
„Te skrzypce pami´tajà czasy Chopina” – tak powiedzia∏ o swoich
skrzypcach Kazimierz Meto, gdy w 1967 r. Anna Sza∏aÊna, 
ówczesny opiekun Archiwum Fonograficznego Instytutu Sztuki 
Polskiej Akademii Nauk dotar∏a – jako pierwsza dokumentalistka –
do wioski Glina nieopodal Rzeczycy na Mazowszu Rawskim. 
T́  wypowiedê zmar∏ego kilka lat temu jednego z ostatnich mistrzów
autentycznej wiejskiej muzyki, cytowanà przez Ann´ Sza∏aÊnà 
w Biuletynie XV kazimierskiego Festiwalu Kapel i Âpiewaków
Ludowych, przyj´liÊmy jako motto dla kolejnej p∏yty z nagraniami
archiwalnymi Instytutu Sztuki PAN, prezentujàcej tym razem naj-
starsze nagrania ludowej muzyki skrzypcowej. Wybór taki podykto-
wany by∏ równie˝ okolicznoÊciami wydania niniejszej p∏yty, którà
s∏uchacz otrzymuje u progu 2010 roku – dwusetnej rocznicy urodzin
genialnego polskiego kompozytora – Fryderyka Chopina. 

Choç w muzyce Chopina inspiracja polskim folklorem muzycznym
stanowi istotny wyznacznik tzw. stylu narodowego, naszym celem
nie by∏o poszukiwanie bezpoÊrednich odniesieƒ j´zyka muzycznego
kompozytora do folkloru ani podà˝anie Êladami Chopina 
po Mazowszu i innych regionach Polski. ChcieliÊmy raczej, dokonu-
jàc wyboru uwzgl´dniajàcego w znacznej mierze najstarszà generacj´
utrwalonych w nagraniach skrzypków ludowych, a tak˝e ufajàc 
w wiernoÊç tradycyjnego przekazu, ukazaç s∏uchaczowi klimat muzy-
czny dawnej, dziewi´tnastowiecznej wsi Polski Ârodkowej – stylu
muzycznego i repertuaru, z jakimi równie˝ – prawdopodobnie – móg∏
zetknàç si´ Fryderyk Chopin jak te˝ jemu wspó∏czeÊni. Wybór

ksiazka CHOPIN ok  20-12-09  8:11  Page 1



2

ograniczyliÊmy do terenów historycznego Mazowsza, wkraczajàc
tak˝e na tereny, gdzie nie odnotowano pobytu kompozytora, 
m.in. Radomszczyzny, Opoczyƒskiego, Podlasia – zachowa∏y si´
stamtàd bowiem interesujàce nagrania dokumentalne. Nie uwzgl´-
dniliÊmy tutaj tak istotnej dla inspiracji chopinowskich 
Ziemi Dobrzyƒskiej i Kujaw, bowiem muzyka tej cz´Êci 
Polski zostanie zaprezentowana na kolejnej planowanej p∏ycie.   

Jaki obraz kultury ludowej móg∏ poznaç Fryderyk Chopin zanim jako
m∏ody cz∏owiek na sta∏e opuÊci∏ ojczyzn´? Odpowiedê na to pytanie,
choç tylko poÊrednià, przynoszà zachowane êród∏a dotyczàce 
folkloru muzycznego, w tym instrumentów ludowych. Utrwalony 
w nich repertuar muzyczny, opisy etnograficzne, a niekiedy tak˝e
przedstawienia ikonograficzne, pozwalajà nam widzieç kultur´
ludowà pierwszej po∏owy XIX stulecia jako wcià˝ jeszcze bardzo
tradycyjnà i bogatà. 

Chopin, urodzony i wychowany na Mazowszu, sp´dza∏ wakacje 
i podró˝owa∏ tak˝e w innych regionach kraju a zatem mia∏ sposob-
noÊç zetknàç si´ z ludowym muzykowaniem tych regionów
bezpoÊrednio, czego dowodem sà m.in. znane, pe∏ne humoru zapiski
z Szafarni, w których m∏ody Fryderyk dowcipnie relacjonowa∏ popisy 
miejscowych Êpiewaczek i muzykantów, a tak˝e swoje w∏asne
wyst´py w roli basisty. 

W jego listach do rodziny i przyjació∏ nie znajdujemy co prawda wielu
odniesieƒ do kultury ludowej, jednak o jej znajomoÊci, a tak˝e 
o emocjonalnym doƒ stosunku kompozytora i jego przekonaniu, 
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˝e muzyka ludowa najpi´kniejsza jest w swojej nie ska˝onej niczym
formie, Êwiadczyç mo˝e krytyczna opinia o opracowanym 
przez Oskara Kolberga zbiorze pieÊni ludowych z akompania-
mentem fortepianu :

„[Nowakowski] Odda∏ mi pieÊni Kolberga; dobre ch´ci, za wàskie plecy. Cz´sto
podobne rzeczy widzàc myÊl´, ˝e lepiej nic, bo mozó∏ ten tylko skrzywia i trudniejszà
robi prac´ geniuszowi, który kiedyÊ tam prawd´ odwik∏a. A a˝ do czasu owego 
wszystkie te pi´knoÊci zostanà z przyprawianymi nosami, ró˝owane, z poobcinanymi
nogami albo na szczud∏ach, i poÊmiewiskiem b´dà tym, co lekko na nie spojrzà” 
[19 kwietnia 1847].

O wp∏ywie polskiej muzyki ludowej na twórczoÊç kompozytorskà
Chopina napisano ju˝ wiele. Z przeprowadzonych badaƒ wiadomo,
˝e genialny kompozytor nie cytowa∏ folkloru, ale czerpa∏ z niego
melodyczne i rytmiczne inspiracje, które uj´te w ramy niepowtarzal-
nej faktury fortepianowej zaowocowa∏y dzie∏ami o niekwestiono-
wanej polskoÊci, a przy tym wybitnymi na skalà Êwiatowà. 
Obraz dêwi´kowy znanej mu kultury ludowej móg∏ zostaç utrwalony
dopiero znacznie póêniej, gdy Thomas Alva Edison skonstruowa∏
pierwszy fonograf (1877), jednak nieszcz´Êliwym zrzàdzeniem 
losu najstarsze kolekcje nagraƒ polskiego folkloru muzycznego,
pochodzàce z lat 1930-tych, zosta∏y zniszczone w okresie drugiej
wojny Êwiatowej.  Zapisy dêwi´kowe dokonane tu˝ po jej zakoƒcze-
niu pozwoli∏y jednak ocaliç, choç z pewnoÊcià w zubo˝onej ju˝
formie, cz´Êç tego dziedzictwa – w bogatych zasobach Zbiorów
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Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN zachowa∏y si´, wÊród wielu
innych, nagrania 3 wykonawców urodzonych w 1854 roku, czyli
zaledwie pi´ç lat po Êmierci wielkiego kompozytora. 

Aby odtworzyç dziÊ Êwiat instrumentów ludowych, które za czasów
Chopina, a wi´c w pierwszej po∏owie XIX wieku, mog∏y powszechnie
wyst´powaç na Mazowszu, nale˝y si´gnàç z jednej strony do literatu-
ry etnograficznej tego okresu, a z drugiej -  do kolekcji muzealnych,
w których ocala∏y instrumenty zapomniane lub stopniowo
wychodzàce z u˝ycia. Jest to nieuchronny proces przemian kultu-
rowo-spo∏ecznych, które spychajà popularne niegdyÊ „narz´dzia
muzyczne”, jak je nazywano, do roli eksponatów. Za czasów Chopina
instrumenty te ˝y∏y jednak pe∏nià ˝ycia, s∏u˝àc zabawom tanecznym
i (rzadziej) obrz´dom. 

Ukazujà to wyraênie monografie regionalne Oskara Kolberga, zapo-
czàtkowane w 1865 roku tomem Sandomierskie, a wchodzàce w sk∏ad
monumentalnego dzie∏a „Lud. Jego zwyczaje, sposób ˝ycia, mowa,
podania, przys∏owia, obrz´dy, gus∏a, zabawy, pieÊni, muzyka i taƒce”.
Kolberg nie koncentrowa∏ si´ na instrumentach muzycznych, ale
rozproszone wzmianki – niekiedy ograniczone jedynie do nazw –
pojawiajà si´ obficie we wszystkich tomach, cz´sto w kontekÊcie
opisu obrz´du.

Trzeba mieç ÊwiadomoÊç, ˝e niewiele instrumentów wyst´powa∏o 
w zasi´gu ograniczonym do wàskiego regionu: w wi´kszoÊci przypad-
ków mamy do czynienia z formami rozpowszechnionymi w ca∏ym
kraju, a niekiedy tak˝e na znacznie szerszym obszarze. Ludowe
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wytwórstwo instrumentów muzycznych rzàdzi si´ swoimi prawami:
stosowane sà cz´sto miary naturalne („na dwa palce”, „na ∏okieç”), 
a wariabilnoÊç form wynika z braku sztywno pojmowanych modeli.
Stàd te˝ obok instrumentów starannie wykonanych i niekiedy 
pi´knie zdobionych, spotkamy egzemplarze prymitywne, jakby
wyciosane siekierà.

SpoÊród czterech g∏ównych grup, w ramach których klasyfikowane 
sà instrumenty muzyczne, w kulturze ludowej bogato reprezen-
towane sà wszystkie. Licznie wyst´pujà idiofony (instrumenty
„samodêwi´czne”), takie jak drewniane ko∏atki i terkotki o ró˝nych
wielkoÊciach i kszta∏tach. W roli idiofonów wyst´powaç te˝ mogà
rozmaite sprz´ty codziennego u˝ytku zastosowane w celu wydobycia
dêwi´ku. Kolberg wymienia w tej funkcji m.in. uderzane - wzajemnie
o siebie albo te˝ o jakàÊ powierzchni´ - kije, siekierki, ∏opat´, m∏otek,
naczynia, ∏y˝ki. Podaje ponadto wzmianki o rozmaitych formach
grzechotek, dzwonków, a tak˝e  o drumli.

Membranofony, a wi´c przede wszystkim ró˝ne odmiany b´bnów, 
do dziÊ stanowià wa˝nà grup´ instrumentów akompaniujàcych,
nieodzownych w muzyce tanecznej, a taki g∏ównie charakter 
ma ludowa muzyka instrumentalna w Polsce. Grupa ta obejmuje
zarówno proste, stosunkowo niewielkie b´benki z jednostronnie
naciàgni´tà skórà, a niekiedy tak˝e z metalowymi brz´kad∏ami, przez
wi´ksze b´bny dwustronne, a˝ do zestawów perkusyjnych pojawia-
jàcych si´ po II wojnie Êwiatowej. Tych ostatnich nie znajdziemy
jeszcze oczywiÊcie w kolbergowskich tomach, ale te˝ nie sà one
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reprezentatywne dla kultury ludowej. Mimo swojej ogromnej 
roli, grupa wyst´pujàcych w Polsce membranofonów nie jest zbyt
rozbudowana.

O ile idiofony i membranofony pe∏nià funkcj´ „ha∏asotwórczà” i/lub
akompaniujàcà, to wÊród aerofonów spotkamy najprostsze instru-
menty o funkcji melodycznej, w postaci ró˝nej wielkoÊci piszcza∏ek
bez otworów bocznych. WÊród wymienionych przez Kolberga 
aerofonów sà zarówno wargowe (czyli wszelkie odmiany fletów, 
w tym flety naczyniowe), jak i stroikowe (klarnety i ró˝ne typy dud)
oraz ustnikowe (ligawki, trembity, rogi). IloÊç nazw jest w tej grupie
instrumentów szczególnie du˝a, odzwierciedlajàc zarówno
zró˝nicowanie form, jak i bogactwo ich lokalnej terminologii.

˚adna z grup instrumentów nie dorównuje jednak swoim znacze-
niem chordofonom (instrumentom strunowym). W Polsce 
znane sà przede wszystkim chordofony smyczkowe; szarpane 
praktycznie nie wyst´pujà, natomiast uderzane (pa∏eczkami) 
pojawiajà si´ na ograniczonym obszarze jako dwa typy
cymba∏ów – tzw. rzeszowskie i wileƒskie.

Nietypowym chordofonem smyczkowym jest lira korbowa, w której
struny pocierane sà nie tyle smyczkiem, co obracanym za pomocà
korby ko∏em. Nie zachowa∏a si´ ona w polskiej kulturze ludowej,
tote˝ znamy jà wy∏àcznie z dawnych êróde∏ oraz wykonywanych 
na ich podstawie wspó∏czesnych rekonstrukcji. Ju˝ za czasów
Kolberga by∏ to instrument w zaniku, wyst´pujàcy jedynie na
po∏udniowo-wschodnich terenach przedrozbiorowej Rzeczypospolitej.
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Chordofony smyczkowe to jednak przede wszystkim do dziÊ
powszechnie zachowane skrzypce, wszechobecne w muzyce wszy-
stkich regionów Polski, gdzie stanowià podstaw´ wszystkich typów
kapel, a tak˝e basy. Te ostatnie przyj´∏y si´ powszechnie w kapelach
ludowych jako instrument akompaniujàcy, burdonowo-rytmiczny. 
W niektórych regionach, jak np. na Podhalu, kapel´ w ca∏oÊci
tworzy∏y w∏aÊnie instrumenty smyczkowe – skrzypce (w obsadzie
zwielokrotnionej) i basy. O podobnej, lecz jedynie dwuosobowej
kapeli pisze pi´tnastoletni Chopin w swoim adresowanym do rodzi-
ców liÊcie z Szafarni (z 26 sierpnia 1825). Opisuje w nim zabaw´ na
„okr´˝ne”, podczas której przygrywa∏y do taƒca „skrzypki” wraz 
z akompaniujàcà im „basetlà” - „o jednej tylko stronie”. 
Gra∏ na niej sam Fryderyk, który tak „t´go dudli∏, ˝e si´ wszyscy 
zlecieli patrzeç”. Taki w∏aÊnie sk∏ad kapeli - skrzypce i basy – odno-
towuje na  Kujawach Oskar Kolberg; analogiczne kapele wyst´powa∏y
powszechnie tak˝e na Mazowszu.

Basy ewoluowa∏y od ma∏ych, r´cznie robionych i cz´sto prymitywnie
wykonanych dwu- (a nawet jedno-) -strunowych, poprzez odmiany
regionalne („maryna”) a˝ po kontrabas. Kolberg podaje dla tego
instrumentu szereg nazw lokalnych – m.in. basetla, basica, huk. 

Skrzypcom warto poÊwi´ciç wi´cej uwagi, jako ˝e jest to chordofon
o podstawowym znaczeniu dla naszej ludowej kultury muzycznej.
DziÊ rozpowszechniony jest g∏ównie model klasyczny, przeniesiony
z profesjonalnej praktyki muzycznej, do niedawna jednak
wyst´powa∏y one w ró˝norodnoÊci typowej dla instrumentarium
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ludowego. Znajdujemy w nim m.in. „skrzypki na desce” – ma∏y,
çwiczebny instrument sporzàdzony z deski, nad którà rozpi´te sà
druciane struny, czy te˝ najbardziej popularne w praktyce ludowej
skrzypce ˝∏obione („d∏ubane”). W odró˝nieniu od skrzypiec klasy-
cznych, w których korpus jest klejony z osobnych elementów (p∏yta
wierzchnia, p∏yta spodnia, boczki), w skrzypcach ˝∏obionych spód 
wraz z boczkami i szyjkà wykonany jest z jednego, wy˝∏obionego
wewnàtrz kawa∏ka drewna, do którego przymocowana jest 
p∏yta wierzchnia. Byç mo˝e taki w∏aÊnie instrument mia∏ na myÊli
Kolberg, piszàc o skrzypcach „grubej roboty” (Mazowsze) bàdê
„struganych” (Pokucie). 

Niektóre ze skrzypiec ˝∏obionych sà instrumentami prymitywnymi,
inne natomiast swoimi pi´knymi proporcjami i starannym wyko-
naniem niewiele odbiegajà od skrzypiec profesjonalnych. Te ostatnie
funkcjonowa∏y w muzykowaniu ludowym g∏ównie jako niskiej 
jakoÊci instrumenty fabryczne. Nierzadko rozbierano je na cz´Êci,
aby sporzàdziç szablon do samodzielnego budowania instrumentów. 
Za czasów Chopina normà by∏y jednak skrzypce ˝∏obione, a w ten
sam sposób wykonywano tak˝e basy. Wielu muzykantów w m∏odoÊci
w∏asnor´cznie wykonywa∏o sobie pierwsze, prowizoryczne instru-
menty muzyczne, po czym niejeden z nich sta∏ si´ z czasem uznanym
wytwórcà i oprócz praktyki muzycznej prowadzi∏ w∏asny warsztat, 
a z jego wyrobów korzystali inni. 

Skrzypce mo˝na okreÊliç jako chordofon ramieniowy, albowiem 
podczas gry muzyk trzyma instrument poziomo na ramieniu 
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(lub nieco poni˝ej, na piersi). OsobliwoÊcià nie zachowanà do
naszych czasów, ale wyst´pujàcà jeszcze w XIX wieku by∏y chordo-
fony kolanowe – trzymane pionowo na kolanie (jeÊli muzyk siedzia∏) 
lub zawieszane na ramieniu przy pomocy sznura. Najstarszym
êród∏em ikonograficznym obrazujàcym taki chordofon jest drze-
woryt z ksi´gi Jakuba Kazimierza Haura „Sk∏ad abo skarbiec
znakomitych sekretów oekonomiey ziemianskiey” (Kraków 1693,
s.155). W przedstawionej na nim scenie, obrazujàcej uwagi Haura 
o funkcjonowaniu karczmy, obok pary tancerzy widzimy
trzyosobowà kapel´, a w jej sk∏adzie m.in. muzyka grajàcego 
na instrumencie pionowo zwieszonym z ramienia. Nie wiadomo, 
w jakim rejonie Polski ma miejsce przedstawiona zabawa, jednak 
z uwagi na zwiàzki Haura z Ma∏opolskà mo˝na przypuszczaç, 
i˝ chodzi o ten w∏aÊnie region.

Jak zatem powiàzaç osobliwy instrument kolanowy z drzeworytu 
z instrumentarium Mazowsza? Odpowiedzià jest unikatowe
znalezisko archeologiczne z po∏owy XVI wieku. Chodzi o tzw.
chordofon p∏ocki (lub te˝ fidel p∏ockà czy skrzypice p∏ockie – wszy-
stkie nazwy mo˝na uznaç za uprawnione), znaleziony jesienià 1985
roku w P∏ocku podczas prac wykopaliskowych prowadzonych przez
Katedr´ Archeologii Pradziejowej i WczesnoÊredniowiecznej
Uniwersytetu Warszawskiego. Szcz´Êliwym zrzàdzeniem losu instru-
ment znaleziony wówczas w studni s∏u˝àcej jako Êmietnisko
zachowa∏ si´ w zasadzie w ca∏oÊci, a nawet – co stanowi ju˝ zupe∏ny
ewenement – z podstawkiem, którego szczególna forma warta jest
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odnotowania. Zamiast bowiem typowego podstawka o nó˝kach
równej d∏ugoÊci, w chordofonie p∏ockim zachowa∏ si´ podstawek
znany z praktyki ludowej jeszcze w XX wieku, wyst´pujàcy 
w wielkopolskich mazankach, czyli miniaturowym instrumencie
podobnym do skrzypiec. Chodzi mianowicie o podstawek o nó˝kach
asymetrycznych, z których krótsza oparta by∏a o p∏yt´ wierzchnià,
natomiast d∏u˝sza przechodzi∏a przez wyci´ty w p∏ycie otwór rezo-
nansowy i opiera∏a si´ o dno instrumentu. Analizy instrumentolo-
giczne pozwalajà uznaç wykopalisko p∏ockie za starszà form´ instru-
mentu przedstawionego u Haura, dzi´ki czemu mo˝na przesunàç
udokumentowanà histori´ instrumentów kolanowych w Polsce 
z koƒca XVII na po∏ow´ XVI stulecia.

To w∏aÊnie wówczas, w po∏owie XVI wieku, niemiecki teoretyk
Martin Agricola w swoim traktacie  „Musica instrumentalis deudsch”
(wydanie 1545) wspomina o tajemniczych Polische Geigen – 
„polskich skrzypcach”, na których grano technikà paznokciowà, 
a wi´c nie poprzez w∏aÊciwe dla skrzypiec przyciskanie strun do pod-
strunnicy opuszkami palców, ale przez boczny nacisk na strun´ p∏ytkà
paznokcia. Taki sposób gry jest mo˝liwy w∏aÊciwie tylko w pozycji
kolanowej, a zatem mo˝emy zgadywaç, ˝e na chordofonie p∏ockim –
a nast´pnie na instrumencie przedstawionym przez Haura - grano
takà w∏aÊnie technikà.

Mi´dzy wydaniem ksi´gi Haura a narodzinami Fryderyka Chopina
up∏yn´∏o ponad sto lat. Czy mo˝na zatem mieç nadziej´, ˝e instru-
menty kolanowe funkcjonowa∏y jeszcze wówczas w kulturze, 
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i ˝e wielki kompozytor móg∏ je znaç?

Z koƒca XIX wieku zachowa∏y si´ wzmianki prasowe oraz przed-
stawienia ikonograficzne instrumentu ludowego o nieco szokujàcej
nazwie „suka”. Zosta∏ on zaprezentowany na odbywajàcej si´ 
w Warszawie w r. 1888 wielkiej wystawie instrumentów muzycznych,
na której znalaz∏ si´ w dziale „narz´dzi” ludowych. Ten niezwyk∏y
chordofon, który okreÊlano wówczas w prasie jako „staro˝ytne nader
skrzypce”, stanowi ostatnià udokumentowanà form´ instrumentów
kolanowych. Dzi´ki zainteresowaniu, jakie wówczas wzbudzi∏, 
dysponujemy dziÊ zarówno artyku∏em autorstwa Jana Kar∏owicza,
wraz z ilustracjà wykonanà przez Tadeusza Dowgirda (1888), jak 
i akwarelà namalowanà przez Wojciecha Gersona (1895), przedsta-
wiajàcymi ten sam eksponowany w Warszawie egzemplarz. Wieloma
szczegó∏ami konstrukcyjnymi suka zbli˝ona jest zarówno do chor-
dofonu p∏ockiego, jak i do instrumentu z drzeworytu Haura.
Wszystkie te chordofony majà szerokà szyjk´ (to w∏aÊnie ten element
sugeruje gr´ przy u˝yciu techniki paznokciowej) i pionowo – a nie,
jak w skrzypcach, bocznie – zamocowane ko∏ki. Do skrzypiec upo-
dabnia te instrumenty tzw. „talia” czyli przew´˝enie w Êrodkowej
cz´Êci pud∏a rezonansowego. 

SpoÊród wymienionych trzech instrumentów form´ najbardziej
prymitywnà reprezentuje chordofon p∏ocki, zaÊ najbardziej „wiolini-
zowanà”, a wi´c podobnà do skrzypiec – suka. Ta ostatnia, znana 
z jednego tylko egzemplarza pochodzàcego z okolic Bi∏goraja,
najprawdopodobniej by∏a ju˝ wówczas, tj. u schy∏ku XIX wieku,
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instrumentem reliktowym – tak pozwalajà przypuszczaç zapiski
Kar∏owicza, ale te˝ i fakt, ˝e nigdy póêniej nie odnaleziono takich
instrumentów w terenie. Mo˝na by zatem przyjàç, ˝e eksponowana 
w Warszawie w 1888 roku suka stanowi∏a unikatowà pozosta∏oÊç
lokalnej praktyki muzycznej, gdyby nie w∏aÊnie dwa wczeÊniejsze
êród∏a, wykopalisko p∏ockie i drzeworyt Haura, dowodzàce znacznie
szerszego niegdyÊ zasi´gu instrumentów kolanowych. Dochodzi 
do tego jeszcze jedno êród∏o, o którego istnieniu polscy instrumen-
tolodzy do niedawna nie wiedzieli.

Przechowywana w zbiorach Paƒstwowego Muzeum Etnograficznego
akwarela autorstwa Stanis∏awa Putiatyckiego, przedstawiajàca
„w∏oÊcianina ze skrzypcami z okolic Mielca” (1840), stanowi kolejne
poÊrednie ogniwo w rozwoju polskich instrumentów kolanowych.
Wykonana z du˝à dok∏adnoÊcià, umo˝liwia wnikliwà analiz´ tego
chordofonu. Usytuowanie instrumentu podczas gry – na kolanie
siedzàcego muzyka – jednoznacznie lokuje go w grupie instrumen-
tów kolanowych, a szeroka szyjka sugeruje zastosowanie techniki
paznokciowej. Wobec swoich pi´knych proporcji, instrument ten
mo˝e byç uznany za hybryd´ powszechnie ju˝ wówczas znanych
skrzypiec i b´dàcych w zaniku form kolanowych minionych stuleci. 

Oskar Kolberg nie odnotowuje ˝adnych Êladów instrumentów
kolanowych poza – byç mo˝e – tajemniczym chordofonem, który
okreÊla jako „szerokie skrzypce z krótkim grubow∏ochatym 
smyczkiem”, pokazanym na wystawie etnograficznej w Ko∏omyi 
w roku 1880, a wi´c nied∏ugo przed wystawà warszawskà. Czy mog∏o
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chodziç o podobny (lub nawet ten sam) instrument? Nie jest to
wykluczone, poniewa˝ niezale˝nie od budowy pud∏a rezonansowego
szeroka szyjka suki i „skrzypiec” z ryciny Putiatyckiego niewàtpliwie
mo˝e dawaç wra˝enie masywnoÊci instrumentu. 

Namalowana jeszcze za ˝ycia Chopina, akwarelka Putiatyckiego
stanowi dowód, ˝e owe reliktowe formy chordofonów w po∏owie
XIX wieku nadal funkcjonowa∏y w ludowej praktyce muzycznej.
Choç zatem nie ma podstaw do przypuszczeƒ, ˝e m∏ody kompozy-
tor zetknà∏ si´ kiedykolwiek z podobnymi odmianami instrumentów
skrzypcowych, warto mieç ÊwiadomoÊç, ˝e przynajmniej teorety-
cznie by∏o to w zupe∏noÊci mo˝liwe.

Chordofony kolanowe stanowià niezwykle ciekawà, ale nadal jeszcze
ma∏o znanà grup´ instrumentów. Rekonstrukcja takich nietypowych
form stanowi niewàtpliwie dla badacza i lutnika du˝e wyzwanie,
bowiem nawet w przypadku, gdy majà oni do dyspozycji znalezisko
archeologiczne, zawsze pozostaje pewien zakres niepewnoÊci 
co do szczegó∏owych rozwiàzaƒ. W odniesieniu do êróde∏ ikono-
graficznych margines dowolnoÊci interpretacji jest jeszcze szerszy,
tote˝ konieczne sà wnikliwe badania porównawcze, umo˝liwiajàce
podejmowanie decyzji tak co do procesu technologicznego, 
jak i szczegó∏ów konstrukcyjnych instrumentów.

Warto wspomnieç, ˝e pierwsza rekonstrukcja chordofonu p∏ockiego
wykonana zosta∏a przez lutnika Andrzeja Kuczkowskiego dla
Paƒstwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, po czym po
kilku latach powsta∏y egzemplarze zarówno tego instrumentu, jak 
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i suki, wykonane na potrzeby praktyki muzycznej. Obecnie do tych
cennych i ciekawych obiektów do∏àczy∏ kolejny – rekonstrukcja
kolanowych „skrzypiec” wed∏ug Putiatyckiego.

Pomimo swojej tajemniczej, a przez to pasjonujàcej historii, chordo-
fony kolanowe okaza∏y si´ jednak w rozwoju polskiego instrumenta-
rium ludowego zjawiskiem epizodycznym, ust´pujàc pola chordo-
fonom ramieniowym, przede wszystkim skrzypcom. ˚aden inny
instrument nie ukszta∏towa∏ obrazu polskiej muzyki ludowej tak 
jak w∏aÊnie skrzypce, tote˝ nie powinna dziwiç ich absolutna 
dominacja w materiale zaprezentowanym na niniejszej p∏ycie.

Choç historyczna wartoÊç publikowanych dokumentów muzy-
cznych jest niewàtpliwa, nie w pe∏ni odzwierciedlajà one autentyzm
wiejskiego muzykowania, objawiajàcego si´, zw∏aszcza na terenach
Mazowsza, zapami´ta∏ym, d∏ugim i wariacyjnym ogrywaniem melodii
taƒca przez skrzypka, któremu towarzyszy∏ basista lub b´bnista (lub
oba instrumenty). W zakrojonej na szerokà skal´ historycznej doku-
mentacji fonograficznej (np. podczas Akcji Zbierania Folkloru 
Muzycznego w latach pi´çdziesiàtych XX stulecia) uwzgl´dniano 
z przyczyn ekonomicznych (oszcz´dnoÊç taÊmy) jedynie materia∏
muzyczny, tj. same wykonania, które cz´sto celowo skracano. 
Informacje o wykonawcach, uzyskane w trakcie z regu∏y zapisywa-
nych, ale nie nagrywanych wówczas wywiadów, do∏àczano 
do dokumentacji nagraƒ. Z jednej strony umo˝liwia∏o to zareje-
strowanie jak najwi´kszej iloÊci wàtków muzycznych, z drugiej 
jednak umniejsza∏o np. estetycznà warstw´ nagrania. 
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Od praktyki tej stopniowo odst´powano ju˝ w latach szeÊçdziesià-
tych, wraz z coraz wi´kszym upowszechnieniem taÊmy magneto-
fonowej. W coraz wi´kszym stopniu zacz´to zwracaç uwag´ 
na postaç muzyka ludowego – artysty, wytwórcy instrumentów
muzycznych, Êwiadka czasu i kultury, w których funkcjonowa∏a jego
muzyka. PodejÊcie takie by∏o istotnym wàtkiem pracy badawczej 
Jadwigi Sobieskiej, która k∏ad∏a nacisk na pe∏ne poznanie etno-
graficznego kontekstu muzyki tradycyjnej. Szeroko rozumiana
charakterystyka wykonawcy okazuje si´ wa˝nym i pomocnym pun-
ktem odniesienia do szczegó∏owych badaƒ nad zagadnieniem tradycji
muzycznych. Drugim, niezmiernie istotnym przedmiotem badaw-
czym jest stosunek wykonawcy do samej muzyki (êród∏a muzycznych
potrzeb, inspiracji, swoista estetyka, tradycyjna nomenklatura, 
np. w zakresie instrumentarium), a tak˝e stosunek innych ludzi 
do muzykantów (pozycja muzyka w spo∏ecznoÊci wiejskiej). 

Muzykanci ludowi, podobnie jak ich muzyka, pe∏nili w tradycyjnym
spo∏eczeƒstwie wielorakie funkcje, g∏ównie rozrywkowe (gra na
„muzykach”, „pograjkach”), pojawiali si´ cz´sto we wznios∏ych 
i wyjàtkowych sytuacjach, jak wesela czy chrzciny, byli obecni podczas
dorocznych zwyczajów - dlatego zapewne stanowili swego rodzaju
elit´ kulturalnà wsi. Przekazywany przez nich repertuar utrwala∏ si´ na
danym terenie, a cz´sto silnie oddzia∏ywa∏ na okolic´ - utwory nierzad-
ko przybiera∏y nazwy od nazwisk bàdê przydomków s∏ynnych
muzyków. Mimo to wizerunek muzykanta w oczach spo∏eczeƒstwa
wcià˝ pozostawa∏ niejednoznaczny. Wi´kszoÊç z nich reprezentowa∏a
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najbiedniejszà lub Êrednià warstw´ mieszkaƒców wsi. W porównaniu 
do maj´tnych i ci´˝ko pracujàcych ch∏opów nie zawsze mogli oni
cieszyç si´ pe∏nym zaufaniem. Jak podkreÊli∏ Józef Burszta we wst´pie

do znanej ksià˝ki Franciszka Kotuli, „muzykanci
byli w ̋ yciu wsi bardzo przydatni, nawet niezb´dni,
ale tylko w sytuacji powsta∏ej potrzeby obs∏u˝enia
zabawy czy wesela” (F. Kotula, „Muzykanty”,
Warszawa 1979, s. 18). 

W Êrodowisku wiejskim ludzie o szczególnej
wra˝liwoÊci na muzyk´ w sposób Êwiadomy
wybierali swà artystycznà drog´. Niekiedy 
kontynuowali oni muzyczne tradycje rodzinne 
(w tym wypadku kszta∏cenie odbywa∏o si´ pod
okiem rodzica), ale na ogó∏ rzadko kiedy dbano 

o rozwój talentu dziecka. Nie brakowa∏o
zatem samouków, którzy cz´sto znajdowali
sobie mistrzów, by potem naÊladowaç 
ich gr´, dziedziczyç po nich instrumenty.
Powszechnym zjawiskiem by∏o jednak, 
˝e nauczyciel celowo nie przyk∏ada∏ 
si´ do kszta∏cenia ucznia, obawiajàc si´
wychowania sobie przysz∏ej konkurencji. 
W wyjàtkowych tylko przypadkach ludowy muzyk kontynuowa∏ nauk´
pod okiem troch´ choçby wykszta∏conego pedagoga (np. organisty) 
i poznawa∏ nuty. Co prawda znajomoÊç pisma nutowego oznacza∏a
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cz´sto nobilitacj´ muzyka-„nucisty” w Êrodowisku, dajàc mu mo˝liwoÊç
czerpania nowego repertuaru z rozmaitych wydawnictw, ale mia∏a te˝
swoje ujemne strony, ograniczajàc jego kreatywnoÊç i artyzm. 

Motywem podj´cia zawodu muzyka by∏a, oczywiÊcie obok pasji, tak˝e
ch´ç wyró˝nienia si´ i zdobycia szacunku w spo∏ecznoÊci, 
jednak poczàtki dzia∏alnoÊci „grajków” cz´sto bywa∏y trudne.
Nierzadko spotykali si´ oni z niezrozumieniem, kpinà, a nawet 
z odrzuceniem ze strony najbli˝szych i spo∏ecznoÊci. Nie bez znaczenia
pozostawa∏ te˝ czynnik ekonomiczny - mo˝liwoÊç zarobkowania.
„Grywanie po ludziach” rzadko kiedy jednak przynosi∏o muzykantowi
dochody wystarczajàce dla utrzymania rodziny, dlatego te˝ dla wielu 
z nich artystyczna profesja stanowi∏a jedynie zaj´cie poboczne, nato-
miast na co dzieƒ byli rolnikami, szewcami, pasterzami itp. Niektórzy 
zajmowali si´ równie˝ leczeniem zio∏ami, a niekiedy tak˝e i „zamawia-
niem”, tj. od˝egnywaniem chorób ludzi i zwierzàt. 

Dla najstarszych pokoleƒ mieszkaƒców wsi, tworzàcych dawne
spo∏ecznoÊci wiejskie, czary i gus∏a by∏y czymÊ normalnym, codzien-
nym. Umieli oni odczytywaç znaki i przestrogi na podstawie zjawisk
przyrody, wierzyli we wró˝by, zabobony wynikajàce z okreÊlonych
zdarzeƒ; co wi´cej – wielu twierdzi∏o, i˝ zna mow´ zwierzàt. 
Nic wi´c dziwnego, ˝e najwybitniejszych skrzypków posàdzano
niekiedy nawet o konszachty z diab∏em – tak niezwyk∏e by∏y ich muzy-
czne umiej´tnoÊci. Znanego skrzypka „Waloska” oraz innych tajemni-
czych rawskich muzykantów wspomnia∏ podczas nagrania w 1981 r.
skrzypek Kazimierz Meto:
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„Tak, tak to by∏ taki [...] Micholik z Sadycza [Sadykierza], z Bobrowca Haber. 
Mówili, ˝e on ma diab∏a, to jak zrobi∏, to mu tam smyk pod struny wszed∏, to mu si´
struny porwa∏y, no nie móg∏ graç i ju˝. Takie by∏y czary kiedyÊ. Jeden drugiemu 
zazdroÊci∏. Tak naprzeciw. Ale niektórzy to nie mieli tej zdolnoÊci, bo to niektórzy 
to mówili, ˝e mieli szatana to diab∏a, bo tera to si´ nie spotyka tego, kiedyÊ to potrafili
jedni drugiemu na z∏oÊç zrobiç. S∏ysza∏em. No i jeszcze sà opowieÊci, nawet dzisiaj star-
si ludzie to powiedzà. Bo ja to jestem troch´ w m∏odszym wieku, ale te ludzie co majà

po osiemdziesiàt lat to powiedzà i to faktycznie 
tak jest”. 

Podobne opowieÊci, dziÊ przyjmowane 
z przymru˝eniem oka, jeszcze kilka-
dziesiàt lat temu silnie pobudza∏y
wyobraêni´ nie tylko najm∏odszych
s∏uchaczy. Warto zauwa˝yç, ˝e praktyce

wokalnej nie dodawano wierzeniowych komentarzy, poniewa˝
umiej´tnoÊç Êpiewania jest bardziej powszechna i nie wymaga „wta-
jemniczenia”, jakie staje si´ udzia∏em instrumentalisty. Âpiewak, choç-
by najlepszy, nie by∏ zatem podejrzewany o konszachty z diab∏em,
natomiast muzykom przypisywano je doÊç cz´sto. PodkreÊlmy 
jednak, ˝e dotyczy∏o to z regu∏y jedynie najwybitniejszych muzyków 
o niezwyk∏ych osobowoÊciach.

WÊród tradycyjnych muzyków istnia∏ rodzaj hierarchii, uwarunko-
wanej ró˝norodnoÊcià oczekiwaƒ spo∏ecznych i sytuacji wykonaw-
czych. Najwa˝niejsze wydarzenia w spo∏ecznoÊci (np. wesele) wyma-
ga∏y obecnoÊci najlepszych, najbardziej doÊwiadczonych muzykantów.
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Przy mniej wa˝nych okazjach wystarczy∏ nawet i poczàtkujàcy adept
sztuki muzycznej, który za swojà gr´ nie musia∏ byç wynagradzany
pieni´dzmi, a jedynie skromnym pocz´stunkiem. Odzwierciedleniem
statusu skrzypka w spo∏ecznoÊci wiejskiej by∏ zasi´g geograficzny jego
dzia∏alnoÊci (a zarazem popularnoÊci) – najlepszych zapraszano
niekiedy nawet do odleg∏ych miejscowoÊci. 

Swoistym dramatem tradycyjnych muzykantów by∏o stopniowe
pojawianie si´ w drugiej po∏owie XX w. na wsiach tzw. „muzyki
nowej”. Gwa∏towny zwrot w estetyce i modzie wÊród ówczesnych
ludzi (od lat 60. XX w.) spowodowa∏ zapotrzebowanie na nowe kapele,
instrumenty i nowy, inny repertuar. 

Wspó∏czeÊnie wiejscy muzykanci nie spe∏niajà ju˝ swojej pierwotnej
funkcji – reprezentantów kultury muzycznej wsi. Sà oni obecnie raczej
reprezentantami „ginàcego Êwiata”, którego echa  mo˝na jeszcze
us∏yszeç na festiwalach i imprezach folklorystycznych, a tak˝e 
w dokumentalnych nagraniach. Szczególne znaczenie majà zatem
spotkania z wykonawcami w ich domach, w „naturalnym Êrodowisku”
˝ycia. Takich rejestracji (nie zachowanych) dokonywano ju˝ w okresie
mi´dzywojennym (np. ¸ucjan Kamieƒski i jego wspó∏pracownicy 
z Regionalnego Archiwum Fonograficznego w Poznaniu w latach
trzydziestych XX wieku; studentkà Kamieƒskiego by∏a wspomniana
wczeÊniej Jadwiga Sobieska). Mo˝na wówczas by∏o us∏yszeç jeszcze
muzyk´ w pierwotnym wydaniu i brzmieniu. Ponadto gra w warun-
kach domowych sk∏ania∏a muzyka do d∏u˝szych osobistych
wypowiedzi oraz wspomnieƒ, na dêwi´kowe rejestrowanie których
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pozwalano sobie, niestety, dopiero znacznie póêniej. Choç jednak
wspó∏czesna dokumentacja terenowa dysponuje coraz wi´kszymi
mo˝liwoÊciami, zw∏aszcza doskona∏à technikà nagraniowà, 

ma znacznie ju˝ ograniczone pole dzia∏ania.
Szcz´Êliwie zachowane z dawnych lat dokumen-
ty, m.in. wspomnienia wypraw terenowych
Kamieƒskiego, stanowià dziÊ zatem cenne jej
uzupe∏nienie.

Mistrzowie muzyki ludowej odeszliby w zapom-
nienie, gdyby nie utrwalony na taÊmie zapis ich
kunsztu, wra˝liwoÊci i wyobraêni, których obraz
pragniemy przedstawiç na niniejszej p∏ycie. Czy

taka muzyka ludowa mog∏a rozbrzmiewaç w czasach Chopina? 

Kto wie...

Ewa Dahlig-Turek i Jacek Jackowski
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Rytel (b.d.) ur. w 1906 r. – skrzypce; nagr. 1958 r. Koszelew pow. Gostynin
1. Kujawiak od Sannik, 2. Kujawiak starego Skoniecznego 3. Kujawiak Mierczewskiego
Antoni Szewczyk ur. w 1906 r. Czermno pow. Gostynin, zam. WymyÊle Nowe 
pow. Gostynin – skrzypce; nagr. 1959 r. WymyÊle Nowe 
4. Kujawiak
Czes∏aw Michalak ur. w 1915 r. Krubin pow. Gostynin i tam zam. – skrzypce; 
nagr. 1959 r. Krubin 
5. Kujawiak, 6. Kujawiak, 7. Kujawiak Domaƒskiego
Józef Mielczarek ur. w 1893 r. Komentowo pow. P∏ock, zam. Samborz pow. P∏ock –
skrzypce; nagr. 1956 r. Samborz 
8. Chmiel
Stanis∏aw Gniazdowski ur. w 1898 r. Obr´biec pow. Przasnysz i tam zam. – skrzypce;
nagr. 1963 r. Obr´biec 
9. Kujawiak, 10. Oberek
W∏adys∏aw Bàkowski ur. w 1898 r. Przasnysz, zam. Obr´biec pow. Przasnysz –
skrzypce; nagr. 1963 r. Obr´biec 
11. Oberek
W∏adys∏aw Polakowski ur. w 1901 r. Przasnysz i tam zam. – skrzypce; nagr. 1963 r.
Przasnysz
12. Ober owczarek
Franciszek Maradziecki ur. w 1897 r., zam. Mszadla pow. Skierniewice – skrzypce;
nagr. w 1952 r. Lipce pow. Skierniewice
13. Mazurek, 14. Oberek, 15. Oberek, 16. Oberek, 17. Oberek
Latoszewski Tomasz ur. w 1909 r. ChàÊno II pow. ¸owicz i tam zam. – skrzypce;
nagr. 1959 r. ChàÊno II
18. Oberek Jareckiego
Stanis∏aw Wiercioch ur. w 1935 r. Stachlew pow. ¸owicz, zam. Be∏chów pow. ¸owicz
– skrzypce; nagr. 1981 r. Polesie pow. ¸owicz
19. Kujon
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Jan Wasiak ur. w 1902 r. Wola Miedniewska pow. Grodzisk Maz. i tam zam. – Êpiew,
skrzypce; nagr. 1956 r. Wola Miedniewska 
20. Mazur, 21. Oberek
Józef Maƒkowski ur. w 1880 r. M´tne pow. Garwolin, zam. Podseku∏a pow. Siedlce –
skrzypce; nagr. 1966 r. Podseku∏a 
22. Plàsy
Jan Stasiak ur. w 1917 r. Strupiechów pow. Grójec, zam. Pobiedna pow. Rawa Maz. –
skrzypce; nagr. 1967 r. Nowe Miasto pow. Rawa Mazowiecka
23. Oberek z nad Pilicy
Bronis∏aw Bia∏ek ur. w 1914 r. Strupiechów pow. Bia∏obrzegi i tam zam. – skrzypce;
nagr. 1956 r. Strupiechów 
24. Oberek od Przybyszewa
Wojciech Dziuba ur. w 1869 r. K∏onna pow. Opoczno, zam. Grabowska Wola 
pow. Radom – skrzypce; nagr. 1952 r. Wrzeszczowska Wola pow. Radom 
25. Z olsyny
Józef Weso∏owski ur. w 1877 r. Czarnocin pow. Radom, zam. Kad∏ubska Wola 
pow. Radom – skrzypce, NN – b´benek ; nagr. 1952 r. Rogolin pow. Radom 
26. Oberek Skaryszewski, 27. Witosa
Stanis∏aw W∏odarczyk ur. w 1884 r. W∏odarczyk Stanis∏aw i tam zam. – skrzypce;
nagr. 1952 r. Jaszczowice Kolonia pow. Radom
28. Hrabiowski
Józef Bieniarz ur. w 1885 r. Bukówne pow. Radom, zam. Kad∏ubska Wola 
pow. Radom – skrzypce, NN – b´benek ; nagr. 1952 r.
29. Mazur z Zam∏ynia, 30. Mazur Wieniawy
Stanis∏aw Pajàczkowski ur. w 1890 r. Kaszów pow. Radom, zam. Mokros´k 
pow. Radom – skrzypce; nagr. 1952 r. Mokros´k 
31. Obery z Mokros´ka, 32. Z Kaszewskiej Woli33. Z Ludwikowa
Jan Fokt ur. w 1904 r. Józefów pow. Radom i tam zam. – skrzypce, Marian Matysiak
ur. w 1922 r. Józefów pow. Radom i tam zam. – b´benek; nagr.1952 r. Józefów 
34. Okràglak Marcelonka, 35. Okràglak Gajowioka, 36. Oj chmielu, 37. Oberek od Józefowa
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Franciszek Nachy∏a ur. w 1907 r. Czarnolas pow. I∏˝a, zam. Rzeczniów pow. I∏˝a –
skrzypce; nagr. 1951 r. Rzeczniów 
38. Oberek wsiowy, 39. W´drowiec, 40. W´drowiec
Stanis∏aw Sukiennik ur. w 1912 r. Jaros∏awice pow. Radom, zam. Rogolin 
pow. Radom – skrzypce, NN - b´benek; nagr. 1952 r. Rogolin 
41. Owczarz, 42. Mazur Kujawiak
Marian Matysiak ur. w 1922 r. Józefów pow. Radom i tam zam. – skrzypce, Jan Fokt
ur. w 1904 r. Józefów pow. Radom i tam zam. – b´benek; nagr. 1952 r. Józefów 
43. Oj pocó˝, 44. Od roboty, 45. Mazurek weselny
W∏adys∏aw Barcikowski ur. w 1922 r. B∏otnica pow. Radom i tam zam. – skrzypce;
nagr. 1952 r. B∏otnica 
46. Od Przytyka, 47. Taƒczaków
Stanis∏aw Karpiƒski ur. w 1924 r. Kad∏ub pow. Radom i tam zam. – skrzypce; 
nagr. 1952 r. Ossów pow. Radom 
48. P∏aczek, 49. Oberek tutejszy
Edward Sulowski ur. w 1926 r. Mokros´k pow. Radom i tam zam. – skrzypce; 
nagr. 1952 r. B∏otnica pow. Radom
50. Od Nortów, 51. Domiƒskiego, 52. Od Kasowa, 53. Za byd∏em
Jan Makowski ur. w 1928 r. Emilianów pow. Rawa Maz. i tam zam. – skrzypce; 
nagr. 1967 r. Lubochnia pow. Rawa Mazowiecka
54. Ober, 55. Mazur
Stanis∏aw Rogulski ur. w 1913 r. Czerniewice pow. Rawa Mazowiecka, zam. Chociwek
pow. Rawa Mazowiecka – skrzypce; nagr. 1971 r. Chociwek 
56. Oberek rzecycarz, 57. Mazurek
58. Melodia weselna Pob∏ogos∏aw matko te twojà córeczke
Kazimierz Meto ur. w 1922 r.  Glina pow. Rawa Mazowiecka i tam zam. – skrzypce;
nagr. 1967 r. Glina 
59. Mazurek
Kazimierz Meto - skrzypce; Józef Meto ur. w 1927 r. Glina – basy trzystrunne; 
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Józef Chudy ur. w 1925 r. Glina – b´benek; Anna Koprek ur. w 1904 r. Glina – Êpiew;
nagr. 1981 r. Glina 
60. Oberek (skrzypce, b´benek), 61. Oberek Chodêmy ju˝ do domu bo nas wyganiajóm
Józef Szafraƒski ur. w 1902 r. Rzeczyca pow. Rawa Mazowiecka, zam. Konewka 
pow. Rawa Mazowiecka – skrzypce; W∏adys∏aw Kretek ur. w 1905 r. Rzeczyca, 
zam. ¸ódê – basy trzystrunne; nagr. 1971 r. Glina pow. Rawa Mazowiecka
62. Oberek, 63. Chmiel
Anna Koprek - Êpiew; Józef Szafraƒski - skrzypce; nagr. 1971 r. Glina pow. Rawa
Mazowiecka
64. Wczoraj dysc pado∏ 

This fiddle remembers the times of Chopin…

Archival recordings of traditional Polish fiddlers from the Phonogram Collection 
of the Institute of Arts of the Polish Academy of Sciences.

„This fiddle remembers the times of Chopin” – this is what
Kazimierz Meto, one of the last authentic folk musicians  who died
couple of years ago said about his instrument. We used this
sentence as a motto for the album which presents the oldest
archival recordings of Polish fiddle music from the collection 
of the Institute of Arts, issued on the edge of 2010 – a 200th birth

24

ksiazka CHOPIN ok  20-12-09  8:11  Page 24



anniversary of a genius Polish composer Fryderyk Chopin.   
Although folk music inspirations constitute an important 
discriminant of national character of Chopin’s works, it was not our
intention to look for direct references to folklore in composer’s
music or to follow his footsteps in Mazovia and other regions 
of Poland. Instead, by compiling a selection of recordings 
of the oldest generation of fiddlers and trusting the fidelity 
of traditional transmission, we wanted to present to the listener 
the musical climate of the 19th century village of Middle 
Poland – its music style and repertoire that Fryderyk Chopin 
and his contemporaries could have met.  We narrowed down 
the choice to the territory of the historic Mazovia, but also stepped
into the areas of which there is no evidence that the composer ever
visited them, such as the regions of Radom, Opoczno and Podlasie,
from where many interesting documental recordings have been 
preserved. We did not take into consideration the lands of Dobrzyƒ
and Kujawy, so important for Chopin’s music, as recordings from
this part of Poland will be presented on the next album. Chopin,
being born and brought up in Mazovia, visited also different
regions, so he had a chance of getting into direct contact with folk
music, as he directly reported in his notes and letters. 
If the fiddle music prevails in the material presented on this album,
it is because this instrument is the most characteristic one of Polish
folk music. Even though the historical value of the published
recordings cannot be argued, they do not give a full image 
of the authenticity of folk fiddling that is manifested, especially 
in Mazovia, in passionate, variational and continuous playing 
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of dance melodies to the accompaniment of the bass or drum 
(or both). Due to economic reasons (such as high costs of audio
tapes) a large scale phonographic documentation of the past 
(e.g. Musical Folklore Collecting Campaign in the 1950s) included
only recordings of music, i.e. performances, often shortened 
to a minimum. For the same reason all the information gathered 
in interviews was usually written down without recording. 
On the one hand it made possible to register more music examples,
but on the other one it diminished the aesthetic value of  recordings. 
What a picture of folk music could Fryderyk Chopin have 
seen as a young man, before he left his motherland for good? 
This question can be answered, although only indirectly, 
by preserved sources referring to musical folklore, such as folk
music notations, ethnographic descriptions, or iconographic 
presentations of instruments and musical situations.
The possible impact of Polish folk music on Chopin’s work 
has been thoroughly discussed. It has been generally agreed 
that the genius composer did not really quote folk tunes, and was
only inspired by their melodic and rhythmic features which 
- woven into the texture of his piano music - gave birth to great
works of unquestionably Polish character, but also of worldwide 
recognition. 
The real sound of the folk culture he might know, could
be recorded much later, when Thomas Alva Edison constructed 
his first phonograph (1877). Yet, due to unfortunate quirk 
of fate the oldest collections of Polish musical folklore recordings
of the 1930s were destroyed during World War II. However, sound
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recordings made right after the war made it possible to save,
although in a bit depleted form, part of this inheritance. Rich
resources of the Phonogram Collection of the Institute of Arts 
of the Polish Academy of Sciences comprise, amongst many others,
the recordings of three performers born in 1854 - only five years
after the death of the great composer.   
The masters of folk music would go into oblivion, had their 
craftsmanship not been recorded on tape to save the picture of their
sensitivity and imagination which we wanted to present 
in this album. Could this kind of folk music have resounded 
in the times of Chopin?   

Well, who knows...

èród∏a ilustracji:
1. Kazimierz Meto, fot. W. Wygnaƒski, Glina 1971 r.
Zbiory Fonograficzne ISPAN
2. Józef Szafraƒski i W∏adys∏aw Kretek z Rzeczycy
Zbiory Fonograficzne ISPAN
3. Kazimierz Meto, fot. A. Sza∏aÊna, Glina 1967 r.
Zbiory Fonograficzne ISPAN
4. Jan Makowski, fot. A. Sza∏aÊna, Kochanów 1967 r.
Zbiory Fonograficzne ISPAN
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