
„Hen, gdzie piaski i moczary,
Gdzie zielone zawsze bory…”

(Z „PieÊni o Kurpiach” A. Ch´tnika)

„GdybyÊmy jeszcze w XVI wieku zajrzeli w t´ stron´, znaleêlibyÊmy zupe∏nie inny
krajobraz. G´ste, na b∏otach wyros∏e lasy pokrywa∏y ogromny przestwór ziemi,
ciàgnàcy si´ ponad Narwià, a˝ po Bug, w stron´ bia∏owiezkiej puszczy. Mnóstwo
dzikiego zwierza skrywa∏o si´ po borach i bagnach, a kiedy draÊni´ty ˝ubr lub
niedêwiedê strza∏à Kurpia wyszed∏ ze swego legowiska, to móg∏ spokojnie ciemnemi
borami przechodziç w nadniemeƒskie strony” (Czajewski 1881: 126). 

Region kurpiowski zwany inaczej kurpiowskà Puszczà Zielonà 
(lub Myszynieckà) to pó∏nocno-wschodnia cz´Êç Mazowsza, która
zosta∏a zasiedlona najpóêniej, bo systematycznie dopiero w XVI w.
Niedost´pnoÊç puszczy, bliskoÊç Litwinów i Jadêwingów oraz 
piaski i grzàskie b∏ota nie zach´ca∏y ludzi do osiedlenia (Ch´tnik
1913: 15). Przytoczony powy˝ej fragment opisu tych ziem pióra
Wiktora Czajewskiego w sposób sugestywny oddaje klimat tych
stron z prze∏omu XV/XVI w., kiedy to pochodzàca z najbli˝szych
mazowieckich szlacheckich osad ludnoÊç mazurska, zwana póêniej
przez sàsiadów „Puszczakami”  a tak˝e, wówczas pogardliwie –
„Kurpiami” (od prymitywnego obuwia wykonanego z ∏yka) wytrwale
ujarzmia∏a leÊne i b∏otniste tereny sosnowych puszcz nadnarwiaƒskich
(Kutrzeba-Pojnarowa 1964: 15). Na te charakterystyczne

ksiazka copy  20-12-09  9:14  Page 1



cechy kurpiowskiego krajobrazu zwróci∏ równie˝ uwag´
ks. W∏adys∏aw Skierkowski:

„Za rzekà Narwià w Ostro∏´ce rozpoczyna si´ Puszcza Kurpiowska: lasy, lasy i pias-

ki. […] Puszcza Kurpiowska, to puszcza szeroka i d∏uga, ciàgnie si´ bowiem 

od Chorzel, Bartnik i Nowej Wsi, po Kolno i Nowogród, i od Ostro∏´ki po granic´

pruskà (Skierkowski 1928a: 1).

Tu, w odró˝nieniu od innych cz´Êci Mazowsza, rolnictwo nie by∏o
podstawowym zaj´ciem, a powstanie osad rolniczych datuje si´
dopiero na drugà po∏. XVIII w. Nim Kurpie na prze∏omie XVII 

i XVIII w. przyj´li osiad∏y tryb ˝ycia,
co wiàza∏o si´ z kolejnà falà osadniczà
ludnoÊci mazowieckiej z okolic P∏ocka,
Ciechanowa i z Ziemi Zawkrzaƒskiej,
trudnili si´ zw∏aszcza bartnictwem,
myÊlistwem (pierwsze korporacje
Kurpiów to bartnicy i strzelcy),
rybo∏ówstwem, smolarstwem, w´glar-
stwem oraz tzw. ÊródleÊnà hodowlà.
Kurpie wydobywali równie˝ na
mokrych ∏àkach i podsuszonych
b∏otach bursztyn, który po obróbce
s∏u˝y∏ do wyrobu fajek, paciorków 
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i innych ozdób, a tzw. rudnicy wytapiali ˝elazo z miejscowej rudy
darniowej. Nadnarwiaƒskie bory obfitujàce w zwierzyn´, by∏y 
w Êredniowieczu w∏asnoÊcià ksià˝àt mazowieckich, którzy 
w poczàtkach XVI w. nadawali drobnej szlachcie ziemi´ na skraju
puszczy. Od 1525 r., po Êmierci ostatnich Piastów, ziemie te sta∏y 
si´ w∏asnoÊcià królewskà (królewszczyzna), w której ludnoÊç 
nie podlega∏a zwierzchnictwu grodowemu ani dworskiemu. 
Jak podkreÊli∏ A. Ch´tnik „Kurp ˝y∏ w boru i z boru” a mieszkaƒcy
regionu nigdy nie byli poddanymi szlachty i nie odrabiali
paƒszczyzny (Ch´tnik 1913: 16; 1924: 14). Stwarza∏o to okazj´ 
do osiedlania si´ tu równie˝ ludnoÊci pozostajàcej w konflikcie 
z prawem, pragnàcej wi´kszych swobód i wolnoÊci, tym bardziej, 
˝e Kurpie cieszyli si´ przywilejem posiadania broni. 

„W czasie wielkich wojen i napadów w Polsce – od w. XIV – ludnoÊç z wschodniego

Mazowsza, a nawet z Kresów wschodnich ucieka∏a w te okolice dalsze na zachód,

kryjàc si´ w spokojnych borach i puszczach. […] Wielu takich zbiegów uciek∏o do

puszczy kurpiowskiej przed napadami Litwinów, Jadêwingów, Tatarów i Kozaków.

Uciekali na puszcz´ i ch∏opi przed paƒszczyznà a nawet i niejeden potomek szlachet-

nych rodów – je˝eli si´ narazi∏ bardzo przy sejmikowaniu i za obraz´ majestatu kar´

mia∏ otrzymaç. W´drowa∏ te˝ na puszcz´ niejeden, szukajàcy spokoju i ukojenia po

zbytkownem lub awanturniczem ˝yciu. Jak miejscowi, tak przybysze wytworzyli

jednà wspólnà gromad´, myÊlàcà i czujàcà po polsku, czego dowód potem nieraz dali”

(Ch´tnik 1924: 12).
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Do bogatego rozwoju kulturowego i poczucia odr´bnoÊci kultu-
rowej u Kurpiów przyczyni∏o si´ wiele czynników: z jednej strony
surowe warunki ˝ycia w puszczy, naturalna izolacja (mo˝na 
tu doszukiwaç si´ podobieƒstw z Podhalem, na co ju˝ zwróci∏
uwag´ A. Ch´tnik charakteryzujàc kurpiowskie typy antropolo-
giczne, 1924: 12), z drugiej strony czynniki historyczne, zw∏aszcza
znaczne swobody spo∏eczno-ekonomiczne, jakimi cieszyli si´
Kurpie (np. nadanie prawa bartnego – przywilej królewski 
obowiàzujàcy oficjalnie od 1559 r. do poczàtków XIX w., prawo 
do wyr´bu drzewa w lasach rzàdowych – zniesione przy uw∏aszcze-
niu przez rzàd rosyjski).

„Odgrodzony wielkimi, niekiedy nieprzebytymi lasami, moczarami od szlachty i jej
wp∏ywu, tworzy∏ [lud kurpiowski – przyp. JJ] swoje odr´bne prawa, zwyczaje,
obrz´dy rodzinne, muzyk´, swojà Êpiewk´ z melodià, jak˝e podobnà nieraz 
do szmeru brzózek i sosen puszczaƒskich” (Skierkowski 1933b: 44).

Mieszkaƒcy Puszczy Kurpiowskiej w historii zas∏yn´li bohaterskimi
i patriotycznymi czynami, zw∏aszcza podczas walk polsko-szwedz-
kich w XVII i XVIII w. i w okresie niewoli pod panowaniem
rosyjskim. Przywo∏aç nale˝y wydarzenia zwiàzane z walkami 
m.in. w okolicach Myszyƒca (starcie Kurpiów z armià Karola XII 
w 1708 r. na Kopaƒskim MoÊcie), pospolite ruszenie w 1733 r., 
na którego czele stanà∏ s∏ynny Kurp Stach Konwa oraz wydarzenia
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powstania styczniowego. Wiele z tych wàtków historycznych
opiewajà stare ludowe pieÊni, w których Kurpie (pogardliwie przez
wroga nazywani wówczas „ch∏opami bez butów”) przedstawieni 
sà jako bohaterscy obroƒcy i nietuzinkowi strzelcy.
O majàcych miejsce w drugiej po∏owie XIX w. i w poczàtkach XX w.
istotnych zmianach gospodarczych na omawianych ziemiach
(ugruntowanie i dalszy rozwój rolnictwa i hodowli) wspomnia∏ 
ks. W∏adys∏aw Skierkowski, zaznaczajàc jednak ubóstwo panujàce
wÊród mieszkaƒców Puszczy:

„DziÊ g∏ównym zaj´ciem Kurpiów jest praca na roli. Ziemia, lekkopiaszczysta 

i sapowata, kiepsko rodzi i wszystkich wy˝ywiç nie jest zdolna. Idzie wi´c biedny

Kurp na zarobek do lasów rzàdowych, idzie do Prus sàsiednich, a jak bieda dokuczy

i zarobków nigdzie znaleêç nie mo˝na, jedzie za morza, do krajów bogatych, 

jak do Ameryki, Brazylji, Kanady, by niescansnà dule popraziç” (Skierkowki 1928: 4). 

Wielu spoÊród zaprezentowanych na niniejszej p∏ycie wykonawców
odby∏o sezonowe emigracje do robót polowych poza Puszczà 
a tak˝e okresowà emigracj´ do Stanów Zjednoczonych, co mia∏o
równie˝ wp∏yw na zakres prezentowanego repertuaru (m.in. 
Marianna Cicha czy Walenty Kaczyƒski, który od 1906 r. przebywa∏
w Ameryce i pracowa∏ jako giser [46]). Dol´ i t´sknot´ emigrantów
kurpiowskich, którzy w poszukiwaniu pracy i zarobku opuszczali
(najcz´Êciej tymczasowo) swe lasy i piaski przywo∏ujà tak˝e pieÊni. 
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Historia dokumentacji kultury ludowej Kurpiów, pionierskie opisy
ludnoÊci zamieszkujàcej ten podregion Mazowsza, ich zwyczajów 
i obrz´dów si´gajà pierwszej po∏owy XIX stulecia (prace m.in.: 
¸. Go∏´biowskiego, K. W. Wójcickiego, L. Krzywickiego, 
A. Po∏ujaƒskiego, H. Gawareckiego, W. Czajewskiego) i choç 
niektóre z nich uwzgl´dniajà tak˝e repertuar muzyczny, ich autorzy
w zapisach uwzgl´dniali tylko teksty pieÊni.  Równie˝ tomy dzie∏a
Oskara Kolberga poÊwi´cone m.in. tej cz´Êci kraju („PieÊni ludu
polskiego” 1857; „Mazowsze, obraz etnograficzny” t. IV
„Mazowsze Stare”, 1888) nie przynios∏y zadawalajàcej iloÊci
reprezentacyjnych zapisów muzycznych, a tylko 9 z przytoczonych
pieÊni zanotowano na terenie w∏aÊciwej Puszczy Kurpiowskiej 
w okolicach Myszyƒca (jak podaje Henryk Gadomski 1984: 3, 
w obu tomach znalaz∏o si´ ok. 70 pieÊni oznaczonych jako 
kurpiowskie, jednak wi´kszoÊç z nich pochodzi z rejonów
pogranicznych). Oprócz Kolberga, korzystajàcego z w∏asnych
zapisów oraz z dokumentacji zdobytej w drodze korespondencji,
pieÊni kurpiowskie notowa∏ Zygmunt Gloger, jednak w przypadku
Kurpiów jego zbiory przynios∏y plon jeszcze mniej obfity. 
Dopiero w latach 1913-1939 powsta∏ najwi´kszy, liczàcy ponad 
2000 zapisów zbiór pieÊni kurpiowskich opracowany przez 
ks. W∏adys∏awa Skierkowskiego (1886-1941). Autor zbioru 
urodzi∏ si´ w G∏u˝kach po∏o˝onych nieopodal M∏awy. 
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Od dzieciƒstwa zdradza∏ zdolnoÊci muzyczne, interesowa∏ si´ 
grà wiejskich muzykantów (Gadomski 1984: 6; Jezusek 326). 
Po ukoƒczeniu miejscowej szko∏y ludowej uczy∏ si´ muzyki 

w M∏awie. Nauk´ kontynuowa∏ w P∏ocku pod
kierunkiem ks. Eugeniusza Gruberskiego.
Przed wstàpieniem do p∏ockiego Seminarium
Duchownego Skierkowski pracowa∏ dwa lata
jako organista w koÊciele seminaryjnym, zara-
biajàc na dalsze kszta∏cenie si´ oraz uzupe∏niajàc
swoje wykszta∏cenie. Studia teologiczne, które
ukoƒczy∏ w 1912 r. przyjmujàc Êwi´cenia
kap∏aƒskie, nie przyçmi∏y zainteresowaƒ muzy-
cznych. Po krótkiej pracy jako wikariusz 

w parafii Dzierzgów (okolice Ciechanowa) ks. Skierkowski zosta∏
skierowany na wikariat do Myszyƒca. Jego obawy przed trudami pracy
duszpasterskiej w tej tajemniczej, puszczaƒskiej krainie rozwia∏ 
ju˝ pierwszy kontakt z kurpiowskà pieÊnià:

„RadoÊç moja granic nie mia∏a, kiedy us∏ysza∏em smutnà, jak tylko mo˝e byç 
smutna ta Puszcza Kurpiowska i rozciàg∏à, jak ciemne bory i lasy, a tak mi∏à 
i swojskà i tak dziwnie ujmujàcà za serce melodi´ pieÊni Leç g∏osie po rosie. S∏ów nie
s∏ysza∏em. Dêwi´cza∏y mi jedynie w uszach: melodja i przyÊpiewka ola lola… Kurpik
si´ oddala∏, g∏os kurpianeczek cich∏ coraz bardziej i bardziej, a˝ wreszcie znik∏ 
w ciemniach lasu, a ja ws∏uchany, chwyta∏em dêwi´ki oddalajàcej si´ melodii 
i pomyÊla∏em sobie: Mój Bo˝e! jak˝e˝ Ci wdzi´czny jestem, ˝eÊ mi przeznaczy∏
placówk´ w tak ciekawej okolicy” (Skierkowski 1928a: 9). 
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Gdy tylko ks. Skierkowski znajdowa∏ chwile wolne w pracy 
duszpasterskiej, poÊwi´ca∏ si´ spisywaniu melodii kurpiowskich 
a tak˝e opisywa∏ obrz´dy, zwyczaje i przys∏owia. 

„Poniewa˝ dziwnie spodoba∏a mi si´ ta pieÊƒ tak odmienna od wszystkich pieÊni
ludowych z innych okolic, wyró˝niajàca si´ od nich przedewszystkiem swoim
charakterem puszczaƒskim, postanowi∏em te pere∏ki Puszczaków pozbieraç i choçby
tylko dla siebie na pamiàtk´ zostawiç. Zbiera∏em je w ró˝nych warunkach, jedne 
w czasie kolendy, inne w dni Êwiàteczne i niedzielne, kiedy Kurpie wi´cej czasu majà,
w czasie wesela i przy spotkaniu dzieci przy pasionce. Najwi´cej zbiera∏em podczas
wojny, kiedy zmuszony by∏em tu∏aç si´ po borach, lasach i wioskach i razem 
z Kurpiami dzieliç wspólnà dol´. Ca∏emu zbiorkowi nada∏em tytu∏: Puszcza 
Kurpiowska w pieÊni, jako najbardziej oddajàcy jego treÊç” (Skierkowski 1928a: 9).

Choç poczàtkowo ks. Skierkowski spisywa∏ repertuar od m∏od-
szych wykonawców, szybko uÊwiadomi∏ sobie, ˝e najcenniejszy pod
wzgl´dem zachowawczoÊci archaicznych treÊci i stylu jest repertuar
zapisywany od informatorów starszego pokolenia (Gadomski 1984:
8; Wozaczyƒska 1956: 17). Kontakt z myszynieckimi parafianami
zacieÊni∏ si´ zw∏aszcza w okresie wojny, gdy kap∏an wraz z miej-
scowà ludnoÊcià musia∏ ukrywaç si´ w lasach. W rozmowach 
z parafianami ks. Skierkowski cz´sto pos∏ugiwa∏ si´ nauczonà gwarà
kurpiowskà, co niewàtpliwie zbli˝a∏o kap∏ana i badacza do wiernych.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e ks. Skierkowski nale˝a∏ do pierwszych
badaczy-dokumentalistów, którzy zapoczàtkowali w muzycznej
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etnografii tzw. nurt „osobowoÊciowy”, zwracajàc uwag´ ju˝ nie
tylko na repertuar, lecz równie˝ na samego wykonawc´ (Dahlig
2003: 6) a jego pasja wyp∏ywa∏a z rzeczywistego zachwytu nad
pieÊnià kurpiowskà:

„Szczególnà zdolnoÊç Kurpie objawiajà w kierunku tworzenia melodyj i Êpiewek.

Kiedy na Puszczy Kurpiowskiej nadejdzie o˝ywcza wiosna, to naprawd´ nie wiesz,

czego masz wpierw s∏uchaç, czy nawo∏ywania ró˝nego rodzaju ptactwa, które tam

ca∏emi masami przelatuje i wypoczywa na ∏àkach, czy te˝ Êpiewu kurpianek, których

g∏osy zewszàd ci´ dolatujà” (Skierkowski 1928b: 6). 

Choç kolejne dekrety biskupa oddala∏y m∏odego kap∏ana 
i zbieracza od serca puszczy kurpiowskiej, ks. Skierkowski nie
zaniecha∏ kontynuowania swej pracy naukowo-dokumentacyjnej. 
Do Puszczy Kurpiowskiej powraca∏ w okresie wakacji, niejedno-
krotnie przemierzajàc jà pieszo. Publikacj´ pierwszego tomu zbioru
ks. Skierkowskiego Puszcza Kurpiowska w pieÊni w 1928 r.
umo˝liwi∏a wspó∏praca kap∏ana z Towarzystwem Naukowym
P∏ockim oraz cenne konsultacje z prof. Adolfem Chybiƒskim. 
Jako proboszcz w Imielnicy da∏ si´ poznaç Skierkowski równie˝
jako animator ˝ycia artystycznego. By∏ on inicjatorem powstania 
w tej miejscowoÊci amatorskiego wiejskiego zespo∏u, 
który na scenie ulokowanej nieopodal koÊcio∏a, w niedzielne 
popo∏udnia wystawia∏ w autentycznych strojach inscenizacj´ wesela
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kurpiowskiego. W P∏ocku 10 marca 1928 r. mia∏a miejsce premiera 
sztuki ks. Skierkowskiego pt. Wesele na Kurpiach, którà wystawi∏
zespó∏ teatralny pod kierunkiem Tadeusza Skarzyƒskiego. W tym
samym roku odby∏y si´ w Warszawskim teatrze „Ateneum” w lipcu 
i sierpniu inscenizacje sztuki ks. Skierkowskiego pt. Wesele
na Kurpiach w re˝yserii T. Skarzyƒskiego. Do wybuchu II wojny
Êwiatowej liczba przedstawieƒ Wesela na Kurpiach (w wykonaniu
ró˝nych zespo∏ów) przekroczy∏a liczb´ tysiàca. Fakt ten mia∏
istotne znaczenie dla rozwijajàcego si´ wówczas w Polsce nurtu
folkloryzmu. Kurpie wraz z Podhalem sta∏y si´ pierwszymi regio-
nami, na których swà uwag´ skupili twórcy teatru obrz´dowego 
i inscenizacji opartych na motywach ludowych. 
Repertuar muzyczny spisany przez Skierkowskiego zainspirowa∏
Karola Szymanowskiego. Nie wiemy, czy autor s∏ynnych Harnasiów
i Stabat Mater s∏ysza∏ kiedykolwiek autentyczny Êpiew kurpiowski,
choç zapewne widzia∏ Wesele na Kurpiach w Warszawie. 
Kompozytor wykorzysta∏ w swej twórczoÊci 18 pieÊni kurpiow-
skich [8, 73, 74, 75 77], z których 6 opracowa∏ na chór mieszany 
a cappella, a 12 na g∏os solowy z akompaniamentem fortepianu, 
podnoszàc tym samym ludowy i narodowy pierwiastek muzyczny 
do roli cantus firmus muzycznego arcydzie∏a. Jan St´szewski 
podkreÊli∏, ˝e Karol Szymanowski, opracowujàc pieÊni ze zbiorów
ksi´dza Skierkowskiego podniós∏ pieÊni mieszkaƒców Puszczy
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Zielonej do rangi najwy˝szych osiàgni´ç artystycznych (St´szewski
1955: 3). PieÊni w opracowaniu na chór ukaza∏y si´ niespe∏na 
rok po publikacji zapisów Skierkowskiego. Swà wdzi´cznoÊç 
ks. Skierkowskiemu za jego zaiste benedyktyƒskà prac´ na polu
dokumentacji pieÊni kurpiowskich wyrazi∏ we wst´pie do PieÊni
kurpiowskich Karol Szymanowski:

„Niech mi wolno b´dzie na tem miejscu wyraziç […] s∏owa szczerej wdzi´cznoÊci za

udost´pnienie nam – muzykom polskim – tego, tak ma∏o dotychczas znanego, a tak

niezmiernie bogatego êród∏a najpi´kniejszej byç mo˝e polskiej ludowej pieÊni” 

(Szymanowski 1934: 2). 

Muzyczny folklor Kurpiów inspirowa∏ równie˝ wielu innych,
tworzàcych po Szymanowskim kompozytorów, m.in.
Tadeusza Bairda (Ma∏a suita kurpiowska na orkiestr´ smyczkowà), 
Mari´ Dziewulskà (PieÊni kurpiowskie), Tadeusza Maklakiewicza
(Suita kurpiowska na sopran solo i chór mieszany a cappella),
Tadeusza Paciorkiewicza, Witolda Rudziƒskiego, Kazimierza 
Sikorskiego. WÊród dzia∏ajàcych przed II wojnà Êwiatowà badaczy
omawianego regionu nale˝y podnieÊç zas∏ugi Adama Ch´tnika
(1885-1967), autora wielu prac o Kurpiach. W dziedzinie etnografii
muzycznej i instrumentologii cenne sà jego prace o instrumentach
na Kurpiach i Mazurach (Ch´tnik 1983), badacz kolekcjonowa∏
tak˝e instrumenty. Dla folkloryzmu istotne znaczenie mia∏ fakt
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powstania przy skansenie w Nowogrodzie (za∏o˝onym przez 
A. Ch´tnika w 1927 r.) zespo∏u muzycznego, który kultywowa∏
kurpiowskie tradycje muzyczne. A. Ch´tnik, twórca obrazków
scenicznych z muzykà i widowisk regionalnych, by∏ po wojnie 

kontynuatorem nurtu kurpiowskiego
folkloryzmu, który jednak, zw∏aszcza 
w sferze repertuaru pieÊniowego,
znacznie oddala∏ si´ od autentycznych
wzorów (St´szewski 1965: 16). W czasie,
gdy ks. Skierkowski po wydaniu 
pierwszej cz´Êci swego dzie∏a konty-
nuowa∏ prace zbierawcze i nadal spisywa∏
od mieszkaƒców Puszczy Kurpiowskiej
ich pieÊni, na ziemiach polskich
do systematycznej dokumentacji folkloru
muzycznego zacz´to wykorzystywaç

fonograf. Pierwsze próby rejestracji dêwi´kowych polskiej muzyki
ludowej, si´gajàce poczàtków ubieg∏ego wieku, by∏y raczej inicja-
tywami indywidualnymi i sporadycznymi. Dopiero w latach 
30. XX w. podj´to systematyczne rejestracje dêwi´kowe 
w powsta∏ych wówczas Regionalnym Archiwum Fonograficznym
na Uniwersytecie w Poznaniu i w Centralnym Archiwum 
Fonograficznym  dzia∏ajàcym w strukturach Biblioteki Narodowej 
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w Warszawie. Jak wynika z zachowanej dokumentacji – dorobek
obu placówek zaginà∏ i zosta∏ niemal doszcz´tnie zniszczony pod-
czas II wojny Êwiatowej – w ˝adnym z archiwów nie udokumen-
towano w okresie mi´dzywojennym tradycyjnej muzyki regionu
kurpiowskiego. T́  luk´ w dokumentacji dêwi´kowej zrekompen-
sowa∏a Akcja Zbierania Folkloru Muzycznego (1950-1954), która
swym zasi´giem obj´∏a niemal ca∏y obszar kraju. Koordynatorem
Akcji by∏ Paƒstwowy Instytut Sztuki, który we wspó∏pracy 
z Polskim Radiem stworzy∏ wówczas trzon istniejàcej do dziÊ
najwi´kszej i najstarszej kolekcji nagraƒ, dokumentujàcych autenty-
czny polski folklor muzyczny. Rejestracji fonograficznych na
Kurpiach dokonywa∏a Ekipa Warszawska AZFM w latach 1952,
1954. W sk∏ad Ekipy, której kierownikiem by∏ Adam Rieger
wchodzili Andrzej Lechnio, Lidia Samborska i Zofia Samborska
(St´szewska). Ekip´ wspomagali tak˝e Jadwiga i Marian Sobiescy,
Jan St´szewski, Ludwik Bielawski. Choç w porównaniu z innymi
grupami dokumentalistów dzia∏ajàcymi w ramach AZFM sk∏ad 
tej ekipy by∏ najmniej liczny, powsta∏y wówczas zbiór nagraƒ pieÊni
kurpiowskich by∏ równie reprezentatywny jak kolekcje dokumentu-
jàce inne regiony Polski. Jedynym odczuwalnym brakiem jest tylko
niewielka iloÊç nagraƒ instrumentalnych oraz Êpiewu m´skiego. 
Taki stan dokumentacji odzwierciedla jednak ówczesnà kondycj´
autentycznego muzykowania na Kurpiach – celem badaczy by∏o
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bowiem  dotarcie do êród∏owego przekazu w autentycznym
Êrodowisku (in crudo). O wczesnym zaniku tradycyjnego instru-
mentarium kurpiowskiego informowa∏ ju˝ w pierwszej po∏. XX w. 
A. Ch´tnik, charakteryzujàc muzykalnoÊç Kurpiów:

„Do muzyki Kurpie doÊç zdolni, obecnie jednak, po wprowadzeniu harmonji, gramo-

fonów i t.p. prawdziwa twórczoÊç muzyczna zanika. Do dawnych miejscowych

instrumentów zaliczyç mo˝na: skrzypce, basetl´ (maryn´), klarnet i b´benek 

z dzwoneczkami. Wielka mnogoÊç miejscowych piosnek i taƒców, dawa∏y wielkie

pole do popisu grajkom, którzy, szczególnie skrzypkowie, mogli graç prawie bez

odpoczynku dzieƒ i noc na weselu i grali coraz coÊ nowego. Niektórzy ze skrzypków

i klarnecistów byli to artyÊci z Bo˝ej ∏aski, których naprawd´ z przyjemnoÊcià si´

s∏ucha∏o. Ja sam zna∏em niegdyÊ skrzypka, staruszka, który grywa∏ i w chatach 

i w paƒskich domach, a nawet przy przejeêdzie przez puszcz´ W. Ksi´cia

Konstantego graç mu musia∏ na zabawie. Takich grajków ju˝ trudno dziÊ spotkaç, 

bo ci, co jeszcze sà, grywajà nowoczeÊnie, po miejsku, bez szczerej swojskiej nuty”

(Ch´tnik 1924: 126).

Rejestracji fonograficznych na taÊm´ magnetofonowà dokonano
w miejscowoÊciach ówczesnego powiatu ostro∏´ckiego, 
kolneƒskiego oraz cz´Êciowo w powiatach sàsiadujàcych. 
Ogó∏em zarejestrowano wówczas na taÊmie ponad 1750 pieÊni 
i melodii instrumentalnych (w r´kopisach zapisano ponadto 
ok. 1950 pieÊni). Jak podkreÊli∏ J. St´szewski (1965: 10) zbiór 

14

ksiazka copy  20-12-09  9:15  Page 14



ks. Skierkowskiego oraz zbiór ISPAN stanowià kolekcje o podsta-
wowym znaczeniu dla dokumentacji muzyki kurpiowskiej, 
rekompensujàce znikomà iloÊç dokumentacji XIX-wiecznej. 
Na podstawie materia∏u  dêwi´kowego zarejestrowanego 
na Kurpiach podczas AZFM powsta∏ opublikowany w 1955 r.
zbiorek Piosenki z Kurpiów opracowany przez Jana St´szewskiego.
W 1965 r. powsta∏a nieopublikowana dotàd obszerna rozprawa
naukowa J. St´szewskiego pt. Problematyka historyczna pieÊni 
kurpiowskich. Transkrypcje kurpiowskiego repertuaru zareje-
strowanego w ramach AZFM odnajdziemy równie˝ w drugim tomie
Wyboru polskich pieÊni ludowych (Sobieski 1955).
Prezentowany na niniejszej p∏ycie CD wybór nagraƒ to 
rejestracje powsta∏e w czasie AZFM. Przechowywane w Zbiorach
Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN najstarsze znane dziÊ reje-
stracje fonograficzne folkloru muzycznego Puszczy Zielonej 
po ponad pó∏ wieku zostajà zaprezentowane szerszemu gronu
s∏uchaczy. Wybór nagraƒ jest tylko niewielkà, najstarszà 
(choç zapewne najcenniejszà) cz´Êcià nagraƒ dokonanych 
na Kurpiach. W wi´kszoÊci sà to warianty pieÊni notowanych 
przez ks. Skierkowskiego, zaÊpiewane znów po ponad dwudziestu
latach – tym razem do mikrofonu. Choç osià tematycznà prezen-
towanej p∏yty jest repertuar obrz´dowy, weselny [8, 13, 17, 32-34,
36-39, 45, 51-54, 59, 61-63, 65-66, 70, 74-77], licznà grup´ pieÊni
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stanowi repertuar mi∏osny opowiadajàcy o zalotach, kawalerce,
mi∏oÊci, stracie wianka, roz∏àce, odtràceniu [2-4, 6, 9-12, 19-20, 25-
26, 30-31, 41, 50, 57-58, 67, 73, 78-80]. W wyborze odnajdziemy
równie˝ pieÊni pasterskie [27, 47, 60], ko∏ysanki [15, 21, 71],
piosenki dzieci´ce i dla dzieci [22, 43], rekruckie marszowe lub
liryczne [7, 28-29], „do wypitki” na weselu [48], spo∏eczno-
rodzinne [5, 72], a tak˝e wàtek liryczno-refleksyjny [1]. P∏yt´
zamyka pieÊƒ pasyjna [81] oraz dwie pieÊni Êpiewane podczas
czuwania przy ciele zmar∏ego podczas tzw. „pustych nocy” [82-83].
Po zakoƒczeniu AZFM na Kurpiach nadal prowadzono nagrania
dêwi´kowe a z czasem tak˝e dokumentacj´ audiowizualnà 
tradycyjnego Êpiewu, muzyki i taƒca. Najwi´kszà cz´Êç 
swojej pracy badawczo-dokumentacyjnej poÊwi´ci∏a Kurpiom 
Gra˝yna W∏adys∏awa Dàbrowska, zwiàzana od 1968 r. 
z Instytutem Sztuki PAN. To jej zawdzi´czamy wnikliwe studia 
nad taƒcami kurpiowskimi oraz bogatà i pionierskà dokumentacj´
folkloru tanecznego i muzycznego regionu. Swe prace terenowe
rozpocz´∏a na Kurpiach w 1949 r. przemierzajàc z magnetofonem
puszczaƒskie wsie. Efektem spotkaƒ badaczki ze Êpiewakami,
muzykami i tancerzami by∏a m.in. rekonstrukcja tradycyjnego
wesela kurpiowskiego wzbogacona o szczegó∏y choreotechniczne.
Wiele uwagi kurpiowskim wykonawcom, zw∏aszcza Walerii
˚arnochowej i Stanis∏awowi Brzozowemu poÊwi´ci∏ w swych 
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badaniach i dokumentacji Piotr Dahlig. Liczne nagrania dokumen-
talne dokonane w latach 70. i 80. XX w., w zestawieniu z nagrania-
mi najstarszymi (cz´Êciowo prezentowanymi na niniejszej p∏ycie)
mogà pos∏u˝yç jako materia∏ muzyczny do kolejnych wydawnictw
p∏ytowych – portretów muzycznych wykonawców. Muzycznà
reprezentacj´ Puszczy Zielonej w Zbiorach ISPAN uzupe∏niajà
nagrania z 1982 r. autorstwa Zofii Jaworskiej, Hanny Szewczyk oraz 
W∏odzimierza Ciszewskiego.
Kurpie, pomimo gwa∏townego rozwoju cywilizacji i urbanizacji,
nadal sà regionem zachowawczym. Do dziÊ przetrwa∏y 
jeszcze pamiàtki kultury ludowej regionu jak np. drewniane
budownictwo, a wielu ludowych twórców zajmuje si´ nadal
tkactwem, plecionkarstwem czy bursztyniarstwem. M∏odzie˝ 
i przedstawiciele starszej generacji przywdziewajà z okazji Êwiàt 
a tak˝e scenicznych prezentacji oryginalne stroje kurpiowskie.
Pomimo istnienia muzeów i skansenów (skansen w Nowogrodzie,
Zagroda Kurpiowska w Kadzidle, liczne zbiory posiadajà te˝ muzea 
w Ostro∏´ce i w ¸om˝y) folklor kurpiowski, a zw∏aszcza pieÊƒ 
i muzyka, wcià˝ pulsuje ˝yciem, choç obecnie w kontekÊcie
scenicznego przekazu. Warto zatem pami´taç o utrwalonych 
w najstarszych przekazach wzorcach, by we wspó∏czesnoÊci 
nie utraciç tego co autentyczne i prawdziwe.  
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Charakterystyka muzyki kurpiowskiej:

„Ludzie jak Êpsiwali, to rozciongle i syroko i echo ∏adnie odpozieda∏o w boru” 
(wypowiedê Kurpia z Kadzid∏a, cyt. za J. St´szewski 1955: 4)

Âpiewacy kurpiowscy przywykli do Êpiewu w naturalnej przestrzeni lasu
(Êpiew leÊny, borowy – okreÊlenie wprowadzone prawdopodobnie przez
ks. Skierkowskiego) i otwartego pola. By∏ to Êpiew powolny, okreÊlany
przez wykonawców jako „ciàg∏y” [np. 1-4, 25-26, 60, 73, 78-80].

„Dniem us∏yszysz pasturków i Êpiewajàcych na polanie, w lesie albo na smugach pod

borem; wieczorem zawodzenie doros∏ych dziewczyn o Jasiulu z∏odzieju, co zionek

(wianek) ukrad∏; w nocy ch∏opców doros∏ych, pasàcych koniki na ∏àkach, wyÊpiewu-

jàcych niby puszczyki leÊne, przeró˝ne pieÊni, a lasem echem roznoszà je po rosie

hen… w dal i zdaje ci si´, ˝eÊ w kraju marzeƒ i bajek. […] A kiedy na Puszczy

Kurpiowskiej nadejdzie o˝ywcza wiosna, to naprawd´ nie wiesz, czego masz wpierw

s∏uchaç: czy nawo∏ywania dzikich g´si, kaczek i ró˝nego ptactwa, […] czy te˝ Êpiewu

Kurpianek, które przy zachodzie s∏oƒca we wszystkich wioskach si´ odzywajà, a echo

po rosie niesie ich Êpiew, ˝e wsz´dzie je s∏yszeç mo˝na” (Skierkowski 1928a: 8, 9).

Jak zauwa˝y∏ i udowodni∏ J. St´szewski, w muzyce Puszczy Zielonej
zachowa∏o si´ szczególnie wiele reliktów muzycznych (St´szewski
1964).  Zw∏aszcza u starszego pokolenia, co odnotowa∏ równie˝ 
ks. Skierkowski, zachowa∏o si´ najwi´cej muzycznych archaizmów
stylistycznych:
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„Ci [ludzie starsi – przyp. JJ] rzadziej Êpiewajà nowe piosenki, ich bogaty repertuar

jest dla nas skarbnicà poznania stylu pieÊni kurpiowskich nie tylko z pierwszej

po∏owy wieku XX, ale i bardzo odleg∏ych epok. Ze szczególnym upodobaniem

Êpiewajà oni pieÊni koÊcielne, kol´dy oraz niezwykle ciekawe pieÊni pogrzebowe.

Cechà charakterystycznà pieÊni Êpiewanych przez starszych ludzi jest tempo wolne,

bogata melizmatyka w najrozmaitszych rytmicznych kombinacjach, cz´ste zmiany

taktu w obr´bie jednej pieÊni, oryginalna struktura ca∏oÊci wprowadzajàca asymetri´,

ró˝ne wyd∏u˝enia itp.” (Wozaczyƒska 1956: 18).

Antonina Wozaczyƒska (1956: 213-220) podkreÊli∏a silny zwiàzek
pieÊni kurpiowskiej z pieÊnià mazowieckà a w wielu przypadkach,
zw∏aszcza w zakresie tematyki i struktury formalnej, z repertuarem
ogólnopolskim. Oprócz tego na terenach Puszczy Zielonej
funkcjonowa∏a pewna iloÊç wàtków pieÊniowych i muzycznych
charakterystycznych tylko dla tego regionu. To zaÊ, co tak mocno
wyró˝nia pieÊni kurpiowskie, oprócz charakterystycznej gwary, 
to ich warstwa stylistyczna a tak˝e w∏aÊciwoÊci tonalne. 
J. St´szewski podkreÊli∏ znaczenie cech bogato ukszta∏towanej
melodyki, budowy metrycznej (np. uk∏ady nieregularne, cz´sty
pi´ciomiar wskazujàcy na archaicznoÊç repertuaru [np. 39, 45, 52])
oraz stylistyki wykonania repertuaru kurpiowskiego dla odr´bnoÊci
i oryginalnoÊci muzycznego folkloru kurpiowskiego (St´szewski
1955: 3). Melodie dawne, zw∏aszcza obrz´dowe, oparte sà cz´sto na
pentatonice, a tak˝e na skalach modalnych, co nadaje im w odbiorze
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charakter g∏´bokiej powagi, surowoÊci a zarazem i szlachetnoÊci.
Spotykamy tu najcz´Êciej melodie o przebiegu falujàcym z przewagà
ma∏ego ambitus. O odr´bnoÊci stylistycznej Êwiadczy przede
wszystkim bogata melizmatyka w repertuarze zw∏aszcza
obrz´dowym i koÊcielnym a tak˝e w wielu pieÊniach lirycznych,
oraz przewaga wolnego tempa. Rzadko spotykane jest tu, tak
charakterystyczne dla Mazowsza tempo rubato. Archaicznà cechà
Êpiewów Puszczy Zielonej jest apokopa (termin wprowadzony
przez J. St´szewskiego 1965:178), czyli niedomówienie, Êciszenie
lub wymówienie bezdêwi´czne ostatniej sylaby, Êciszanie ostatnich
dêwi´ków i wyd∏u˝anie dêwi´ku przedostatniego [np. 60, 67], 
a tak˝e szeptany przedtakt, wyrazisty zw∏aszcza w Êpiewie
Stanis∏awa Brzozowego [1, 5, 19, 21, 23, 45, 77-78]. Nale˝y pod-
kreÊliç istnienie zjawiska odr´bnoÊci stylu w poszczególnych 
grupach pieÊni – np. pieÊni zawodowe, epiczne i taneczne majà inny
charakter ni˝ pieÊni obrz´dowe i leÊne. Wiele melodii z repertuaru
lirycznego wykorzystuje ju˝, w odró˝nieniu do repertuaru bardziej
archaicznego,  system dur-moll oraz zachowuje symetri´ formy.
Podobnie, choç z zachowaniem tendencji do asymetrii, jest z reper-
tuarem epickim, zaÊ pieÊni taneczne, tzw. skakane, wytrempywane
piosenki (rytmiczne, cz´sto z asemantycznym refrenem np. to i ola
ola la, Êpiewane na weselach, zabawach, chrzcinach [14, 24, 44, 64,
66, 69,]) w melodyce wykorzystujà najcz´Êciej tryb majorowy.
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Antonina Wozaczyƒska podkreÊli∏a fakt niejednolitego nasilenia
stylu kurpiowskiego na ca∏ym terytorium regionu. W praktyce

wykonawczej spotykana jest na
Kurpiach jod∏ujàca maniera zamykania
strof – zmiana tembru g∏osu w falset
[7, 77-78, 80], modulowanie barwy
g∏osu i rejestru oraz bogate glissanda 
a tak˝e zró˝nicowanie akcentów 
i dynamiki. Istotnà cechà Êpiewu
kurpiowskiego jest misterna orna-
mentyka, ozdabianie i uzupe∏nianie

wykonywanej melodii mordentami, melizmatami. Âpiewanie
stanowi∏o rodzaj muzycznego dialogu z przestrzenià, przyrodà, 
a Êpiew by∏ niejako zawo∏aniem, które mia∏o rozbrzmiewaç 
i nieÊç si´ jak najdalej:

„Istotà Êpiewu puszczaƒskiego (zarówno kobiet, jak i m´˝czyzn) by∏o takie zady-
sponowanie g∏osem, by oczekiwaç odzewu (echa) lasu i tworzyç swoisty dialog 
z przyrodà. Innymi s∏owy chodzi∏o tu o ekonomi´ organicznà – by uzyskiwaç najdal-
szy zasi´g g∏osu przy oszcz´dnym wydatkowaniu energii. Lokalnà, onomatopeicznà
nazwà kurpiowskà dla tego rodzaju Êpiewu by∏ olek. Zauolekaç (zawo∏aç Êpiewem lub
Êpiewajàc wo∏aç) mo˝na by∏o w miejscu odkrytym; w mieszkaniu si´ Êpiewa, w lesie jest
uolek – pusca si´ ca∏o par´, ˝eby ktoÊ us∏ysa∏. […] Kolejne strofy Êpiewu – uolekania
podejmowano wtedy, gdy bór odpowiedzia∏” (Dahlig 2003: 14; autor przytoczy∏ 
tu oryginalne okreÊlenia stosowane przez S. Brzozowego i W. ˚arnoch).
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W naturalny sposób, w kontekÊcie uolekania, wyjaÊni∏a sens
apokopy Waleria ˚arnochowa. Skracanie koƒcówki zwrotek pieÊni
leÊnych u∏atwia∏o Êpiewakowi ws∏uchanie si´ w rozbrzmiewajàce
echo, pomaga∏o wys∏yszeç jego pieÊƒ w akustycznej przestrzeni –
odpowiedê lasu. Ks. Skierkowski zapisa∏,
˝e niekiedy Kurpie u˝ywali zamiast 
tràb pasterskich w∏asnego g∏osu i przy-
toczy∏ przyk∏ad zawo∏ania pasterskiego 
(1933b: 45). Warto zaznaczyç, ˝e na
Kurpiach, podobnie jak na Podhalu,
skupienie uwagi Êpiewaka na fonicznych
walorach Êpiewu i na jego mocy i noÊnoÊci spycha∏o niekiedy na
dalszy plan trosk´ o zrozumia∏oÊç wyÊpiewanego tekstu.
Zauwa˝my, ˝e wykonawstwo Êpiewów ludowych w naturalnym
Êrodowisku diametralnie ró˝ni si´ od prezentacji scenicznej, gdzie
cz´sto walory dykcyjne stanowià warunek komunikatywnoÊci 
ze s∏uchaczem. Na kurpiowskiej puszczy wyÊpiewanych przez
cz∏owieka smutków i radoÊci, doli i niedoli s∏ucha∏ bór…
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Postaci wybranych wykonawców:

Stanis∏aw Brzozowy z Krobi (1901-1983). Jeden z niewielu 
udokumentowanych dêwi´kowo Êpiewaków kurpiowskich 
najstarszego pokolenia. Rolnik, myÊliwy i „klasyk” wÊród ludowych
Êpiewaków, którego niezwykle ekspresyjny styl Êpiewu zachowa∏
najbardziej archaiczne a zarazem najbardziej autentyczne cechy
Êpiewu kurpiowskiego. Mieszkaƒcy Krobi mawiali, ˝e jego Êpiew 

ma staro˝ytny akcent. 
„Sposób Êpiewu pana Stanis∏awa zapewne nie wyró˝nia∏ si´
na Kurpiach w czasach pracy ks. Skierkowskiego; wyjàtkowe
natomiast pozostaje <<zakonserwowanie>> w∏aÊciwoÊci
miejscowych przez Êpiew od m∏odoÊci przy ka˝dej 
sprzyjajàcej okazji i czynnoÊci” (Dahlig 2003: 19).

Âpiew Brzozowego ukazuje naturalne zjedno-
czenie Êpiewaka z otoczeniem i krajobrazem 
a zarazem jest odzwierciedleniem g∏´bokiej 
i wra˝liwej osobowoÊci samego Êpiewaka, dla
którego natchnieniem i impulsem do muzycznej

aktywnoÊci by∏a przyroda, którà sam okreÊla∏ jako „˝ywina” (Dahlig
2003: 9). „Ja na co spojrza∏, to zaraz pieÊniu uk∏odo∏, w kóniem jecha∏,
zaraz z konium uk∏odo∏ piosnecke; pas∏em krowe, z krowóm 
uk∏odo∏ piosnecke (fragment wypowiedzi Stanis∏awa Brzozowego, 
cyt. za Dahlig 2003: 17). O szczególnej muzycznej wra˝liwoÊci
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Êwiadczy fakt, zauwa˝ony ju˝ przez J. St´szewskiego, i˝ Êpiewa-
niu Brzozowego towarzyszy∏a maniera przys∏aniania r´kà
prawego ucha: „Przy Êpiewie ch´tnie zamyka oczy i zas∏ania
prawà d∏onià prawe ucho lub niekiedy podpiera brod´ albo
policzek prawy” (St´szewski 1965: 255). Opisana maniera
zdaniem Êpiewaka zwi´ksza∏a wewn´trzny rezonans (g∏os „inny
brz´k wydaje, inny rezonans jest”). Âpiewak, wype∏niajàc swym
mocnym Êpiewem przestrzeƒ Êpiewa∏ tak˝e „w sobie” (szeptane
przedtakty, apokopa). Imponujàcy repertuar Brzozowego nie
ogranicza∏ si´ do typowych m´skich Êpiewów pieÊni powsze-
chnych, wojskowych, pieÊni religijnych czy popularnych
przyÊpiewek zalotnych i pieÊni kol´dniczych (sam uczestniczy∏ 
w m∏odoÊci w Herodach). O niezwyk∏ej pami´ci muzycznej
Brzozowego i jego zami∏owaniu do Êpiewu Êwiadczy fakt, i˝ zna∏
on obszerny repertuar obrz´dowy, który tradycyjnie wykony-
wany by∏ podczas wesela przez kobiety. 

Waleria Mierzejek (1874-1960). Urodzona w Starym Myszyƒcu 
i tu zamieszka∏a do 50 roku ˝ycia. Jako trzynastoletnia dziewczy-
na wstàpi∏a do chóru koÊcielnego w Myszyƒcu, który prowadzi∏ 
ks. Grumek. Tam, jak wspomina, oprócz pieÊni koÊcielnych
Êpiewano tak˝e pieÊni kurpiowskie. W 1894 r. wyjecha∏a 
do Ameryki, skàd powróci∏a do kraju po czterech latach. 
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„Waleria Mierzejek posiada nies∏ychany temperament mimo podesz∏ego wieku,
doskona∏à pami´ç, ∏atwoÊç uczenia si´ pieÊni. Âpiewa z tutejszà manierà wykonawczà
(mordenty, ozdobniki). Matka i babka Walerii by∏y czepiarkami na weselach, podobnie
jak i ona. Od Walerii Mierzejek – jak opowiada – ksiàdz Skierkowski spisywa∏ ca∏e
wesele. Waleria zna ca∏e wesele, doskonale, niemal jak aktor swà rol´. Pokazuje równie˝

stare taƒce, jak taƒczono. Mówi czystà gwarà. PieÊni jakie
Êpiewa pochodzà wszystkie ze Starego Myszyƒca. 
W. Mierzejek obecnie zajmuje si´ prz´dzeniem lnu i we∏ny,
równie˝ pracà w gospodarstwie” (Jadwiga Sobieska, fragm.
protoko∏u do nagrania terenowego z 1952 r.). 

W. Mierzejek by∏a czepiarkà i starszà druhnà 
na ok. 30 weselach. Nie figuruje z nazwiska 

w indeksach prac ks. Skierkowskiego, lecz pieÊni od niej spisane by∏y
sygnowane „kobieta” (St´szewski 1964: 257).

Waleria ˚arnochowa (1908-1988). Jako dwudziestoletnia 
dziewczyna, wówczas z panieƒskim nazwiskiem Markwas,
Êpiewa∏a pieÊni kurpiowskie ksi´dzu Skierkowskiemu.  Po latach
tak wspomina∏a to spotkanie: 

„Jak ja […] by∏am u brata w nast´pnyj wiosce Wolkowych, no i ksiàdz Skierkowski 
tam przyjecha∏, i powiedzieli mu – tu jest taka z Dàbrów dziewcyna co mo˝e 
Êpsiewaç, to mnie zawo∏ali. No to podziwia∏, i mówi – tak odtworzyç jak ty kochano 
Êpewas ty leÊne te piosynki takie z temi wywijosami, tutaj Êpsiewajó Êpsiewocki, 
ale tak nie mogu wykr´ciç jak ty je Êpsiewasz” (Dahlig 1993: 214).
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Ks. Skierkowski spisywa∏ równie˝ pieÊni ˚arnochowej podczas 
autentycznego wesela. Jak ˝artobliwie wspomnia∏a w 1952 r. „by∏a 
na niego wtedy bardzo z∏a, bo chcia∏a koniecznie taƒczyç” 
(protokó∏ nagrania ISPAN T1044-T1045). Matka W. ˚arnochowej 
by∏a znanà czepiarkà i z nià ma∏a Waleria chodzi∏a na wesela: 
„To jus si´ ros∏o z tymi piosynkami, jak si´ dos∏o do tej panienki 
i to si´ s∏o no jus i Êpsiewa∏o”.  Choç ukoƒczy∏a tylko dwie klasy
szko∏y podstawowej by∏a bardzo oczytana. Cz∏onkowie ekipy
nagrywajàcej ˚arnochowà w 1952 r. odnotowali w protokole, 
˝e Waleria opowiada∏a obszerne fragmenty „Trylogii” 
H. Sienkiewicza, a tak˝e recytowa∏a ust´py z „Pana Tadeusza”. 

Jej dziadek i stryj brali udzia∏ w powstaniu sty-
czniowym a sama Waleria by∏a osobà niezwykle
patriotycznà (zob. nr 28: „To ju˝ jak odchodzili
kiedyÊ co to za cara, to na dwadzieÊcia psi´ç lot sli
na s∏uzbe wg∏àb Rosji”). Oprócz niepospolitej
pami´ci i energii Waleri´ cechowa∏a szczególna
inwencja w ornamentowaniu wykonywanych
melodii. Sama twierdzi∏a, ˝e „leÊna melodia
musi byç wywijano, kr´cona”, a to co Êpiewa∏a 
i wykonywa∏a komentowa∏a, wykorzystujàc swoje

w∏asne okreÊlenia estetyczne, np. „kulasiki” (ozdobniki). 
W. ˚arnochowa by∏a równie˝ ludowà poetkà, prowadzi∏a tak˝e
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zespó∏ dzieci´cy. Oprócz licznych nagraƒ ˚arnochowej zgroma-
dzonych w ISPAN (nagrania P. Dahliga, G. W. Dàbrowskiej, 
Z. Jaworskiej H. Szewczyk, W. Ciszewskiego) wiele godzin jej Êpiewu
utrwalono na taÊmach Polskiego Radia.
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“Far away, where there are sands and morass
Where the woods are always green...”

Archival recordings of traditional music and songs of Kurpie 
region from the Phonogram Collection of the Institute of Arts 
of the Polish Academy of Sciences.

Kurpie subregion, also called The Green Forest of Kurpie 
is a north-east part of Mazovia region and was inhabited 
at the latest as it occured systematically only in 16th century. 
At that time the people of Mazury who lived in surrounding
Mazovia villages of nobility strenuously started the subjugating 
of forest and mudy areas of pine forests on the Narew River. 
Those people were later called by their neighbours „Puszczacy” 
(„The forest people”) or „Kurpie” - the name derived from the word
describing their primitive footwear made of phloem. Here, unlike 
in other parts of Mazovia agriculture was not the basic activity 
and setting up of new agriculture villages can be dated back only 
as far as the second half of 18th century. Before the people of Kurpie
adopted sedentary lifestyle on the turn of 17th and 18th century
they were engaged mainly in activities such as bee-keeping, hunting,
fishing, pitching, carbonari and so called mid-forest farming. 
The people of Kurpie also mined in wet meadows and partly dried
muds amber which after some treatment was used to make smoking 
pipes, beads and other adornments. They also melt iron. Abounding
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with game forests on the Narew River in Middle Ages belonged 
to the princes of Mazovia who at the beginning of 16th century gave 
to minor nobility bits of land on the edges of the forest. Since 1525,
after the last of the dynasty of Piasts died those pieces of land became 
ownership of the king where the people did not fall within 
the dominion of the city or the court. “The man of Kurpie lived 
in the forest and off the forest” and the inhabitants of the region were
not subject to nobility and did not have to work out villein. Many 
factors contributed to rich cultural development and the feeling 
of separateness: on one hand there were severe life conditions 
in the forest, natural isolation and on the other hand there were 
historical factors, especially considerable civil-economic liberties 
that the people of Kurpie could enjoy.  The inhabitants of the Forest 
of Kurpie acquired fame in history for their brave and patriotic deeds,
especially during Polish – Swedish war in 17th and 18th  centuries 
and during slavery period under Russian dominion. Poverty 
(poor fertility soil) was the reason for field works out of the forest 
and also periodic emigration to the United States of America [46]. 

History of folk culture documentation of the people of Kurpie, first
descriptions of the people inhabiting this subregion of Mazovia 
as well as their habits and rituals date back to the first half of 19th 
century, yet the material gathered at that time is meagre 
and not presentable. Only between 1913 and 1939 the largest, 
comprising over 2000 hand notes collection of Kurpie songs 
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elaborated by rev. W∏adys∏aw Skierkowski (1886-1941) came 
into being. Music repertoire written down by Skierkowski inspired
Karol Szymanowski. The composer in his writings used 18 songs 
of Kurpie [8, 73,74, 75 77] out of which 6 were written for mixed choir
a cappella and 12 for solo voice with a piano accompaniment. By doing
so he took the folk and national element to the level of cantus firmus
of music masterpiece. 
It is worth to mention the merits of one of the explorers 
of discussed region active before World War II Adam Ch´tnik 
(1885-1967) who was the creator of stage pictures with music 
and regional spectacles and who after the war carried on the strand 
of Kurpie folklorism.

The choice of recordings presented on the CD are registrations made
during the Campaign of Collecting Music Folklore  (1950-1954) led
by National Institute of Art in cooperation with Polish Radio. 
In its extent the Campaign reached almost the whole country. 
The hand written collection of rev. Skierkowski as well as the sound
collection of the Institute of Art (ISPAN) pose the collections 
of a basic and key meaning to the documentation of Kurpie 
region music. The oldest known to us phonographic 
recordings of Green Forest music folklore made in 1952 
and 1954 kept in the Phonographic Collection of Institute
of Arts of Polish Academy of Sciences after over a half of a century
are being presented to a wider body of listeners. 
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Characteristics of Kurpie music:

„When people sang they spread and scattered the sound so that the echo nicely

answered in the forest” (the statement of a man of Kurpie coming from Kadzid∏o,

quoted after J. St´szewski 1955: 4)

The singers of Kurpie region were used to singing in natural space
of the forest (forest singing) or open field. This was slow 
and described by the performers as constant kind of a singing [1-4,
25-26, 60, 73, 78-80]. In Green Forest music there are many still 
survived music relicts. The greatest numbers of stylistic archaisms
are especially kept within the elderly generation. Even though 
the song of Kurpie region shows certain connections with the song 
of Mazovia and, in many cases, even with national repertoire, 
yet its stylistic layer as well as its key qualities are what contributes
to its specific, regional character. Basic features are: richly 
ornamented melodies, metrical structure (e.g. irregular schemes,
often five-meter which indicates archaism of the repertoire [39, 45,
52]) as well as the stylistics of Kurpie-like performance. Ancient, 
especially ritual  melodies are often based on pentatonic and modal
scales which, when heard give them a character of deep sobriety 
and harshness but in the same time nobility. Rich melismatics 
in the repertoire, especially the ritual one as well as predomination
of slow tempoes  are what most of all prove the stylistic 
individuality. Archaic features of Green Forest singing are sudden
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pausing, silencing the last syllable, silencing the last sounds [60, 67],
and also a whispered anacrusis [1, 5, 19, 21, 23, 45, 77-78].
Occupational, epic or dance songs (so called jumping songs [14, 24,
44, 64, 66, 69]) are of a different character than ritual songs 
and in their melodics they mainly use major keys. In performing
practice of Kurpie there is also observed a change of voice timbre
into falsetto [7, 77-78, 80], modulation of the colour and register 
of the voice and also rich glissandoes as well as  differentiation 
of accents and dynamics. A very important feature of Kurpie-like
singing is very fine and subtle ornamentation and completing 
the melody with mordents and melismas. Singing was a kind 
of a dialogue with space, nature and the forest. It was like a calling,
vocation that was supposed to vibrate and waft as far as possible. 
The CD presents traditional ritual wedding repertoire [8, 13, 17, 32-
34, 36-39, 45, 51-54, 59, 62-63, 65-66, 70, 74-77] as well as love 
repertoire [2-4, 6, 9-12, 19-20, 25-26, 30-31, 41, 50, 57-58, 67, 
73, 78-80]. On the album there can be also found  shepherd [27, 47,
60], social-family [5, 72], drinking [48], soldier [7, 28-29] and chil-
dren songs [22, 43]. The choice is completed with lullabys [15, 21,
71] and lyric-reflective songs [1]. The album is closed with religious
songs: a passion Lent song [81] and two funeral songs [82-83].
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Stanis∏aw Brzozowy ur. w 1901 r. Krobia pow. Ostro∏´ka, zam. tam˝e; nagr. 1952 r. Krobia.

1.  uA ja z m∏odech lat

2.  A pod boram ua pod boram zielona murawaj

3.  Siwa kobylina pod boram stoja∏a

4.  Wis∏a na polecko robzieç jej sia nie chcej

5.  Mamulu moja puÊ mje do dwora s∏uzijç

6.  uOstaƒze sia moja lubo

7.  Kjedi przijechali krobianiaki z wojny

Stanis∏awa Pawe∏czyk ur. w 1932 r. Krysiaki pow. Ostro∏´ka, zam. tam˝e;  

Stefania Drà˝yk ur. w 1928 r. Krysiaki, zam. tam˝e; nagr. 1952 r. Krysiaki. 

8. A Niech b´dzie Jezus Christus pochwalony

Waleria Mierzejek ur. w 1874r. Stary Myszyniec pow. Ostro∏´ka, zam. Dàbrowy

pow. Ostro∏´ka; nagr. 1952 r. Dàbrowy.

9. Zakuka∏a kukawecka

10. Zas∏o s∏uƒce zas∏o

11. Siwi kóƒ zarza∏ 

12. Ci  mnie dziywca cy mnie nie znas

13. Roztwórzcie mnie moja matuleƒku 

14. A pod Królewcam na nowam moÊcie

15. Lulaj lulaj ma∏e dzicie

Franciszek Golan ur. w 1920 r. Jazgarka pow. Ostro∏eka, zam. tam˝e – skrzypce; 

nagr.  1952 r. Krobia.

16. Stary oberek

Starsze kobiety ze wsi Czarnia pow. Ostro∏´ka; nagr. 1952 r. Czarnia.

17. Mój Bozez, mój Boze

Franciszek Golan – skrzypce; nagr.  1952 r. Krobia.

18. Olender
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Katarzyna Czerwiƒska ur. w 1876 r. ¸odziska pow. Ostro∏´ka, zam. Dylewo 
pow. Ostro∏´ka; nagr. 1952 r. Dylewo.
19. E ja z zionuskam w ko∏o studni 
Cicha Marianna ur. w 1876 r. ¸àczki pow. Kolno, zam. tam˝e; nagr. 1952 r. 
Tyczek pow. Kolno
20. Zarza∏i kóniki w zielonej pasiece
21. A ko∏is-ze sie ko∏is kolibeƒko sama 
Dzieci ze wsi Golanka pow. Ostro∏´ka; nagr. 1952 r. Golanka.
22. Mja∏em ja ptaszka mja∏em w lesie 
Maria Deptu∏a ur. w 1906 r. Surowe pow. Ostro∏´ka, zam. tam˝e; nagr. 1952 r. Surowe.
23. Sowa w stodole siada 
Antonina Sad∏owska ur. w 1900 r. Dylewo pow. Ostro∏´ka, zam. tam˝e; 
nagr. 1952 r. Dylewo.
24. uUjnie uuna kroÊciaƒka tkaç 
Piotr Pu∏awski ur. w 1902 r. Kadzid∏o pow. Ostro∏´ka, zam. tam˝e; 
nagr. 1952 r. Dylewo.
25. ZaÊwieç mniesiàdzu na kadzidleƒskie pole
Waleria ˚arnochowa ur. w 1908 r. Dàbrowy pow. Ostro∏´ka, zam. tam˝e;  
nagr. 1952 r. Dàbrowy.
26. W ko∏o mego uogródecka
27. A w niedziele raniusiaƒko
28. Marsz Polaci nieboraci
29. Przisni∏o sie dziewcinie na ∏ozku lezoncej
30. Porówniaj Boze góri z do∏ami
31. uOj wyjezd˝aj z podwórecka mego
32. uUkl´knij Marysiu przed sto∏em sty˝e
33. Wis∏a z koÊció∏ecka juz nie panieneczka
34. Witaj Królowa Matko litoÊci 
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Franciszek Golan – skrzypce; nagr. 1952 r. Krobia.

35. Oberek od Wilczyna

Waleria ˚arnachowa;  nagr. 1952 r. Dàbrowy.

36. Gotuje sie ukrop w garku

37. Napatrzta sie starzy napatrzta sie m∏odzi

38. CyÊcie koÊció∏ zamiatali

39. uOj zza stola pani m∏oda 

Franciszek Golan – skrzypce; nagr. 1952 r. Krobia.

40.Powolniak Wó∏ nie jad∏

Kobiety ze wsi Dylewo pow. Ostro∏´ka; nagr. 1952 r. Dylewo.

41. Zieluna rutka modri ksiat 

Anna KraÊniewska ur. w 1899 r. Olszewka pow. Ostro∏´ka, zam. tam˝e – Êpiew;

Franciszek Golan – skrzypce; nagr. 1952 r. Olszewka, Krobia.

42. Stara baba

Waleria ˚arnachowa, nagr. 1952 r. Dàbrowy.

43. uUboga wdowusia ni ma komu robieç

44. Lecia∏i gàzaƒki przez las wysocaƒki

45. Zak∏adajcie siwe kónie 

Walenty Kaczyƒski ur. w 1882 r. Obierwia pow. Ostro∏´ka, zam. tam˝e – recytacja;

nagr. 1952 r. Obierwia.

46. Kochani rodzice jak mówiç moge 

Anna Trzciƒska ur. w 1892 r. Pe∏ty pow. Ostro∏´ka, zam. tam˝e; nagr. 1952 r. Czarnia.

47. uOj z podola biÊki moje z podola 

Nieznana wykonawczyni ur. w 1903 r., zam. Zalesie; nagr. 1954 r. Zalesie.

48. A gdzie ten Janek polecio∏ co nam literka uobieca∏ 

Franciszek Golan – skrzypce; nagr. 1952 r. Krobia.

49.Okràglak ˚ebyÊ ty Jonie
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Waleria Chorà˝ewicz ur. w 1913 r. Pe∏ty pow. Ostro∏´ka, zam. Czarnia pow.

Ostro∏´ka; nagr. 1952 r. Czarnia.

50. Latajo ptaski po wysokoÊci

51. PrzeproÊ Marysiu matule swojo

52. Grajo gracyki skaco koniki

53. Siadaj nie gadaj Êlicne kochanie

54. Leci ceranecka a za nio gàzecka

55. Graj graciku abiÊ móg nie za∏uj sie mojech nóg, 

Franciszek Golan – skrzypce; nagr. 1952 r. Krobia.

56. Okràglak

Skorupska Franciszka ur. w 1902 r. Siedziborek pow. Ostro∏´ka, zam. Miko∏ajewo

pow. Ostro∏´ka; nagr. 1952 r. Surowe.

57. W ciamnam lasku ptosek Êpjiwa 

Rozalia Pabich ur. w 1904 r. Krobia pow. Ostro∏´ka, zam. tam˝e; nagr. 1952 r. Krobia.

58. Siod∏aj kónia do Torunia

59. Gracekie grajo koniekie stajo

60. Bodaj ta dàbrowa bodaj uogoza∏a

Rozalia Chorà˝ewicz ur. w 1906 r. Surowe pow. Ostro∏´ka, zam. tam˝e; 

nagr. 1952 r. Surowe.

61. A tam na weselu 

62. Juz za sto∏i zasiadajo

63. Misla∏eÊ ti wjanusecku 

Anna KraÊniewska ur. w 1899 r. Olszewka pow.  Ostro∏´ka, zam. tam˝e; 

nagr. 1952 r. Olszewka.

64. Gdzie wi jedziecie panie Mnichale

65. A po coÊcie przijechali moje mili goÊcie

66. Dajcie strijecku dajcie kochani
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Anna Korc ur. w 1904 r. Miko∏ajewo pow. Ostro∏´ka, zam. tam˝e; nagr. 1952 r. Surowe.

67. A pod borem wolni wjatrek wzieje

68. O uu mij mamy w pokojiku

69. Taƒcujze dziewcino taƒcujze dobrze

70. uOj bi∏iç tam kartofle 

Anna Sakowska ur. w 1900 r. Lipniki pow. Kolno, zam. ¸àczki pow. Kolno; 

nagr. 1952 r. ¸àczki.

71. Ko∏is-ze sie ko∏is ko∏isko lipowa 

Rozalia Rudnikowa ur. w 1892 r. ¸àczki pow. Kolno, zam. tam˝e; 

nagr. 1952 r. ¸àczki.

72. uAch ja biedna wdowa

Waleria Mierzejek; nagr. 1954 r. Dàbrowy.

73. Leç g∏osie po rosie do Jasia mojigo

74. Niech beƒdzie Jezus Christus pochwaloni

75. Wirzàdzaj sia dziwca moja

76. Postawcie talierz postawcie bzia∏i

Stanis∏aw Brzozowy; nagr. 1954 r. Krobia.

77. Bhicam kónia bhicam bhicam lejcowégó

78. Làdam dziewce làdam

79. uA ti ptásku krogulásku

80. Mój Boze ji mój Boze 

Ewa Kunimaga ur. w 1898 r. Zalesie pow. Ostro∏´ka, zam. tam˝e; nagr. 1954 r. Zalesie

81. RozmiÊlajmi dziÊ wierni chrzeÊcijani, 

Stanis∏aw ˚arnoch ur. w 1901 r. Dàbrowy pow. Ostro∏´ka, zam. tam˝e; 

nagr. 1952 r. Dàbrowy.

82. Leco latamy jakbi skrzyd∏amy

83. Barbaro Êwi´ta ber∏o Jezusowe
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39

ksiazka copy  20-12-09  9:15  Page 39



41

ksiazka copy  20-12-09  9:15  Page 41


