swą działalność na Wielkopolskę, Pomorze i śląsk 

i Centralne Archiwum Fonograficzne przy dziale muzycznym Biblioteki Na-

rodowej w Warszawie (kier. doc. dr. Julian Pulikowski), rozciągające swą 

działalność na północno-wschodnie i wschodnie kresy Polski oraz na gór-

skie obszary kresów południowo-wschodnich. Ostatnio można było z za-

600 J. Kosicki: O muzyce ludowej, op. cit. Badacz zwrócił też uwagę na istotę prawdy 
przekazu fonograficznego w kontekście problemu estetyki ludowej: „Z jednej strony uwa-
ża się Kolberga za przestarzałą metodę notowania pieśni, bo nie uwzględnia autentycz-
nych melodii, a z drugiej jeszcze mówi się, że lud fałszuje i nie ma co kłopotać się o te 
drobne niedokładności w wykonaniu ludowym”.
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dowoleniem przyjąć do wiadomości przystąpienie kuratoriów szkolnych 

(Wołyń, Lublin) do tej akcji, która postępować będzie coraz szybciej w mia-

rę powiększania się szeregu wyszkolonych w pracy folklorystycznej pracow-

ników, w miarę wzrastania środków technicznych tej pracy a w nienajmniej-

szej mierze środków finansowych czyli opieki państwowej.601

Podobnie, w optymistycznym duchu, stan rzeczy odnotował Stanisław Iłow-

ski na łamach „Teatru Ludowego” i choć wskazywał na niedostatki w do-

kumentacji tańca ludowego (brak metod zbierania i notowania), podkreślił 

jednak pozytywny stan dokumentacji fonograficznej pieśni i muzyki:

Sprawa zbierania pieśni i muzyki ludowej nie przedstawia dziś większych 

trudności. Centralne Archiwum Fonograficzne w Warszawie pozostające 

pod kierownictwem dra Pulikowskiego, jak również Archiwum Fonograficz-

ne przy Uniwersytecie w Poznaniu chętnie dostarczają fonografu i wałków 

do nagrywania pieśni i muzyki ludowej. Związki regionalne [Instytutu Te-

atrów Ludowych – J.J.] mogą z tej pomocy skorzystać i przystąpić natych-

miast do zbierania. Z nagranych wałków sporządza Archiwum Fonograficz-

ne w Warszawie za niewielką opłatą płyty, które stać się mogą w każdym 

Związku nieprzebraną skarbnicą pieśni ludowych602.

Pomijając powyżej przytoczone uwagi dotyczące metody zbierania ma-

teriału, z perspektywy czasu bezsprzecznym faktem pozostaje stworzenie 

w obu placówkach imponujących kolekcji nagrań: dokumentalne nagrania 

folkloru muzycznego tych ośrodków zawierały łącznie ok. 24 000 pozy-

cji603. Jak już wspomniano, zniszczenia i straty wojenne nie ominęły bez-

cennych kolekcji nagrań polskiej muzyki tradycyjnej.

4.3. dokumentacja fiLmowa w okresie międzywojennym

U schyłku lat 20. XX w. potrzebę zastosowania filmu w pracy etnogra-

ficznej podnosił Jerzy Zawieyski, pozostając pod wrażeniem dokonań w tej 

dziedzinie badaczy w Czechosłowacji. W 1928 r. Zawieyski brał udział 

(w zastępstwie Jędrzeja Cierniaka) we wspomnianym już I Międzynarodo-

wym Kongresie Sztuki Ludowej, który odbył się w Pradze w dniach 6-14 

601 A. Chybiński: Dalszy ciąg pracy…, op. cit., s. 106-107.
602 Stanisław Iłowski: Regionalizm w teatrze ludowym, w: „Teatr Ludowy” (dodatek do 

„Drużyny” poświęcony teatrom, muzyce i śpiewom) 1939, nr 7-8, s. 201-202. 
603 L. Bielawski: Tradycje ludowe w kulturze muzycznej, op. cit., s. 11.
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października, reprezentując Związek Teatrów Ludowych w Warszawie604. 

Tam też, w ramach kongresu, uczestniczył on wraz z Adamem Chętnikiem 

w projekcji filmu prof. Pliskiego pt. Życie ludu słowackiego:

Dnia tego [7 października 1928 r. – J.J.] odbyło się zwiedzanie miasta i po-

kaz filmów czechosłowackich, ilustrujących życie, zwyczaje ludowe i obrzę-

dy miejscowych grup regjonalnych605. 

 W sprawozdaniu z Kongresu, opublikowanym na łamach „Teatru Ludowe-

go”, Zawieyski pisał:

Sprawą utrwalenia na filmie obrzędowości naszego ludu i życia tego ludu 

w dniu codziennym i świątecznym, w pieśni, w pracy, w zabawie, w sztu-

ce, i obyczajowości w ogóle winno bez wątpienia zająć się Ministerstwo 

W. R. i O. P. wespół z odpowiedniemi instytucjami naukowemi i arty-

stycznemi606.

Jedną z uchwał Kongresu było sformułowanie konieczności zorganizowa-

nia wymiany filmów, które podejmują tematykę sztuki ludowej poszcze-

gólnych krajów, a także wymiany zespołów muzycznych, teatralnych, ta-

necznych oraz – co już podkreślono w niniejszym opracowaniu – stwo-

rzenia 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 po-

łowa referentów607. Rok wcześniej, tzn. w 1929,  Adam Fischer uczestni-

czył w Międzynarodowej Konferencji Komisji Sztuki Ludowej w Rzymie, 

na której  m.in. postulowano stworzenie Międzynarodowego Towarzystwa 

Muzyki i Pieśni Ludowej.  W relacji z konferencji Fischer wspomniał o re-

feracie D. Van de Ven’a z Holandii pt. Międzynarodowe zapisywanie tańców 
ludowych. Referent zwrócił uwagę na konieczność współpracy przy doku-

604 Na kongresie, w międzynarodowym i nie tylko europejskim gronie, poruszano za-
gadnienia 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.

605 Adam Chętnik: Z Kongresu Światowego Sztuki Ludowej w Pradze, op. cit., s. 304.
606 Jerzy Zawieyski: Międzynarodowy Kongres Sztuki Ludowej, w: „Teatr Ludowy” (doda-

tek do „Drużyny” poświęcony teatrom, muzyce i śpiewom) 1928, nr 11, s. 206.
607 Idem: II Międzynarodowy Kongres Sztuki Ludowej w Belgji, w: „Teatr Ludowy” (doda-

tek do „Drużyny” poświęcony teatrom, muzyce i śpiewom) 1930, nr 10, s. 197, 199.
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mentacji tańca ludoznawcy, choreografa, muzykologa i naukowo wyszkolo-

nego operatora filmowego oraz stworzenia specjalnej sekcji do zapisywania 

tańców ludowych:

Wszystkie kraje powinny postarać się o przygotowanie takich filmów, któ-

reby następnie za pośrednictwem Komisji mogły być wymieniane. Po przy-

gotowaniu filmów i związanych z niemi fonogramów możnaby urządzać 

przedstawienia, z których dochód pozwoliłby na stworzenie funduszu dla 

dalszych badań608.

Kolejni referenci, m.in. Tyberiusz Brediceanu z Rumunii i prof. Elisiejew 

z Japonii oraz Narcyz Garay, zaprezentowali na konferencji filmy dokumen-

tujące ludowe tańce reprezentowanych przez nich krajów, a więc: rumuń-

skie, tańce tubylców na Karolinach i Marszalach oraz tańce i pieśni panam-

skie. Kongres zakończył się włoską projekcją kinematograficzną o charak-

terze etnograficznym, prezentującą „obrazki z Friulu, Romanji, Toskany 

i Lacjum, wyjęte z większego filmu, który obejmuje całą Italję”609.

Okres przed wybuchem pierwszej wojny światowej zakończyliśmy na 

omówieniu filmów o tematyce religijnej – ukazujących tradycję katolickich 

procesji kościelnych. Pozostając przy tematyce religijnej, tym razem w okre-

sie już po odzyskaniu niepodległości, należy wspomnieć o filmie Odpust 
w Piekarach Śląskich, którego realizacja datowana jest na początek lat 30. XX 

w.610. Druga część tego filmu ukazuje zapis uroczystości sakralnych, modli-

twy, drogę krzyżową. W tym miejscu warto zaznaczyć, iż kino już wówczas 

znalazło się w orbicie zainteresowań duchowieństwa, jako narzędzie edu-

kacji i wychowania:

Co mówić o kinie, jako czynniku wychowawczym? Panujący nam Ojciec św. 

w swej encyklice Vigilanti cura pisze: „Wśród wszystkich widowisk, widowi-

ska kinematograficzne posiadają największe znaczenie… Nie ma dziś innego 

czynnika, któryby tak potężnie oddziaływał na tłumy, jak kino. Powodzenie 

tego wypływa stąd, że bezpośrednio przemawia do wyobraźni. Żywe obra-

608 Adam Fischer: Międzynarodowa Konferencja Komisji Sztuki Ludowej, op. cit., s. 203. 
Tenże prelegent z Holandii na Międzynarodowym Kongresie Sztuki Ludowej w Belgii ilu-
strował swój referat o jeu de drapeau „licznemi filmami”, zob.: Adam Fischer: II Międzyna-
rodowy Kongres Sztuki Ludowej, w: „Lud” (Organ Polskiego Towarzystwa Etnologicznego) 
1930, t. 19, s. 207.

609 Adam Fischer: Międzynarodowa Konferencja Komisji Sztuki Ludowej, op. cit., s. 204, 206.
610 M. Łukowski: Materiały do historii filmu etnograficznego (do 1939 r.). op. cit, s. 8; 

Idem: Polski film etnograficzny, op. cit., s. 15-16.
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zy sprawiają radość, bez trudu są zrozumiałe nawet dla umysłów i ludów 

pierwotnych i mało wyrobionych, które lubują się w rzeczach konkretnych 

i nie chcą albo nie umieją rozumować ani ze skutków wnosić o przyczynie. 

Czytanie a nawet słuchanie wymaga pewnego napięcia uwagi, widowisko 

zaś kinematograficzne, podając nieprzerwany szereg obrazów gotowych, 

nie wymaga żadnego wysiłku. Dlatego widowiska te są jakby szkołami, któ-

re skuteczniej niż rozumowe argumenty większość ludzi do cnoty lub do 

nieprawości pobudzić mogą. Niech służą więc chrześcijańskiej myśli i oby-

czajom…”. Tyle encyklika. Z doświadczenia wiemy, że wyobraźnia i pamięć 

dłużej zatrzymuje zdarzenia uwypuklone w obrazach, niż słowa, choćby 

w najpiękniejszą formę przybrane. Kiedyś zapytałem jednego z parafian, 

czy pamięta obchód ostatniego święta Chrystusa Króla? Odpowiedział mi, 

że był odczyt, deklamacje, śpiewy, ale na jaki temat był ten odczyt, o czem 

mówiono w deklamacjach – wszystko to już zatarło się w jego pamięci; kie-

dy zaś zapytałem go, czy pamięta, jak przed 18 laty w Sali szkolnej wyświe-

tlaliśmy obraz, – zaraz począł wyliczać obrazy, cudów i męki Pana Jezusa. 

Tak! Film, a jeszcze bardziej film dźwiękowy, który niedługo będzie i róż-

nobarwny – to czynnik wychowawczy. A jeśli tak, to powinniśmy go mieć 

w każdej parafji. Póki jednak to nie nastąpi, powinniśmy pomyśleć choć 

o kinach dekanalnych”611.

Do Piekar śląskich i scen pątniczych filmowcy powracali jeszcze w okresie 

międzywojennym. Wtedy  powstał nakręcony na taśmie 35 mm ponad półgo-

dzinny czarno-biały film Ireneusza Plater-Zyberka pt. Salve Regina612 – reportaż 

z Wielkich Piekar na Górnym śląsku, obrazujący potęgę wiary i ufności niezli-

czonych rzesz pątniczych, które u stóp cudownego obrazu Matki Bożej szukają 

pociechy i ukojenia. Był to pierwszy z planowanego, a niezrealizowanego cyklu 

filmów objętych łącznym tytułem Śląsk, skarbnica Polski.

Pod koniec lat dwudziestych ubiegłego wieku powstał w Polskiej Agencji Tele-

graficznej Wydział Filmowy, realizujący obok kronik tygodniowych również filmy 

krajoznawcze, obejmujące także tematykę zwyczajów i obrzędów różnych środo-

wisk społecznych i regionalnych. Tu powstały w 1930 r. dwa filmy poświęcone 

regionowi łowickiemu: osnuta na tle zwyczajów wielkanocnych Sztuka ludowa 

611 Ksiądz M. Kaczorowski: Akcja Katolicka. Fundusz wydawniczy. Stowarzyszenia i kino, 
w: „Miesięcznik Pasterski Płocki”, 1937, nr 11, s. 524.

612  Film przechowywany jest w Archiwum Filmowym 1 „Chełmska” – dawnym Archi-
wum Filmowym Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, które od 2007 roku 
weszło w struktury Filmoteki Narodowej w Warszawie; Filmoteka Narodowa (Archiwum 
Filmowe „Chełmska 1”)  MF 0292. Wykorzystano w nim kilka ujęć ze wspomnianego 
zaginionego Odpustu w Piekarach Śląskich.
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w łowickim i Wesele łowickie, funkcjonujące na ekranach kinowych jako dodatki, 

tzw. nadprogram, i cieszące się dużą popularnością613. Niestety, podczas wojny 

znaczna część dorobku P.A.T. została zniszczona. Zainteresowanie filmowców 

folklorem łowickim, zwłaszcza obrzędem wesela, już w latach 30. ub. wieku wpi-

suje się w silny i wczesny w tej części Mazowsza nurt folkloryzmu, a Łowickie, 

obok Podhala, staje się popularnym regionem dla poszukiwań etno-filmowych.

Zapisem filmowym do badań tańca posługiwał się Roman Harasymczuk. 

W latach 1931-1933, podczas prac terenowych na Huculszczyźnie (w powia-

tach Kołomyja, Kosów i Nadwórna), oprócz notatek (opisy, zapisy muzyczne) 

dokumentował taniec również za pomocą filmu i fotografii. Zastosowanie ka-

mery przez Harasymczuka było niejako odpowiedzią na apel, który sformuło-

wał 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, wygło-

szonym 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 słowiańskiej etnografii (Sekcja VI). Zastoso-

wując w badaniach ludowej kultury tanecznej metodę filmowej analizy tańców, 

dochodzimy zawsze do pewnych i konkretnych wyników614.

Do tematu Huculszczyzny nawiązuje też zachowany czarno-biały film re-

klamowy A Flying Visit To Poland615  nakręcony na taśmie 35 mm (1 akt, 281 

m, poszerzony z 16 mm) i wyprodukowany przez Gdynia-American Line. Na 

filmie utrwalono zdjęcia miast: Krakowa, Częstochowy (z tłumami pątników), 

Łowicza (procesja z udziałem ludu w oryginalnych strojach), Warszawy oraz 

śląska, a także regiony górskie, wybrzeże, port, pola naftowe. Interesujące są 

zdjęcia z dożynek i wesela huculskiego (materiał niemy). W liście montażowej 

brak jednak informacji o tych fragmentach.

Bronisław Piłsudski, planując dział ludoznawczy w Muzeum Tatrzańskim, 

dostrzegał potrzebę zastosowania, obok innych pomocy naukowych, kinema-

613 M. Łukowski: Materiały do historii filmu etnograficznego (do 1939 r.). op. cit., s. 4; idem: 
Polski film etnograficzny, op. cit., s. 10. Sztuka ludowa w łowickim to film dźwiękowy, czarno-
-biały na taśmie 35 mm, reż. Kazimierz Czyński, scenariusz Jadwiga świetlarska, operator 
Antoni Wawrzyniak, prod. Film Polski, Filmoteka Narodowa (Archiwum Filmowe „Chełm-
ska 1”) MF 0080.

614 Roman Włodzimierz Harasymczuk: Tańce huculskie. Lwów 1939: Towarzystwo Lu-
doznawcze z zasiłku Głównego Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Huculszczyzny, s. 7 (pra-
ca ilustrowana fotografiami – kadrami z filmu).

615 Filmoteka Narodowa (Archiwum Filmowe „Chełmska 1”) MF0030. Prod.: przed 
1939 r.
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tografu616. Wspomniany już w niniejszym tekście617 postulat K. Szymanowskie-

go z 1922 r. powrócił w pismach Juliusza Zborowskiego. W 1934 r., kreśląc 

schemat organizacyjny archiwum fonograficznego, które podjęłoby również 

przeprowadzenie szeroko zakrojonej akcji dokumentacyjnej wzorem instytucji 

zagranicznych, Juliusz Zborowski pisał o konieczności utrwalania obrzędów 

ludowych przy „jednoczesnej pracy kinematografu”618. Gdzie indziej Zborow-

ski, szkicując wyposażenie „laboratorjum fonograficznego”, także wspomniał 

o kamerze619.

Z 1934 r. pochodzi  minutowa dźwiękowa sekwencja nakręcona przez Pol-

ską Agencję Telegraficzną ukazująca muzyka ludowego grającego na dudach 

wielkopolskich. Ten cenny dokument (uwidoczniona technika gry, zbliżenia 

616 Bronisław Piłsudski: W sprawie Muzeum Tatrzańskiego (O urządzenie działu ludo-
znawczego), w: „Rocznik Podhalański” 1914-1921, nr 1, s. 160.

617 Zob. s. 77 niniejszej pracy.
618 Zob. s. 74-75 niniejszej pracy.
619 Zob. s. 76 niniejszej pracy.

55-56. Kadry z filmy A Flying Visit To Poland (przed. 1939 r.). Filmoteka Narodowa (Ar-
chiwum Filmowe 1 „Chełmska”). 

57. Kadr z filmu Wesele krakowskie (Brautfahrt 
bei Krakau). Lata 30. XX w. Filmoteka Naro-
dowa (Archiwum Filmowe 1 „Chełmska”).

58. Kadr z filmu Szlakiem tradycji. Ok. 
1928 r. Filmoteka Narodowa (Archiwum 
Filmowe 1 „Chełmska”).
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aplikatury) jest aktualnie jednym z niewielu etnomuzycznych źródeł międzywo-

jennych dostępnych on-line w cyfrowym repozytorium Filmoteki Narodowej620. 

Warto zwrócić uwagę na powstały zapewne w podobnym czasie Reportaż 

dźwiękowy z Kurpiowszczyzny i obchodu św. Bożego Ciała w Myszyńcu pt. Święto 

na Kurpiach, również produkcji PAT.

Od połowy lat 30. XX w. zaznacza się wśród twórców tendencja do populary-

zowania folkloru, życia społecznego i gospodarczego poszczególnych regionów II 

Rzeczypospolitej. W 1935 r. powstały kolejno filmy: średniometrażowy czarno-biały 

reportaż artystyczny Polesie – reportaż z krainy tęsknych pieśni621 w realizacji Maksy-

miliana Emmera i Jerzego Maliniaka z muzyką Henryka Gadomskiego oraz wąt-

kami oryginalnych pieśni poleskich, wyprodukowany przez wytwórnię Awangarda 

620 Filmoteka Narodowa (Archiwum Filmowe „Chełmska 1”) MF 0265. Kronika PAT 
– Polski Tygodnik dźwiękowy PAT (Principal Pictures present: Polish News Reel No. 2), 
1934 r. Jako drugi rozdział: The vanishing type of Polish Bag Pipe players.

621 Filmoteka Narodowa (Archiwum Filmowe „Chełmska 1”) MF 0256. Tematom uroku 
i egzotyki zakątków ówczesnej Rzeczypospolitej, m.in. Polesiu i Huculszczyźnie, PAT po-
święciła w pierwszej połowie lat 30. XX w. nieco 16-milimetrowej taśmy na „nadprogramy”.

59–60. Kadry z filmu Dożynki w majątku Skotniki k. Sandomierza (1935 r.). Filmoteka 
Narodowa (Archiwum Filmowe 1 „Chełmska”).

61. Kadr z filmu Tańce góralskie (1936 r.). 
Filmoteka Narodowa (Archiwum Filmowe 
1 „Chełmska”)

62. Kadr z filmu Tańce śląskie (Trojak), 
1936 r. Filmoteka Narodowa (Archiwum 
Filmowe 1 „Chełmska”)
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(srebrny medal na festiwalu w Wenecji w 1936 r.) ukazujący prócz krajobrazów ży-

cie miasteczka i targ, kilka scen tanecznych, tańców-zabaw dziecięcych i młodzieżo-

wych, Zew trombity Ireneusza Plater-Zyberka, Horodno – miasto glinianych garnków622 

oraz Tańce ludowe. Warto zauważyć, że podczas realizacji tych obrazów twórcy nie-

jednokrotnie poszukiwali bezpośredniego i dalekiego od stylizacji języka: 

Film [Polesie] nosił charakter reportażu, treścią był obraz życia, pracy i obyczajów 

Poleszuka na tle bujnej przyrody Polesia. Do życia tego podeszli realizatorzy bez 

świątecznego, oficjalnego uśmiechu, bez ckliwej i fałszywej stylizacji na folklor, 

bez nastawienia obiektywu na rzeczy i sprawy z góry upatrzone, z góry ugrupo-

wane, z góry związane z mniej lub więcej zakłamaną tendencją. Obca im była 

„radosna” konwencjonalna ludowość lub idylliczna sielankowość. […] Reżyserzy 

roztaczali przed widzem całe bogactwo egzotycznych typów ludzkich i wspania-

łych krajobrazów, odkrywali jak gdyby po raz pierwszy dziki czar odległych kre-

sowych ziem, gdzie wśród nieprzebytych puszcz i moczarów, w sieci rzek i jezior 

żyją ludzie, oddzieleni od świata cywilizacji w warunkach od stuleci niezmien-

nych, zachowując odwieczne swe obyczaje, mowę, rodzaj zajęć i prymitywny 

sposób wykonania. Polesie pochwytywało na gorącym uczynku to obce nam 

życie, nad którym ciążyło smutne fatum skostniałej tradycji sprzed wieków623. 

622 Filmoteka Narodowa (Archiwum Filmowe „Chełmska 1”) MF 0239.
623 Irena Nowak-Zaorska: Polski film oświatowy w okresie międzywojennym. Wrocław-War-

szawa-Kraków 1969: Ossolineum. Instytut Sztuki PAN. Zakład Historii i Teorii Filmu, s. 150.

63–65. Kadry z filmu Kujawiak Eugeniu-
sza Cękalskiego (1936). Filmoteka Na-
rodowa (Archiwum Filmowe 1 „Chełm-
ska”).
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Z kolei obraz Zew trombity zyskał przychylny głos krytyki m.in. ze względu 

na walory ilustracji muzycznej624.

 Smętne, to znów skoczne, lecz przepojone melancholią melodie taneczne 

wlepione w film stwarzają nastrój, silniej niż słowa przemawiają do widza625. 

Z tego czasu pochodzi również dwuminutowy obraz Dożynki w majątku 

Skotniki k. Sandomierza626. Interesujący jest pochód z wieńcem, któremu to-

warzyszy orkiestra dęta oraz sceny, w których w tańcu uczestniczą zarówno 

mieszkańcy majątku, jak i okoliczna ludność. Temat dożynek podjęto także 

w filmach Pierwszy Obchód dożynek na Kaszubach627, w nakręconym w 1936 

r. filmie Dożynki na Biskupiźnie628, gdzie utrwalono sceny gry kapeli dudziar-

624 M. Łukowski: Polski film etnograficzny, op. cit., s. 12. 
625 Fragment recenzji z „Wieczoru Warszawskiego”, 1935 nr 69, s. 4 (cyt. za: I. Nowak-

-Zaorska: Polski film oświatowy…, op. cit., s. 152).
626 Filmoteka Narodowa (Archiwum Filmowe „Chełmska 1”) MF 0325.
627 Filmoteka Narodowa (Archiwum Filmowe „Chełmska 1”) MF 0143 i MF 0606 (Kroni-

ki PAT). To Pierwszy Obchód Dożynek filmowany na ulicach Gdyni w 1939 r. Dwu i pół mi-
nutowy film znany też pod nazwą Dożynki na Pomorzu z narracją lektora i ścieżką muzyczną 
wykorzystującą znany motyw Zasiali górale ukazuje ludzi w strojach regionalnych na ulicach, 
zabawy, tańce, występy ludu kaszubskiego w barwnych strojach regionalnych, pokazy młó-
cenia zboża na wozach, wiatrak. Odnajdujemy też sceny pokazujące przygrywającą  kapelę 
– 2 harmonie na wozie, taniec w plenerze z akompaniamentem skrzypka, harmonii guzi-
kowej i 4 strunowych basów. Prócz tańców kaszubskich, m.in. charakterystycznego szewca 
sfilmowano też tańce z innych regionów w wykonaniu grup dziecięcych.

628 Filmoteka Narodowa (Archiwum Filmowe „Chełmska 1”) MF 1239. Tygodnik Fil-
mowy PAT Warszawa Dożynki na Biskupiźnie w Poznańskim. W materiale prócz scen pra-
cy w polu, kosiarzy, ustawiania styg, strojów ludowych, scen przy kościele i nabożeństwa 
przedstawiono pochód dożynkowy, przed którym na wozie jedzie dwóch muzyków: skrzy-
pek i dudziarz. Nagrano śpiew grupy Niechaj będzie pochwalony Jezus Chrystus nasz, przyszli-
śmy tu z naszym wieńcem bo już na nas czas, plon niesiemy, plon…. oraz tańce siber i równy. 
Film zrealizowali Włodzimierz Babijczuk i Antoni Nowosielski z inicjatywy wielkopolskie-
go etnografa Jana Bzdęgi w sierpniu 1936 z udziałem zespołu z Domachowa.

67. Kadr z filmu Piękno Księstwa łowickiego 
Tadeusza Jankowskiego (1937 r.). Zbiory 
Fonograficzne Instytutu Sztuki PAN.

66. Kadr z filmu Krakowiak (1936 r.). Fil-
moteka Narodowa (Archiwum Filmowe 1 
„Chełmska”). 
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skiej i tańca a także w  pochodzącym sprzed 1939 r. ośmiominutowym re-

portażu filmowym z Zaleszczyk i okolicy pt.  W Dolinie Dniestru629.

Rok 1935 przyniósł również zainteresowanie polskim folklorem twórców 

zagranicznych. Powstały wówczas 2 filmy w reżyserii Wilhelma Pragera pt. 

Ta¬try i górale oraz Wieś polska, w których ważnym elementem budującym 

nastrój filmu były tańce ludowe, zwyczaje, obyczaje i muzyka. Dobre wrażenie 

wśród krytyków zrobił także inny film tego twórcy:

Nie można powiedzieć, abyśmy mieli do tej pory szczęście w dziedzinie ro-

dzimych filmów, pokazujących nam samym (nie licząc już zagranicy) pięk-

629 Filmoteka Narodowa (Archiwum Filmowe „Chełmska 1”) MF 0264. Produkcja PAT. 
W filmie ukazano tereny południowowschodnich kresów Drugiej Rzeczypospolitej, jako 
rejonu jeszcze nie odkrytego dla turystyki. Prócz krajobrazów wiejskich, oryginalnych 
zdjęć  ludności w strojach ludowych codziennych i świątecznych, zajęć powszednich, pracy  
w winnicach, zagród, Dniestru i turystyki w Zaleszczykach ujęto także temat dożynek w Za-
leszczykach. W  pochodzie dożynkowym utrwalono zdjęcia (bez dźwięku) orkiestry  dętej 
zaś w innym ujęciu kapeli, w składzie której odnajdujemy m.in. troje skrzypiec i cymbały.

68-69. Kadry z filmu Wesele księżackie Tadeusza Jankowskiego (1938 r.). Zbiory Fono-
graficzne Instytutu Sztuki PAN.

70-71.  Kadry z filmu Boże Ciało w Złakowie Kościelnym Tadeusza Jankowskiego (1939 r.). 
Zbiory Fonograficzne Instytutu Sztuki PAN.
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no rozmaitych zakątków Polski, folkloru i zwyczajów. To, co nam pokazują 

w rozmaitych kinach stołecznych i prowincjonalnych w formie krótkome-

trażowych dodatków przed właściwym obrazem nie przekroczyło dotych-

czas granic pospolitego „kiczu”. Nieszczęsna Polska ukazywana […] po ama-

torsku przez rozmaitych domorosłych mistrzów kamery, wygląda jak obraz 

nieszczęścia i rozpaczy. Zagubiono piękno widoków, strojów, zabaw ludo-

wych w koszmarnych próbach realizatorskich, bądź w partackim naiwniac-

twie. Tymczasem przed kilkoma dniami widziałem na ekranie w Berlinie kil-

ka filmów kulturalnych (w Niemczech przed każdym długometrażowym fil-

mem idzie obok dodatku aktualnego t. zw. „kultur-film” o długości 850-500 

mtr.) pokazujących Polskę w całej jej przepysznej krasie i wdzięku. Polskę, 

kraj egzotyczny, ale nie buszmeńsko egzotyczny (to wielka różnica). W kil-

kuset kinoteatrach niemieckich równocześnie wraz z „Savou-Hotel” wyświe-

tlano doskonały film o góralach. Pozatem na specjalnym pokazie w UFA 

mogłem przed paru dniami obejrzeć niewyświetlany dotąd film p.t. „święta 

polskiego ludu”, który przewyższa wszystko, co dotychczas nakręcono tutaj 

na tematy etnograficzne. W sposób prosty, niesłychanie łatwo zrozumiały 

dla widza […] pokazuje realizator i operator sceny wicia wianków i pusz-

czania ich na wodę w noc świętojańską, dalej dożynki w Sandomierskiem, 

wesele krakowskie w Bronowicach oraz procesję w Łowiczu. […] A równo-

cześnie przenośna kamera dźwiękowa notuje nie reżyserowane studjo, ale 

śpiewane w polu, czy w chacie pieśni okolicznościowe, pogwarki, śmiechy. 

Ten film tętni życiem, niema nic w nim sztucznego, reżyserowanego. Film 

pokazuje na ekranie Polskę, kraj wspaniałych typów ludowych i dziwnych, 

melodyjnych pieśni630.

630 J. R. I.: Operatorzy niemieccy odkrywają piękno Polski, w: „Kurjer Poranny” (Filmowy) 

72-73. Kadry z filmu Dożynki na Biskupiźnie w Poznańskim (sierpień 1936 r.). Filmoteka 
Narodowa (Archiwum Filmowe 1 „Chełmska”). 



235

okres międzywojenny

W 1936 r. powstał cykl czarno-białych, krótkich filmów oświatowych (łącznie 

1000 m) nakręconych na taśmie 35 mm, poświęcony polskim tańcom ludowym, 

wyprodukowany przez Franciszka Petersile’a i Juliusza Turbowicza w Studio: 

„Polska Akustyka”, laboratorium: „Falanga”. Realizatorzy: Eugeniusz Cękalski, 

kierowniczka Zespołu Związku Teatrów Ludowych Jadwiga Mierzejewska i ope-

rator Stanisław Lipiński stworzyli cztery siedmiominutowe zainscenizowane 

w plenerze obrazy dźwiękowe poświęcone różnym regionom Polski, opatrzone 

napisami i komentarzem w języku angielskim:

Tańce góralskie

Tańce śląskie (Trojak)

Kujawiak631

Tańce krakowskie (Krakowiak) 

1936, nr 135, s. 8. Dwuaktowy, czarno-biały film (467 m.) z 1936 r. w reż. Praegera ze 
zdjęciami Kurta Stanke’go i muzyką Hansa Eberta pt. Polnische Bauernfeste dostępny jest 
w Filmotece Narodowej (Archiwum Filmowe „Chełmska 1”) MF0982. Wykorzystano tu 
fragmenty Dożynek w majątku Skotniki oraz Wesela krakowskiego (Brautfahrt bei Krakau).

631 Film dostępny jest w Filmotece Narodowej (Archiwum Filmowe „Chełmska 1”) 
MF0289 (w dokumentach archiwalnych spotykany jest zapis nazwiska realizatora w formie 
„Cenkalski”).

74-77. Kadry z filmów Śrendziny (ślędziny) w Wielkopolsce i Wesele biskupiańskie A. Nowosiel-
skiego i W. Babijczuka (1937 r.). Filmoteka Narodowa (Archiwum Filmowe 1 „Chełmska”).
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Reżyseria samych tańców szła 

w kierunku naturalnego ujęcia od-

rębnych cech i techniki choreografii 

ludowej. W tym celu szereg najcie-

kawszych momentów został sfil-

mowany w tempie zwolnionym, co 

pozwalało zrozumieć istotę budowy 

i rytmu każdego tańca632. Tańce wy-

konane były przez Zespół Taneczny 

Związku Teatrów Ludowych, zaś ca-

łość choreografii została poddana „lek-

kiej” stylizacji zarówno w ustawieniu 

grup, jak i w konstrukcji poszczególnych 

figur przez Jadwigę Mierzejewską, co nadaje wykonaniu wyraz bardziej artystyczny 

niż autentyczny. Tańce góralskie zaś umieścił w filmie Mary visit Poland633, który 

powstał we współpracy z E. Cękalskim i Jukes’em Bucherem634. Muzykę do filmu 

skomponował Gene Forrell. Fragmenty Krakowiaka, Tańców śląskich (trojaka) i Ku-

jawiaka w zwolnionym tempie składają się na czarno-biały film niemy z 1936 r. 

nakręcony na taśmie 35 mm (1 akt 208 m) pt. Tańce ludowe (znany też jako Tańce 

Polskie)635. 

Interesującym międzywojennym epizodem w polskiej kinematografii jest dzie-

ło znanego innego warszawskiego fotografika Tadeusza Jankowskiego (1898– 

–1972)636 – prezesa Sekcji Filmowej Polskiego Towarzystwa Etnograficznego, któ-

ry przy fachowej współpracy prof. Eugeniusza Frankowskiego637 nagrał na wąskiej 

taśmie w latach 30. ubiegłego wieku cenne barwne (!) amatorskie filmy nieme pt.: 

Piękno Księstwa łowickiego (1937); Wesele księżackie [w Złakowie Borowym] znane 

też jako Wesele na Księstwie (1938) oraz Boże Ciało w Złakowie Kościelnym z 1939 r.  

Filmy Jankowskiego zostały uhonorowane nagrodami, m.in.: Piękno Księstwa ło-

wickiego zyskało w Paryżu I nagrodę w 1937 r., Wesele Księżackie zaś, we wrze-

śniu 1938 r., otrzymało I nagrodę i Puchar Narodów na VI Międzynarodowym 

632 M. Łukowski: Polski film etnograficzny, op. cit., s. 14.
633  Filmoteka Narodowa (Archiwum Filmowe „Chełmska 1”) MF 0160.
634 Fragmenty filmów Krakowiak, Tańce góralskie a także Kujawiak i nieco scen z Ło-

wickiego z filmów J. Bryana zachowało się w Filmotece Narodowej (Archiwum Filmowe 
„Chełmska 1”) MF 0225.

635 Filmoteka Narodowa (Archiwum Filmowe „Chełmska 1”) MF 0163.
636 Część jego interesującej spuścizny fotograficznej z lat 1939-1960 (ok. 1700 fotogra-

fii) znajduje się w Narodowym Archiwum Cyfrowym (dawnym Archiwum Dokumentacji 
Mechanicznej, nr zespołu 38/0).

637 Roman Reinfuss: Etnografia w produkcji Filmu Polskiego, w: „Lud” (Organ Polskiego 
Towarzystwa Etnologicznego), t. 38, s. 340.

78. Kadr z filmu W Dolinie Dniestru (przed 
1939 r.). Filmoteka Narodowa (Archiwum 
Filmowe 1 „Chełmska”).  
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Konkursie Filmów Amatorskich w Wiedniu, zorganizowanym przez Zrzeszenie 

Towarzystw Filmów Amatorskich, oraz Złoty Medal i Puchar św. Stefana w Buda-

peszcie638. Zwłaszcza Wesele… ukazuje wiele scen tanecznych filmowanych w ple-

nerze, w których uczestniczą autentyczni Księżacy. Piękno Księstwa łowickiego za-

wiera również sceny taneczne – autor filmu, podobnie jak Cękalski, zastosował tu 

technikę zwolnionego tempa zdjęć. Na fakt realizacji filmów na taśmie barwnej 

zwrócił uwagę recenzent „Wiadomości Filmowych” :

Zrealizowane w kolorach naturalnych, odznaczały się wielką precyzją i de-

likatnością barw. Pięknie, zwłaszcza chwilami wprost pastelowo, wypada-

ły cudowne plenery wsi łowickiej, mieniące się tysiącami barw prześliczne 

stroje ludu, które rywalizują z radosną gamą barw przepysznych kwiatów 

i soczystości łąk i zarośli639. 

Z kolei na utrwalenie na taśmie kliszy barwnej procesji łowickiej zwrócił 

uwagę „Biuletyn Kulturalno-Artystyczny”:

638 Barbara Armatys, Leszek Armatys, Wiesław Stradomski: Historia filmu polskiego, t. 2: 
(1930-1939). Warszawa 1988: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, s. 48. 

639 Cyt. za: M. Łukowski: Materiały do historii filmu etnograficznego (do 1939 r.). op. cit, s. 
4; idem: Polski film etnograficzny, op. cit., s. 10.

79. Kadr z filmu Pierwszy Obchód Do-
żynek na Kaszubach (Dożynki na Pomo-
rzu), 1939 r. Filmoteka Narodowa (Ar-
chiwum Filmowe 1 „Chełmska”). 

80-81. Kadry z filmu Nie damy ziemi! 
(1939 r.). Filmoteka Narodowa (Archi-
wum Filmowe 1 „Chełmska”).
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Niezwykła malowniczość procesji łowickiej, o której najlepsze fotografie 

dawały zaledwie słabe pojęcie, została utrwalona na filmie kolorowym, na-

kręconym przez polskiego kinoamatora, kierownika Sekcji Filmowej Pol-

skiego Towarzystwa Fotograficznego w Warszawie inż. Jankowskiego. Film 

ten zdobył sobie duży sukces międzynarodowy: na konkursie filmu ama-

torskiego w Paryżu wąskotaśmowy (16 mm) film inż. Jankowskiego zdobył 

pierwsze miejsce i złoty medal. Film ten znany jest w Polsce nielicznym 

osobom, podobnie jak i inne filmy amatorów zrzeszonych w sekcji filmowej 

P.T.F w tym dźwiękowe i barwne, udostępniony będzie dla szerszej publicz-

ności z okazji 10-go międzynarodowego salonu fotografiki640. 

Zalecano nawet, by kopie filmu trafiły do zagranicznych placówek dyploma-

tycznych i instytucji kultury, stając się atrakcyjną wizytówką Polski641. Kopie We-

sela i Bożego Ciała dostępne są w Archiwum Naukowym Państwowego Muzeum 

Etnograficznego oraz w Zbiorach Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN. Uzna-

640 Anonim: Barwne pasiaki łowickie na filmie kolorowym, w: Biuletyn Kulturalno-Arty-
styczny” 1937, nr 262, kartka 4.

641 M. Łukowski: Materiały do historii filmu etnograficznego (do 1939 r.). op. cit, s. 4; 
idem: Polski film etnograficzny, op. cit., s. 11.

82. Kadr z filmu A Polish Adventure (ok. 
1930 r.). Filmoteka Narodowa (Archi-
wum Filmowe 1 „Chełmska”). 

83. Kadr z filmu Malownicza Polska (Pic-
turesque Poland), 1938-1939 r. Na du-
dach podhalańskich gra Stanisław Budz 
Mróz (1858-1943) z Poronina. Filmo-
¬teka Narodowa (Archiwum Filmowe 1 
„Chełmska”).
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ne za zaginione Piękno Księstwa łowickiego zostało odnalezione w 2013 r. przez 

Władysława Rybińskiego, a cyfrowa kopia filmu trafiła do Zbiorów Fonograficz-

nych ISPAN. Obecnie przygotowywany jest projekt współczesnego filmu opowia-

dającego o tych trzech dokumentach, ich losach i znaczeniu dla współczesności. 

Dodajmy, że Księstwo Łowickie i sceny z życia codziennego jego mieszka-

ń¬ców uwiecznił na taśmie filmowej w drugiej połowie lat 30. ubiegłego wieku 

wspomniany amerykański filmowiec Julien Hequembourg Bryan [wersja nazwi-

ska w katalo¬gach Filmoteki Narodowej: Brian]642.

Z lat 30., dokładnie z 1937 r., pochodzą trzy czarno-białe, dźwiękowe krót-

kometrażowe jednoaktowe filmy dokumentujące kulturę Biskupian: Wieniec 

biskupiański, Śrendziny (ślędziny) w Wielkopolsce i Wesele biskupiańskie [wielko-

polskie/w Wielkopolsce]643 zrealizowane przez Włodzimierza Babijczuka i sfil-

642 Filmoteka Narodowa (Archiwum Filmowe „Chełmska 1”) MF 0165. Wiele interesują-
cych filmów tego autora (dokumentujących także inne regiony kraju) można obejrzeć w In-
ternecie na stronach Steven Spielberg Film and Video Archive at USHMM (Muzeum Pamięci 
Holokaustu w Waszyngtonie). Tam też trafiła pełna dokumentacja, którą w Polsce stworzył 
Bryan w latach 1935-39. Elementy taneczne odnajdujemy w tytułach: Folkways of Poland: Co-
stumes, Crafts, Dances (Story RG-60.1019, Tape 928), Teil Jeremcze 1935 Hannes Bebette (Story 
RG-60.4789, Tape 2871), Country life in Zakopane (Story RG-60.4129, Tape 3006, 1936 r.), Ni-
ghtlife, entertainment; park in Warsaw (Story RG-60.4157, Tape 3015, 1936), oraz sceny wesela 
z Gliwic-Bojkowa w Eine Hochzeit in Schönwald in Oberschlesien (Story RG-60.3643). Słynny jest 
apel Bryana wygłoszony na antenie polskiego radia we wrześniu 1939 r. do narodu amerykań-
skiego i prezydenta Roosevelta: „My name is Bryan. Julian Bryan – American photographer. […] 
Ameryka musi zacząć działać. Musi zażądać zaprzestania tego najpotworniejszego we współ-
czesnych czasach mordowania ludzi. Stutrzydziestomilionowy narodzie amerykański! Prosimy 
was w imię uczciwości, sprawiedliwości i chrześcijaństwa nie o pomoc dla nas – niewielkiej gru-
py czterdziestu trojga Amerykanów, ale o pomoc dla dzielnych Polaków”. Tematykę tę porusza 
film Korespondent Bryan (scenariusz i reż. Eugensz Starky, Polska, USA, 2010), który powstał 
dzięki synowi Juliana Bryana – Samuelowi Bryanowi, Fundacji Stevena Spielberga oraz Mu-
zeum Holokaustu w Nowym Jorku. Na istnienie archiwalnych filmów Bryana zwrócono uwagę 
Łowiczan, zamieszczając w 2007 r. linki do materiału na oficjalnym portalu miejskim  Łowicz.
eu.

643  Filmy dostępne są w Filmotece Narodowej (Archiwum Filmowe „Chełmska 1”) 

84-85. Kadry z filmu Odzyskanie niepodległości Polski. Wielka epopeja wojny i pokoju 
(przed 1939 r.). Filmoteka Narodowa (Archiwum Filmowe 1 „Chełmska”). 
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mowane przez Antoniego B. Nowosielskiego, z muzyką Feliksa Rybickiego644. 

Powstanie filmów było związane z działalnością wspomnianego regionalisty 

Jana Bzdęgi z Domachowa, który w 1932 r. stworzył w swojej miejscowości 

zespół składający się z tamtejszych mieszkańców, kultywujący lokalne tradycje 

ludowe. „Scenariuszem” dla Wesela był opis Bzdęgi645.

Druga połowa lat 30. ubiegłego wieku obfitowała w krótkometrażowe filmy 

o tematyce etnograficznej, w których regularnie pojawiał się – jako wdzięczny 

obiekt dla filmowców – taniec ludowy. Warto wymienić jeszcze następujące tytu-

ły filmów krótkometrażowych: 

Strój, śpiew i tańce na Podhalu 

(1936), Tańce Polskie (cz. I i II) 

prod. PAT, Babijczuka i Nowo-

sielskiego (1936), Cztery tańce 

produkcji PAT (1938), a także 

wspomnieć filmy poświęco-

ne kulturze materialnej ludu 

polskiego oraz wierzeniom 

i obyczajom646. Inscenizację 

tradycyjnych pląsów i tańców 

sobótkowych dziewcząt oraz 

par młodzieży zawiera rów-

nież film Eugeniusza Cękal-

skiego zrealizowany w 1937 r., 

ze zdjęciami Stanisława Wohla pt. Sobótka – noc świętojańska. Pod sygnaturą MF 

0328 w Archiwum Filmowym 1 „Chełmska” zachował się też czarno-biały film 35 

mm (1 akt 136 m) pt. Wesele krakowskie (Brautfahrt bei Krakau). Ten pięciominuto-

wy film przedstawia weselny folklor wsi podkrakowskiej. Można w nim zobaczyć 

powitanie gości przed chałupą, jazdę na wozach i koniach poprzez wioskę i pola, 

MF01150.
644 BANO-Film. Wytwórnia Filmowa. Warszawa, Żórawia 7. Babijczuk i Nowosielski 

byli producentami dwóch powstałych w 1934 r. czarno-białych filmów w reż. Eugeniusza 
Cękalskiego i ze zdjęciami Stanisława Wohla: Wśród gwiazd i Kazimierz nad Wisłą. E. Cę-
kalski był również autorem wspomnianej serii filmów poświęconych tańcom śląskim, gó-
ralskim, 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 – skrzy-
pek) przygrywających do tańca (za zwrócenie uwagi na ten fakt i na dostępność filmu w In-
ternecie dziękuję kol. Bartoszowi Niedźwieckiemu). 

645 Jan Bzdęga: Wesele biskupiańskie (zapisał Jan z Domachowa Bzdęga, posłowie: Jadwi-
ga Sobieska). Gostyń 1992: Gostyńskie Towarzystwo Kulturalne.

646 Barbara Armatys, Leszek Armatys, Wiesław Stradomski: Historia filmu polskiego,  
t. 2 (1930-1939). Warszawa 1988: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, s. 151.

86. Kadr z filmu łowicz (przed 1939 r.). Filmoteka 
Narodowa (Archiwum Filmowe 1 „Chełmska”). 
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poczęstunek przed chałupą, oczepiny i zakładanie chusty na głowę młodej pani, 

tańce przed chałupą. Tańce krakowskie przed karczmą „Rzym” uwieczniono w 

filmie dźwiękowym pt. Szlakiem tradycji, ze zdjęciami inż. Szczęsnego Mysłowicza, 

nakręconego przy współpracy prof. W. Bujaka zapewne w 1928 r. 

Oryginalne sceny muzyczne i taneczne – o szczególnym znaczeniu dla hi-

storyka muzyki – stanowią fragmenty wielu międzywojennych dokumentów 

filmowych.647

Tańczący Kaszubi z okolic Chojnic i muzyk przygrywający na harmo-

nii pojawiają się w drugim akcie półgodzinnego filmu reportażowego Nie 

damy ziemi!648 z 1939 r. w reż. Roberta Alexandra (prod. Super-Film War-

szawa). Scenę tańca oberka wykonywanego podczas junackich dożynek 

utrwalono w reportażu Junackie hufce pracy649 produkcji PAT, nakręconym 

po 1936 r. Kapela góralska i tańce to temat jednej ze scen reportażu Prezy-

dent Mościcki ogląda redyk w Zakopanem650. W filmie reklamowym A Polish 

Adventure (prod. Gdynia-American Line) z ok. 1930 r., prócz scen z Łowi-

cza (procesja, dożynki) odnajdujemy w drugim akcie tańce ludowe wyko-

nywane podczas dożynek w Wiśle z udziałem prezydenta Mościckiego651. 

647  Filmoteka Narodowa (Archiwum Filmowe „Chełmska 1”) MF 0218.
648 Filmoteka Narodowa (Archiwum Filmowe „Chełmska 1”) MF 0009. Obraz ten to 

antypropagandowa opowieść o realizacji filmu o tzw. korytarzu polskim. 
649 Filmoteka Narodowa (Archiwum Filmowe „Chełmska 1”) MF 0194. Junackie hufce pra-

cy, prod. PAT, film czarno-biały powstały po 1936 r. Reportaż filmowy z życia i pracy Hufców 
Junackich ukazujący  prócz pracy hufców, obozu junackiego także dożynki junackie, podczas 
których oberka wykonują dziewczęta także z przedstawicielami władzy. Temat tańca ludowe-
go wykonywanego przez młodzież podejmuje również dokument, w którym Polscy studenci 
z Budapesztu zaznajamiają z ludowymi tańcami słuchaczy letniego uniwersytetu w Debreczu: 
Filmoteka Narodowa (Archiwum Filmowe „Chełmska 1”)  MF0001, pudełko IX, nr 3.

650 Filmoteka Narodowa (Archiwum Filmowe „Chełmska 1”) MF 0001, pudełko VII, nr 9.
651Filmoteka Narodowa (Archiwum Filmowe „Chełmska 1”) MF 0035. W tym nie-

87-88. Kadry z filmu Z wędrówek po Warszawie (1927 r.). Filmoteka Narodowa (Archi-
wum Filmowe 1 „Chełmska”). 
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Przed Mościckim tańczą krakowiaka również w filmie dokumentującym 

m.in. dożynki w Spale652.

Temat regionu łowickiego i lokalnych zwyczajów podejmuje także niemy, 

siedmiominutowy film Łowicz, w którym udokumentowano bicie w kocioł pod-

czas procesji na Boże Ciało – zwyczaj do dziś kultywowany zwłaszcza w łowic-

kich parafiach653.

Jednym z najwcześniejszych dokumentów ukazujących folklor miejski jest 

siedmiominutowy niemy film o stolicy z 1927 r. pt. Z wędrówek po Warszawie654, 

w którym odnajdujemy sceny ukazujące podwórkowych muzyków, ich instru-

menty a także stoiska z instrumentami na Kercelaku. Taniec w hotelu Adria 

„wyższych sfer” stołecznego miasta dokumentuje inny film, zachowany w archi-

wum pod sygnaturą MF 0157. 

Interesującym faktem jest powstanie czarno-białego filmu Wieczornica Ludo-

wa (pierwotne tytuły to Zrękowiny; Zaręczyny u Jakubowskich)655. Film nakręcono 

z inicjatywy Adama Glapy z Poznania i wspomnianego już Jana Bzdęgi. Wieczor-

nicę – inscenizowane zaręczyny Glapy z Ireną Jakubowską – utrwalili na taśmie 

8 mm w niedzielę, 6 lutego 1942 r. w Poznaniu przy ul. Poznańskiej 38 Stanisław 

mym, ponad półgodzinnym filmie z ok. 1930 r. udokumentowano sceny ze święta gór 
w Wiśle na śląsku.  W pochodzie widzimy m.in. kapelę góralską w składzie: troje skrzy-
piec i basy. Temat muzyki podhalańskiej pojawia się też w niemym, dziesięciominutowym 
filmie Stefana Osieckiego pt. Malownicza Polska (Picturesque Poland): Filmoteka Narodowa 
(Archiwum Filmowe „Chełmska 1”) MF 0070. Widzimy tu ujęcia muzyka grającego na 
dudach podhalańskich, zapewne słynnego Stanisława Budza Mroza z Poronina. Dudziarze 
wypełniają też szyki orkiestry pułkowej, defilada została utrwalona w omawianym filmie, 
który został zmontowany z materiałów przedwojennych – z lat 1938-39 – w 1941 r., i był 
przeznaczony na wystawę w Nowym Jorku (prod. Ministerstwo Informacji i Dokumen-
tacji, Derrick de Marney, Concean Films Ltd., Denham Studios-Londyn). Krótkie ujęcie 
kapeli góralskiej w Tatrach a także sceny pątników zmierzających na Jasną Górę zawiera 
film Land of My Mother: Filmoteka Narodowa (Archiwum Filmowe „Chełmska 1”)  MF 
0316. W filmie tym narrację powierzono córce Marii Skłodowskiej-Curie, Ewie. Nie moż-
na pominąć scen śpiewu i tańca góralskiego w dźwiękowym filmie E. Cękalskiego i Dana 
Birt’a This is Poland (Concanen Films), ukończonym w 1940 r.

652  Odzyskanie niepodległości Polski. Wielka epopeja wojny i pokoju: Filmoteka Narodowa 
(Archiwum Filmowe „Chełmska 1”)  MF 0235.

653  Filmoteka Narodowa (Archiwum Filmowe „Chełmska 1”) MF 0040, prod. Biuro 
Kinematograficzne DEP-KIN, Warszawa, Mokotowska 14.

654  Filmoteka Narodowa (Archiwum Filmowe „Chełmska 1”) MF 0002, nr 58-61.
655  Na fakt istnienia tego filmu zwrócił uwagę Piotr Zgorzelski podczas seminarium 

Tańce ludowe dawniej i dziś. Wymiana kulturalna i współpraca ekspertów w dziedzinie tań-
ca i muzyki ludowej Polski i Norwegii 10 marca w Wojewódzkim Domu Kultury im. J. 
Piłsudskiego w Kielcach (Piotr Zgorzelski: The state of preservation of film archives of folk 
dance in Poland and their availability. Stan zachowania archiwaliów filmowych dotyczących 
tańca ludowego w Polsce i ich dostępność, w: Folk Dances Now and Then. In the light of Polish 
and Norwegian Experience. Tradycyjny Taniec ludowy dawniej i dziś w świetle doświadczeń 
polskich i norweskich. Tomasz Nowak (red.). Kielce 2011: Wojewódzki Dom Kultury w Kiel-
cach, s. 129, 134-135). Zachowana bez oryginalnej ścieżki dźwiękowej i skrócona do 25 
min wersja filmu dostępna jest w Muzeum Instrumentów Ludowych w Poznaniu.  Zob. 
też: Liliana Osses Adams: Konspiracyjny Film w okupowanym Poznaniu. Unikalny dokument 
polskości, http://www.zwoje-scrolls.com/zwoje31/text22 (2014-07-14).
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Kusza i Zygmunt Brychcy kamerą Kodak (model 20). W filmie, prócz gości i tan-

cerzy, wystąpiła kapela dudziarska z Domachowa.

Film stanowi przegląd głównych regionów Polski, dokonany poprzez taniec 

i śpiew. Wprowadzenie stanowiła prelekcja Adama Glapy, prezentująca warto-

ści pierwiastków ludowych w kulturze Polski z perspektywy historycznej. Film, 

wywołany w Berlinie, do Wielkopolski przybył po trzech tygodniach. Pierwot-

na, niema, dwuaktowa wersja trwała 50 minut. Zachowana do czasów obecnych 

wersja, będąca własnością spadkobierców, liczy ok. 25 minut656. 

Poza filmem dokumentalnym, interesujące, zwykle krótkie sceny etnograficz-

no-muzyczne odnaleźć można, śledząc także dorobek międzywojennego kina 

fabularnego i rozrywkowego657. Szczegółowa kwerenda mogłaby rzucić nieco 

więcej światła na stan zachowania tego typu pośrednich i uzupełniających źró-

656  P. Zgorzelski: The state of preservation of film archives…, op. cit., s. 134-135.
657  Na ten rodzaj źródeł zwrócił moją uwagę Bartosz Niedźwiecki.

89. Zrękowiny u Jakubowskich (zwane 
później Wieczornicą Ludową). Kapela 
Biskupiańska z Domachowa: Walenty 
Majewski – skrzypce przewiązane (pod-
wiązane) i Stanisław Skrzypalik – dudy 
wielkopolskie. Poznań, ul. Poznańska 38, 
6 lutego 1942 r. Źródło: „Duda i Kozieł” 
3/2000 (red. J. Jaskulski), s. 41.

90. Zrękowiny u Jakubowskich. Helena 
Osses i Adam Glapa w strojach śląskich. 
Poznań, ul. Poznańska 38, 6 lutego 1942 r. 
Źródło: „Duda i Kozieł” 3/2000 (red. J. Ja-
skulski), s. 41.
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deł dla etnomuzykologii i etnochoreologii. Np. w powstałej w 1938 r. niemal 

półtoragodzinnej komedii pt. Robert i Bernard z Adolfem Dymszą i Eugeniuszem 

Bodo w reżyserii Mieczysława Krawicza, nakręconej według scenariusza Jana Fe-

thke’a i Napoleona Sądeka (zdjęcia Stanisław Lipiński, muzyka Henryk Wars), 

oglądamy interesujące sceny z wesela z udziałem kapeli grającej na oryginalnych 

instrumentach muzycznych. Taniec w karczmie przy muzyce skrzypiec i harmo-

nii pojawia się także w scenach z filmu Dorożkarz nr 13 z 1937 r. w reżyserii 

Mariana Czauskiego.

* * *

Rok później wybuch drugiej wojny światowej zatrzymał regularną produk-

cję filmów dokumentalnych i fabularnych. Restrykcje okupacyjne wykluczały 

też stopniowo badania terenowe i nagrywanie żywego folkloru. Niepowetowa-

ne straty wojenne sprawiły, że od 1945 r. przystąpiono znowu – w zasadzie 

od nowa – do dokumentowania fonograficznego i audiowizualnego kultury 

ludowej658 z największą gorliwością i poczuciem konieczności ocalenia tego, 

co przetrwało.

658  Historii dokumentacji fonograficznej i audiowizualnej po drugiej wojnie światowej 
do współczesności poświęcona jest – będąca w przygotowaniu – kolejna, druga część ni-
niejszej rozprawy.
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1904 r. 
(por. rozdział: 2.1. Zakopane, 1904 r.):

Recytuje i śpiewa Jan Sabała (syn):
1. Oracja weselna: Niech będzie błogosławiony dom, do którego my wstempujemy…
2. Ja na ziemie przyseł z dechem
3. [Ej ci] już zemryła Cyganowi ziena
 Wołosyn, Roztoka i ty, Pięci Stawy
 Wołosyn, Wołosyn kozicki puscaj si
4. Idzie se Janicek popod zielyniny
Nagr. Roman Zawiliński, Zakopane
Właściciel fonogramów: Zbiory Fonograficzne Instytutu Sztuki PAN

1906 r.
(por. rozdział: 2.2. Zakopane, 1906 r.):

śpiewa nieznany wykonawca, określony jako „parobek Józek”:
5.  Kiebyś była moja kupieł bym ci kierpce
6. W dzwonnicy kościoła jest tam plebanija – zbójnicki
śpiewa nieznana wykonawczyni, określona jako „panna Marynka”:
7. Tańcowali zbójnicy – zbójnicki
8.  [...] za dziewcyną ładną, obiecała a nie dała chusteczke jedwabną
śpiewa Stanisław Gąsienica Fronek:
9.  Ej byłek na [...] ej byłek na [Krywaniu] – ozwodna
10.  [...] dobrych chłopców zebyś mioł, jesce byś se lepsych mioł kiebyś se im syra doł – do 
zbójnickiego
11. Tańcyli zbójcowie – zbójnicki
śpiewają Stanisław Gąsienica Fronek i „parobek Józek”:
12. Dolina, dolina [...] – ozwodna
śpiewa nieznana wykonawczyni, określona jako „panna Marynka”:
13. Czyś ty [..] czyś ty chłop, czy preskoczysz winohrod – zbójnicki
śpiewa Stanisław Gąsienica Fronek:
14. Kieby miał [...] – ozwodna [?]
15. W lesie pod przy gościńcu karczma murowana jest tam karcmarecka jesce nie tykana – 
zbójnicki
Gra na skrzypcach Szymon Urzy[…]:
16. Ozwodna
17. Drobny i krzesany
18. Zbójnicki
19. Smutny zbójnik, smutny – Janosikowa
Gra kapela góralska (skrzypce prym, dwoje skrzypiec sekund, basy):
20. Krzesany po śtyry
Nagr. Willy Blossfeld, Zakopane
Właściciel fonogramów: GRASSI Museum für Völkerkunde zu Leipzig

OPiS PrzykładóW  

zaPrezenTOWanycH na Płycie cd
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CD

1913 r.:
(por. rozdział: 2.3. Śląsk Opolski, 1913 r.):

Śpiewają w duecie kobiety o nazwiskach Sacher i Lubczyk:
21. Chłopatycek niewidomy 
Orkiestra oraz zespół śpiewaków:
22. Raduj się, z nieba Królowo, Alleluja 
23. Pieśń weselna
Recytacja grupy wiernych:
24. Ojcze nasz 
25. A wczora z wieczora z niebieskiego dwora 
Nagr. Paul Schmidt, śląsk Opolski (nr 20: Racławiczki, nr 21-22: Dziedzice, nr 23-24: 
Smolarnia)
Właściciel fonogramów: Ethnologisches Museum – Staatliche Museen zu Berlin, Stif-
tung Preußischer Kulturbesitz (Musikethnologie, Medientechnik und Berliner Phono-
gramm-Archiv)

1913-1914 r.
(por. rozdział: 2.4. Zakopane, 1913-1914 r.):

śpiewa nieznana wykonawczyni:
26. Z góry jedź, z góry jedź, na dolinie hamuj
Gra na skrzypcach Bartłomiej Obrochta (1850-1926):
27. Ja bym orał, ja bym siał w tej dolinie (Spiska)
28. Weselny krakowiak
29. Hej, kiebyś dziywce, hej kiebyś nie ty
30. Luptowska zbójnicka
31. Luptowska
Nagr. Juliusz Zborowski, Nowy Targ
Właściciel fonogramów: Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zako-
panem

1932 r.
(por. rozdział: 4.1.2. Polesie, 1932 r.):

Gra na fujarce T. Ciba:
32. Melodia 
Gra na fujarce Oleksij Levkovič:
33. Melodia
śpiewa M. Raina:
34. Da dobranoč  
35. Oj žuravko, žuravko
36. Uže sonce za hor(u), za hor(u)
Nagr. Kazimierz Moszyński (okolice Chorostowa, Polesie)
Właściciel fonogramów: Lietuvių Literatūros ir Tautosakos Institutas

1933 r. 
 (por. rozdział: 4.2.1. Poznań, Regionalne Archiwum Fonograficzne):

śpiewa Michał Kulawiak (1865 – ok. 1940-44) z Michorzewa k. Nowego Tomyśla:
37. Hola matulu z pola
Nagr. Łucjan Kamieński, Poznań (Regionalne Archiwum Fonograficzne)
Właściciel fonogramów: Ethnologisches Museum – Staatliche Museen zu Berlin, Stif-
tung Preußischer Kulturbesitz (Musikethnologie, Medientechnik und Berliner Phono-
gramm-Archiv)
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CD

1936 r. 
(por. rozdział: 4.2.1. Poznań, Regionalne Archiwum Fonograficzne):

Gra na dudach wielkopolskich i śpiewa Antoni Maleszka (1872-1949), w numerze 39 
(Równy) dołączają skrzypce – wykonawca nieznany:
38. Szewc
39. Ceglorz – Idź sobie – Gołąbek – Równy (Weksel)
śpiewają mężczyźni z zespołu z Domachowa, gra kapela dudziarska (j.w.):
40. W ogródeczku siadała, drobne lista zrywała – do przodka
śpiewają mężczyźni z zespołu z Domachowa:
41. Jak ja będę umierać każe sobie piwa grzać- wiwat
Gra na bandonii Antoni Maleszka:
42. Wiwat – Jak ja będę umierać
Gra na bandonii Antoni Maleszka i nieznany wykonawca na skrzypcach:
43. Okrągły
Gra na bandonii Antoni Maleszka i nieznany wykonawca na skrzypcach, śpiewają ko-
biety i mężczyźni z zespołu z Domachowa:
44. Weźma my se, weźma som my sobie równi – równy
Autor nagrania nieznany (prawdopodobnie ekipa realizatorska Polskiego Radia w Po-
znaniu we współpracy z Janem Bzdęgą). Być może przy nagraniu był obecny Łucjan 
Kamieński. Nagrań dokonano w Domachowie.
Właściciel fonogramów: Zbiory Fonograficzne Instytutu Sztuki PAN

1938 r. (lub wcześniej, po 1936 r.)
(por. rozdział: 4.2.2. Wilno, Uniwersytet Stefana Batorego):

Gra na harmonii nieznany wykonawca:
45. Polka
śpiewa grupa nieznanych wykonawców:
46. Wiesna, wiesna
47. […] Sad zialiony, wiszniowy (ref.) – pieśń wołoczebna (z towarzyszeniem harmonii)
Gra na drewnianym rogu pasterskim  (prawdopodobnie daudytė) nieznany wykonaw-
ca (wałek nagrano lub przegrano w wałka na płytę 27 maja 1938 r.):
48. Sygnał
śpiewa grupa nieznanych wykonawców (wałek nagrano lub przegrano w wałka na 
płytę 27 maja 1938 r.):
49. Oj, u poli […], stajała [. …], hej, liuli-liuli, stajała [. … ] 
50. Oj u bary sosna tonkaja wyrosła a ja maładzienka [da liet] niedarosła 
Nagr. Gustaw Cytowicz, miejsce nagrania niezidentyfikowane (na terenach Białorusi)
Właściciel fonogramów: Lietuvių Literatūros ir Tautosakos Institutas

All rights reserved. Wszelkie prawa właścicieli nagrań archiwalnych prezentowanych na 
tej płycie zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie, publiczne nadawanie, odtwarzanie w ce-
lach komercyjnych zabronione.
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19th century that went down in history as the era of industrial revolution, 

as “the age of steam and electricity”, also, in time of the Romanticism, changed 

considerably condition of Science and Art by directing interests of humanists 

towards the inner part of a human being, towards his emotions, feelings and 

spirituality. The power of mind and invention in the framework of technology 

and mechanics, „the glass and the eye” of an explorer collided in one century 

with fascination with peasant and folk culture, with searching in tradition, 

folk song, tale, legend and nature for the pure sources of the truth about 

humans. The following century, by successive using and improvement of all 

the inventions of the second half of the previous age, went down in history as 

the phonic era. The end of 19th century brought the possibility of sound and 

movement registration and replaying which from ancient times stayed within 

the sphere of dreams only. Such technical amenities, which were only just 

arising and still being imperfect, could be used by the humanities, especially 

by ethnology, dialectology, musicology and musical ethnography. Comparative 

musicology was coming to the end of so called „pencil era”, which in Polish 

land was begun by Oskar Kolberg among others. This researcher, being the 

first musician and ethnologist, not like his predecessors such as Wacław from 

Olesko (who was supported in musical matter by Karol Lipiński when it came to 

noting down and arrangement), Żegota Paul or Kazimierz Władysław Wójcicki, 

started collecting and stenography in the field of both, lyrics and melodies, 

that is folk song as the whole.  Gradual replacement as well as complementing 

registrations made by hand with phonographic ones started a new chapter in 

documentation – the era of sound recording. The use of phonograph in musical 

ethnography meant critical progress in methodology of documentation and 
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researches (new type of sources), or even a revolution in the attitude towards 

analysis. Thus far transitory sound matter, previously registered with the use 

of subjective methods of ear recording, finally could have been preserved in 

the shape of a recording. Indefinable phenomenons – sound and movement – 

could have been preserved as a recording, then examined, analysed, compared 

and verified. Sound recording and film brought nearer and authenticated the 

examined object, just as a taken photography instead of a hand-made sketch 

in medicine or art. Due to extremely difficult political situation at the turn 

of 19th and 20th century development of phonographic documentation of 

musical traditions in Polish lands did not reach the level of accomplishments 

of other European and world-wide centres. Documentation that started to be 

systematic only in mid-war time was nearly completely devastated during the 

2nd World War. However, the war loss got to be compensated even above the 

level of primary state of the collection thanks to the extraordinary passion of 

researchers and documentarians active in the second half of the past century. 

Yet paradoxically, with the development of phonographic and audio-visual 

technology which means greater and greater ease of making documentation, 

local music traditions went under some violent and severe changes and at 

some cases even disappeared. Their oldest depositaries (folk artists, musicians, 

singers) are the last and still getting smaller generation that remembers the 

old music repertoire as well as regional styles and manners. That is why 

ethnomusicologists put great attention and care to the past reality captured in 

historical sound recording and film – legacy which in the form of audio-visual 

documents is kept in the archives. 

This book – Zarys historii dokumentacji fonograficznej i filmowej polskich 

tradycji muzycznych część 1 (The Outline of Phonographic and Film Documentation 

of Polish Music Traditions Part 1)  – is a trial of description of the most important 

events from the end of the 19th century to the 2nd World War, which with 

its irreparable losses left its stamp on the stock of phonic and visual resources 

that were especially precious for ethnomusicology. Post-war output within 

the area of phonographic and film documentation of music traditions seems 

as „working from the beginning”, and the echo of documental sources of old, 

reaching the 19th century folk culture can be found in very modest number 

of  monumental recordings that have been preserved until this day. It is them 

that the plot of this work concentrates on. The story of the first in Polish 

lands trials of singing, music, dance, rituals or folk traditions preservation in 

the form of a recording interweaves with the information about the output 

of these areas in different countries and also with the mention of works done 

by Polish researchers, but outside of Poland (e.g. Bronisław Piłsudski). Out of 
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necessity (the subject of the work is aimed at Polish tradition) the characteristics 

of documentary achievements in other countries as well as the description of 

archival collections of foreign institutions is given here in brief. This topic – still 

inefficiently described in Polish literature – is a great source of possibilities for 

many separate theses or at least contributions. Adolf Chybiński’s attitude has 

been sketched here simultaneously; this broadminded scientist desired to direct 

our local comparative musicology onto modern, European track. So here we 

have a duet: on one hand there are first, practical, isolated and individual trials 

of using recordings in documentation (first recordings) and on the other hand 

there is theoretical idea of Chybiński who suggested already used in the western 

world technological solutions wanted to complete and verify as soon as possible 

„pencil” notes of Oskar Kolberg – the forerunner of Polish music ethnography 

and culture anthropology. The thread of Oskar Kolberg, of his output, legacy 

and the value of resources documented by him interweaves through the whole 

text – the book was finished in the year of 200th birthday anniversary of this 

outstanding researcher of Polish folk culture. Even though the phonograph 

was constructed while Kolberg was still alive, the first recordings of Polish 

traditional music were made much later, that is several years after his death. 

Comparison of 19th-century methods of songs and folk music noting down 

with new technological possibilities of the turn of centuries states the core of 

the first chapter. Second chapter tries to describe – based on preserved and 

accessible resources – pioneer documentary activities in Polish lands. Authors of 

first, short recordings of which most survived until this day were Poles (Roman 

Zawiliśnki, Juliusz Zborowski) and Germans  (Willy Blossfeld, Paul Schmidt), 

and the first phonographic recordings were made in Podhale region (then – part 

of Galicia) as well as Silesia. This points at the fact of a very strong influence 

of Austrian and German experiences on shaping a systematic and broad idea 

of phonographic documentation of local song and folk music. It was in those 

countries that the first phonographic archives arose. They were an example for 

similar institutions that were created in mid-war period of finally independent 

Poland. But before this happened, mid-war period shows further, individual 

documentary trips to Polesie, Wielkopolska and Kujawy regions among others. 

Mid-war period is fist of all activity of two institutions: Regional Phonographic 

Archive at Poznań University and Central Phonographic Archive at National 

Library in Warsaw. This work also pays some attention to Phonographic 

Archive at the university Ethnological Museum in Vilnius. Impressive output of 

those establishments vanished – probably never to be found – due to the war 

turmoil. It is very interesting that the collection of Oskar Kolberg, even though 

it was spread and broken after his death, survived both of the world wars… 



276

SUMMARY

The outline of history of film documentation of Polish music tradition before 

the 1st World War and also in the mid-war period as well as the review of known, 

partly accessible film resources from those times completes the description 

of the two historical parts. Compared to phonographic subject matter the 

problem of film – as still fairly new topic – is brought down to very basic 

issues. The reader will find here some new historical or technical information 

as well as some news of forerunners of documentary and ethnographic cinema 

and some information about the first films that documented Polish folk music 

traditions. Contrary to phonography, film became the ally of a researcher and 

science disciplines that are talked about in this book as it almost from the first 

day of its existence started to triumph in the sphere of entertainment. Widely 

worse availability of resources, especially the original ethnographic films, 

among which the ones documenting traditional dance and music scenes are in 

minority, allowed to present in the work only conducive outline of history of 

film documentation of local music and dance traditions. The state described in 

the present thesis can be a starting point for specific queries and verification of 

more and more available resources. Similarly the interweaved thread of sound 

phonographic documents emitted on radio waves deserves a separate study.  

The present paper is then a trial of a comprehensive look – based on available 

resources – at history of phonography and filmography of Polish music-dance 

traditions. It orders and summarises hitherto prevailing knowledge, scattered 

among numerous publications and periodicals. It also introduces a number of 

new information, threads and additions that are the fruit of long-term queries 

and researches of the author of the present publication. 

tłum. Klaudia Dulińska
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Pernot Hubert 124
Petersile Franciszek 235
Piela Piotr 211
Pietruszyńska Jadwiga zob. Sobieska Ja-

dwiga
Pilski (prof.) 225
Piłsudski Bronisław 7, 14-15, 67-69, 79, 

87, 96, 115, 128, 228-229
Piłsudski Józef 14
Piotrowski Bernard 113, 165, 169
Pitoń Helena 89
Plater-Zyberk Ireneusz 227, 231
Pleśniarski Bolesław 140
Pleussówna Maria zob. Turczynowicz Maria
Podlipniak Piotr 127
Pollak Hans Wolfgang 99
Polovsky [Palowski] Paweł 48
Pommer Josef 99
Pomorski Jan 116
Popiołek (imię nieznane) 64, 66
Popiołek [Paulina] 64, 66
Pospišil Fr. (prof.) 228
Potrykus Marcin 158
Pośpiech Jerzy 48, 49, 59, 186
Prager Wilhelm 233, 234
Prejzner Tadeusz 107, 163, 176, 189, 201
Procházková Jarmila 50
Przerembski Zbigniew Jerzy 186
Prószyński Kazimierz 94
Prószyński Zygfryd 158
Prüffer Jan 173
Pulikowski Julian 74, 107-108, 141, 148-

149, 182-190, 195-201, 204, 210- 215, 
217-218, 220, 222-224

Puskás Tivadar 32

R

Rabinin Iwan 13
Raczyński Bolesław 108-110
Radzymiński Adam 240
Raina K. (ks.) 119
Rała Andrzej 168
Reinfuss Roman 236
Robertson (Étienne-Gaspard Robert) 90-91
Roger Juliusz 59, 61, 62
Rogusch (imię nieznane) 64, 65
Rossini Gioacchino A. 54
Rousselot Jean-Pierre (ks.) 38
Rozdolski Josif 14, 42



282

INDEKS NAZWISK

Rudnicka-Kruszewska Hanna 114, 118, 
131, 143, 146, 160

Rudziński Witold 174
Rudzka Wanda 196
Rusch (imię nieznane) 60
Rusch Andreas 62, 65, 66
Rutkowski Bronisław 184, 188, 190
Rybicki Feliks 239
Rybiński Władysław 239

S
Sabała Jan-syn 50, 51
Sabała Gąsienica Krzeptowski Czakor Jan 

51
Sacchetti Antoni 90
Sacher (imię nieznane) 64-65
Sachse Feliks 163
Sądek Napoleon 244
Sajunz [Zając] Leopold 48, 185-186
Samardak Andrzej 70
Saurau, Franz Josef 48
Sawicki Józef 211
Sikorski Józef 26
Scott de Martinville Êdouard-LÊon 33
Sebestyen Gyula 13, 40
Schabus Wilfried 16
Schiller Fryderyk 36
Scheminzky Ferdinand 16, 41
Schmidt Paul 9, 59-66
Schneider Marius 115
Schoultz-Adejewska Elly 29
Schuhmacher Rüdiger 127
Schüller Dietrich 12, 16
Sharp Cecil 15
Shield Renee Rose 44
Sienkiewicz Henryk 32-33
Sieroszewski Wacław 15
Simon Alicja 45, 68
Simon Artur 16-17
Sitowski Zygmunt 133, 138, 143-145, 151, 

161-162
Skazik Maria 66
Skierkowski Władysław (ks.) 69, 120, 137, 

140, 178, 192, 199, 200
Skłodowska-Curie Maria 242
Skłodowska-Curie Ewa 242
Skruwka Agata 22
Skrzypalik Stanisław 243
Sobieska Anna 149, 152, 153
Sobieska Jadwiga 21-22, 27, 43, 45-46, 52, 

59, 84 96, 113, 126, 131, 140, 145-154, 
161, 164-165, 167-170, 172, 174, 184, 
205, 213, 221-222

Sobieski Marian 19, 22, 26, 27, 45, 52, 59, 
96, 106, 114, 131, 140, 145-147, 149, 
151-155, 157, 162, 165, 168-170, 175, 
201, 213, 217, 220-222

Soblik Vincenty [Szoblik Wincenty] 48

Sobota Mathilde 66
Sokół Lech 145
Souček S. 49
Stachurski Tomasz 127-128, 213
Stanisław August (król Polski) 90
Stanke Kurt 234
Starczewski Feliks 78-79
Stefani Jan 19
Stefanowska Zofia 218
Stęszewski Jan 22, 69, 113, 127, 184
Stoch-Waka Karol 112
Stockmann Erich 11, 16
Stoin Wasyl 23
Stołoska-Fus Katarzyna 199
Stopa Roman 115-116
Stosiek Franz Johann 61, 63, 66
Strobl Jan 185
Stromenger Karol 72, 124-125
Stradomski Wiesław 237, 240
Stryjeńska Zofia 83
Stumpf Carl 16, 59, 98, 125-126
Swatoń Józef 24
Szarlit Bernard 42
Szałaśna Anna 46, 183
Szefka Paweł 132
Szeligowicz M. 163
Szeligowski Tadeusz 173-175
Szmańda J. 43
Szoblik Wincenty zob. Soblik Vincenty
Szteinhel Fedir 13-14
Szurmiak-Bogucka Aleksandra 84
Szymanowski Karol 69, 77, 81, 83, 229
Szymańska Janina 216
Szyperski Alfons 138

Ś
śledziński Stefan 188
śmierniak K. 158 
świerkowski Ksawery 219 
świetlarska Jadwiga 228

Š
Škopík Michal 50

T
Tacina Jan 49, 185
Tainer C.S. 34
Targońska Halina 146
Targowski Zdzisław Jan 184, 188, 197, 

204, 218
Tatarska Janina 113
Tchórzewska-Kabata Halina 218
Tiberville Fr. 95
Toepfer Michał 112
Tomala Johann 66
Tomaszewski Adam 104
Trumbull James Hammond 13
Truszczyński Stanisław 211
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Turbowicz Juliusz 235
Turczyn Antoni 211
Turczynowiczowa Maria 22, 41, 146, 153
Turkowski Lucjan 172
Udziela Seweryn 29, 49-50
Uhlíková Lucie 50
Urbancová Hana 50
Urbański Janusz 43

V

Van de Ven D. 225
Vasmer Max 104
Vetter Walther
Vetterl Karel 49
Vikár Béla 13, 39, 40

W

Wacław z Oleska, zob. Zaleski Michał 
Wacław

Walberg Hartwig 53
Walter-Mazur Magdalena 127
Wars Henryk 244
Wasiewicz Janina 212
Wawrzyniak Antoni 228
Weber Tobias 60
Weule Karl 55, 58
Węsierska Marta zob. Kamieńska Marta
Wiecha (Wiechowicz) Piotr 189, 200
Wieczorek Jan Michał 136
Wiedmann Albrecht 16-17, 54
Winiewicz Józef 73, 148
Winowicz Krystyna 78-81, 112-113, 125, 

133, 218
Winter Werner 14
Wiora Walter 170
Wirth P. 104
Witczak Witold 90, 93, 95

Witkowski Leon 146
Witte Wilhelm 218
Wohl Stanisław 237
Wolter Eduard 116
Wołk-Łaniewski Nikodem 43
Worczak (imię nieznane) 64, 66
Wozaczyńska Antonina 96, 168
Woźna Maria 170
Wójcicki Kazimierz Władysław 7
Wójcik-Keuprulian Bronisława 80, 119
Wrona Pauline 66

Z

Zabrodzki Ludwik 18
Zachemski Antoni 82, 191
Zając Leopold zob. Sajunz Leopold
Zaleski Michał Wacław 7
Zaleski Zygmunt Lubicz 184
Zawieyski Jerzy 114, 224-225
Zawiliński Roman 9, 46-47, 49-52, 68, 70, 

96-97, 169
Zawistowicz Kazimierz 192
Zborowski Juliusz 9, 17, 42, 45, 66-89, 

96-97, 103-104, 111-112, 123, 128, 
137, 157, 169, 182, 229

Zgorzelski Piotr 242
Zich Otokar 16, 50
Ziegler Sussanne 17, 53-54, 59, 97, 99, 

156
Zielonka Bonifacy 201
Zingtgraff Eugen 13
Znamierowska-Prüfferowa Maria 29, 142, 

171, 174

Ż

Żerańska-Kominek Sławomira 12
Żmigrodzki Michał 39, 40
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Indeks nie obejmuje nazw miejscowości 
zamieszczonych w przypisie 580 na str. 
216-217.

A
Abisynia 209
Afryka 15, 17, 58, 101, 116 (Południowo- 

Zachodnia 115, środkowa 15)
Admiralskie, Wyspy 101
Ameryka 17, 67, 73-74 (Południowa 209; 

Północna 12 38; Stany Zjednoczone 
Ameryki 18, 112, 123, 125)

Anglia 15, 17, 38
Arizona (stan USA) 12
Auksztota 116
Austria 9, 16-17, 26, 29, 47-51, 64, 83, 101, 

103, 106, 169, 176, 185-187, 199, 218, 
221

Austro-Węgry 29, 47, 73, 83
Azja 14-17, 73

B
baranowicki, powiat 203
Belgia 17, 225
Bengal 209
Bereżniaki (Bereźniaki) 119, 121
Berlin 12, 16, 17, 36, 53, 59-60, 67-68, 72, 

92, 97-99, 104, 116, 124-126, 130, 137, 
155, 156-157, 166-167, 169, 184, 187, 
234, 243

Białoruś 116-119, 172, 174-175, 193, 196
Biała Podlaska 200 (powiat bialski 216)
Biały Dunajec 78
Biały Potok (cz. wsi Tylka) 161
Bielany (dzielnica Warszawy) 95
Bielany (wieś w pow. sokołowskim) 198
bielski, powiat 196
Biełowicze 211
Biskupizna 153, 158, 167
Bobrujsk 117
bocheński, powiat 211
Borsk 133
Borszczówka (pow. rówieński) 191
Boston 12, 37
Bośnia i Hercegowina 16
brasławski, powiat 175

Brenna (pow. cieszyński) 185
Brimingham 124
British Columbia 16
Brno 48-49, 186-187
Brusy (pow. chojnicki) 133
Brzeźno Szlacheckie 133
Budapeszt 18, 73, 124
Budziwój 128, 213
Bukareszt 18
Bułgaria 16, 23
Bydgoszcz 193
Bystre (cz. Zakopanego) 67
Bytom 62
Brzoza (pow. toruński) 201
C
Cambridge 68
Chicago 39, 112
Chile 209
Chiny 209
Cieszyn 48 (pow. cieszyński 201, 217)
Czarnowo (pow. chojnicki) 13
Czechosłowacja 224
Czechy 48, 50, 70, 74
Częstochowa 228
Chobienice 149
Chorostów (pow. mozyrski) 117, 119
Chwałkowo (pow. gostyński) 170
Chrzypsko 46
Czołowiec (Czołoniec) (pow. łuniniecki) 

117, 119
D
Dakar 209
Dania 102, 169
Dawidhorodok (Dawidgródek) 117, 121
Dermań 191
Dębowiec (pow. cieszyński) 48, 185
Dniestr 182, 233 (Dolina Dniestru 233, 

236)
Domachowo (pow. gostyński) 146, 149-

150, 153, 167, 191, 232, 240, 242-243
Drezno 18
dubieński, rejon 201
Dziedzice (pow. krapkowicki) 60, 64-66
dziśnieński, powiat 175
Dzūkija (Dzukia) 116

indekS nazW geOgraficznycH
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E

Etampes (Francja) 37
Europa 8-9, 11, 13, 17-18, 26-27, 41-42, 47, 

67, 69, 72-75, 92, 96-99, 101, 115, 123-
124, 126, 128-129, 169, 186, 188 190, 
209, 225 (Wschodnia 172-173)

F

Francja 17, 38-40, 68, 92
Frankfurt 18, 73, 124
Friuli 226
Fryburg Bryzgowijski 18, 180
Frysztat 185
Galicja 9, 42, 47, 49, 56, 83, 95, 101, 106
Garnica (wieś w Karelii) 13
garwoliński, powiat 147
Gdańsk 132
Giewont 79
Gloucestershire 15
Gniezno 113
Gopło (jez.) 113
Gostyń 158, 170
Grecja 59, 209
Grodek (rej. rówieński) 14
Grywałd 161

H

Hałuszna161
Hamburg 18, 126, 184, 187
Heidelberg 188
Hel 182
Helsingfors 98
Helsinki 18
Hock (pow. łuniniecki) 207, 210
Hokkaido 14-15
Holandia 225
horochowski, rejon 201
Horodno 231
Horynia (rzeka) 117
Hryczne 207
Hryczynowicze 121
Huculszczyzna 193, 203, 228, 230

I

Indiana (stan) 18
Indie 59
Inowrocław 159, 186, 188
Irlandia 209
Istebna 201

J

Janów Lubelski 204 (powiat janowski 
210)

Japonia 15, 209, 226
Jaranty 133
Jarocin 150
Jawa 101
Jemen 116

Joniny 133
Józefów (pow. warszawski zachodni) 171

K

Karelia 13
Karolińskie, Wyspy 226
Kartuzy 204
Karwina (Czechy) 48
Kaszuby 104, 113, 120, 132-136, 138, 

140, 153, 155, 157-158, 160, 169, 197, 
202, 204, 208, 215, 216, 232, 237, 241 
(Południowe 21, 74, 108, 141)

Katowice 163-164, 189
Kaukaz 13, 17
Kazań 209
Kąty (przysiółek Krościenka nad 

Dunajcem) 161
Kęty, zob. Kąty
Kielce 24 (powiat kielecki 216; region 

kielecki 204, 211, 214; województwo 
kieleckie 216)

Kijów (gubernia) 14
Kliczkowy 133
Klikuszowa 82
Kobryń 121
Kolonia 18
Kongo 15
Końska (Czechy) 185
Kopanica (rzeka) 117
Kopenhaga 102
Korea 209
kosowski, powiat 203
Kościelisko 51, 71, 82
kowelski, powiat 201
Kraków 14-15, 37, 41-42, 45-46, 49-50, 

68-69, 71, 76, 79, 83, 86, 92, 96, 98, 
103-104, 125, 212, 222, 228 (region 
krakowski 109, 161, 190, 200, 211, 
214, 229, 234, 235, 240-241)

krapkowicki, powiat 64
Krościenko nad Dunajcem 161
Krośnica (pow. Nowy Targ) 161
kruszwicki, powiat113
Krzemieniec Wołyński 184, 188, 191, 200-

203, 209 (powiat krzemieniecki 201)
Kudelczyn 198
Kujawy 9, 24-25, 27, 111-114, 131, 190, 201
Kujawy (wieś w pow. krapkowickim) 66 
Kurpie 69, 120, 140, 175, 199, 230
Kutno 200

L

Lacjum 226
Lejda 18
Lendak (Słowacja) 86
Leszno 150
Leśnica (pow. tatrzański) 161
Leśno (pow. chojnicki) 133
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limanowski, powiat 211
Lincolnshire (hrabstwo) 15
Lipce Reymontowskie 211
Lipowiec (pow. cieszyński) 48, 185
Lipsk (Niemcy) 53-55, 57
Litwa 116, 119, 122, 172-175
Lubeka 18
Lublin 107, 170-171, 224 (Lubelszczyzna 

190, 214)
Lubliniec 176
lubomelski, powiat 201
Lubuska, Ziemia 168
Lwów 14, 29, 38-40, 67-68, 72, 77, 80, 95, 

97, 101, 112, 118, 125, 176, 192, 216 
(region lwowski 190, 204, 214; woj. 
lwowskie 192, 204)

Ł

Łań (rzeka) 117
Łętownia 203
Łowicz 200, 228, 234, 239-242 (region 

łowicki 109 147, 190, 200, 227-228, 
232, 236-238, 240, 242)

łódzkie, województwo 216
Łuhi (Ługi) (pow. łuniniecki) 207, 210
Łuniniec 119 (pow. łuniniecki 206)
Łużyce 104 162

M

Maine (stan USA) 12, 37
Mała Wieś (pow. Wolsztyn) 151, 168
Małopolska 217
Manlo Park (New Jersey) 32
Marshalla, Wyspy 226
Mazowsze 27, 139, 147, 161-162, 164, 199, 

216-217, 228
Mazurki (pow. baranowicki) 203
Mazury (Mazowsze Pruskie) 169, 197, 200
Męcikał 133
Michorzewo (pow. Nowy Tomyśl) 131, 

147, 165
Miechów 200
Mieszkańce (pow. wileńsko-trocki) 172-

173
Mikołów 66, 164
Mława 194
Monachium 18
Morawy 15, 48-50, 62-63, 182, 185-187
morski, powiat 204
Moskwa 13, 18, 98
Mozyr (Mozyrz) 117 (pow. mozyrski 117-

118)
myrhorodzki, rejon 100
Myszyniec 120, 230

N

New Jersey 31, 32
Niemcy 9, 18, 38, 48, 61-65, 74, 124, 127, 

169-170, 180, 185, 187-188, 204, 218, 
234

Niepszczołąg 133
Nieszawa 200-201 (pow. nieszawski 216)
niżańki, powiat 204
Nowe Miasto nad Pilicą 147
Nowogródek (Nowogródczyzna 211; 

nowogródzkie, województwo 203)
Nowy Jork 239
Nowy Targ 69, 70-71, 77, 79-80, 82, 85, 

111, 161, 211
Nowy Tomyśl 131, 165
Oborniki 150
Oceania 17
Odolanów 150
Odrowąż (pow. nowotarski) 82, 85
olsztyński, powiat 200, 216
Opawa (Czechy) 186
Opole 217, 219 (Opolszczyzna 211; 

województwo opolskie 64)
Opoczno (powiat opoczyński 18-19, 216; 

region opoczyński 211)
Orle (pow. radziejowski) 201
Oslo 18
Ostrów Wielkopolski 150
Oświęcim 218
Owrucz 117

P

Paryż 9, 15, 17, 32, 37, 39-41, 72, 92-93, 
124, 212

Persja 209
Petersburg 18, 59, 92, 98, 166
Pęckowo (pow. czarnkowsko-trzcianiecki) 

45, 46
Piekary śląskie 226-227
Pieniążkowice 82, 85
Pieniny 128, 139, 161-162, 164, 170
Pierściec 48, 185
Pińsk 193 (Pińszczyzna 217)
Pisarzowice (pow. krapkowicki) 66
Płock 69, 199
Poczajów 14, 191
Podbrzezie (pow. wileńsko-trocki) 173
Podgórze (cz. Krakowa) 49
Podhale 9, 46, 50-52, 54, 57, 66-68, 70-72, 

74, 76-77, 79-84, 86, 88, 104, 111-112, 
128, 182, 190, 228, 240-242

Podkarpacie 115
Podlasie 200, 205
Pokucie 193, 216
Polesie 9, 116-122, 140, 173, 206-210, 214, 

230-231 (środkowe 118; Żytomierskie 14)
Połabie 182
połtawska, gubernia 13, 100
Pomorze 74, 104, 113, 133-136, 139-141, 

148, 158-165, 214, 216-217, 223, 232, 
237
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Poronin 77-78, 82
postawski, powiat 175
Poznań 9, 15, 40, 73-74, 83, 96, 112-113, 

120, 123, 125-126, 128-133, 135, 137-
142, 145-162, 164-170, 173, 175, 181, 
183, 189, 192, 198, 202, 208-209, 213, 
217, 220-221, 223-224, 232, 234, 242-
243

Praga 48, 114, 124, 224-225
Prudnik 59, 60-63
Prusy 16, 64, 186 (Wschodnie 200, 214, 

217)
Pruszków 219
Prypeć (rzeka) 117, 182
Przysiek (wieś na Kujawach) 201
Przysucha 19
Przytarnia 133
Puszcza Zielona 69, 199
Puzicze (Pużycze) (pow. łuniniecki) 117, 

119, 121
Puzicze-Hultajówka (j.w.) 117 

R
Racławiczki 64, 66
radomyski, rejon (Ukraina) 14
radziechowski, powiat 211
Radzymin 211
rawski, powiat 147
reszelski, powiat 200
Rokitno (powiat nieznany) 193
Rosja 13, 14, 17, 41, 74, 166
Równe (Ukraina) 14, 196, 201
Rumunia 13, 105, 114, 226
Ruś Halicka 13-14
Rwanda 15
Rybaki (pow. kartuski) 133
Rybnik 156 (pow. rybnicki 163)
Rymanów Zdrój 79-80
Rzepcze 61, 66
Rzym 18, 114, 225

S
Sachalin 14-15
Sandomierz 230, 232 (region 

sandomierski 204, 210, 234; pow. 
sandomierski 216)

sarneński, powiat 201
Serbia 39, 209
Sędzin 201
Simoradz 48, 185
Sinkiewicze (wieś na Polesiu) 119
Skandynawia 124, 179
Skoczów (pow. cieszyński) 48, 185-186
Skotniki (pow. sandomierski) 230, 232, 235
Sławuta (wieś na Wołyniu) 14
Słowacja 15, 50, 86, 225
Słowenia 13, 16
Skierniewickie (region) 147

Smolarnia (pow. Krapkowice) 60, 64, 66
sokołowski, powiat 198, 204, 216
Somalia 210
Sorbona 209
Soroczyńce (rej. myrhorodzki) 100
Spała 147, 184, 242
Sromowce Niżne 161
Stachów (pow. stoliński) 118, 121
stanisławowskie, województwo 192, 203, 

214, 217
Strzeleczki 60, 66
Sudety 63
Sułkowice (pow. gostyński) 158
Sułkowice (pow. myślenicki) 200
Sumatra 101
Suvalkija 116
Swornegacie (Swornigace) 133
Syjam 101
Szamotuły 150
Szczawnica Niżna 161
szczycieński, powiat 200
Szkocja 59
Szonów (Czechy) 185
Szwajcaria 70, 111
Szwecja 16, 162, 169
Szymborze 113-114, 131

Ś
śląsk 9, 48-50, 59, 63-64, 66, 163-165, 

170, 176, 186-187, 190, 216-217, 219, 
223, 227-228, 230, 235-236, 240-241, 
243 (Cieszyński 48-49, 64, 184-186, 
201, 214; Dolny 64; Górny 59-61, 64, 
227; Opawski 186; Opolski 59-61, 164, 
217, 219)

środa Wielkopolska 150
święte (pow. aleksandrowski) 201
świętokrzyskie (region) 24

T
Tampere 18
tarnopolskie, województwo 192, 211, 217
Tarnobrzeg 211
Taszkient 18
Tatry 66-67, 70-72, 77-79, 81, 85-87, 228-

229
Teheran 18
Tokio 18
Tomaszów Lubelski 212
Tomaszów Mazowiecki 147
Toruń 133, 136
Toskania 226
Turcja 40, 209
Tylka 161

U
Ukraina 13-14, 39, 100, 117, 118-119, 122, 

196, 201
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W

wadowicki, powiat 211
Waksmund 82, 85
Warmia 197, 216-217, 219
Warszawa 9, 15, 29, 32, 34-36, 46, 50, 53, 

63, 69, 90-91, 93-94, 108, 110, 130, 
145, 146, 148, 156, 160, 163, 165-167, 
174-177, 182-184, 188-189, 194-197, 
199-200, 202-204, 207, 209, 211-215, 
218, 220-221, 223-225, 227-228, 232, 
236, 238, 240-242 (woj. warszawskie 
216)

Washington 18, 52, 239
Wąchabno 168
Wdzydze Kiszewskie 133
Wdzydze Tucholskie 133
Weleśnica (wieś na Polesiu) 122
Wenecja 231
Węgry 13, 17, 39, 40, 63, 114
Węsiory 134
Wiedeń 15-17, 47-52, 67-69, 73, 79, 83, 

88, 97-99, 101, 122-125, 184-187, 197, 
199, 236

Wielemicze (pow. stoliński) 117, 119
Wiele (pow. kościerski) 133
Wieleń 45-46
Wielkopolska 9, 45-46, 60 62, 111, 113, 

126-128, 131-133, 136, 138-139, 141, 
143-144, 146-148, 150- 154, 157-164, 
168-169, 184, 188, 223, 229, 232, 235, 
239, 243

Wielkoruś 13
Wierzbno (pow. słupecki) 46
Wilno 9, 116-118, 122, 142, 171-175, 194, 

202, 203, 207, 217 (pow. wileński 172, 
174, 194; Wileńszczyzna 172, 173, 190, 
211, 214, 217; woj. wileńskie 194)

Witczyna (wieś na Polesiu) 119
Włochy 114, 226
włodzimierski, powiat 201
Włoszakowice 146, 166
Wojcin 201
Wolkowo (Wolkowa) (pow. grodziski) 149
Wolsztyn 114, 131, 146-147, 168
Wołyń 191, 196, 202, 216, 224 (gubernia 

wołyńska 14; woj. wołyńskie 201)
Worcestershire 15
Wrocław 186

Z

Zagrzeb 73, 124
Zakopane 15, 46, 53-57, 66-67, 69-72, 78-

80, 82, 85-87, 96, 111, 179, 239, 241 
(region zakopiański 109)

Zalesie (pow. chojnicki)
zamojski, powiat 196, 219
Zanie 133
Zbąszyń 150
zdołbunowski, powiat 201
Złaków Borowy 236
Złaków Kościelny 236
Zurych 18, 73, 123

Ż

Żmudź zob. Žemanitija
Żoliborz 218
Żołby 191
Żychlewo 150
Żywiec (powiat żywiecki 211; region 

żywiecki 216-217)
Žemanitija 116


