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Tytuł
Małe i duże wędrówki pieśni

Rozwinięcie
Zapoznanie uczniów z zagadnieniami dotyczącymi pieśni ludowych oraz rolą terenowych badaczy pieśni. 
Nagrywa się i notuje utwory 

W skrócie
Zajęcia będą głównie polegały na omawianiu zagadnień związanych z przekazem ustnym pieśni, a także 
tworzeniem wariantów tekstowych i melodycznych

Obszary tematyczne/słowa kluczowe
pieśń ludowa, muzyka tradycyjna, etnomuzykolog, badacz terenowy, folklorysta,
informator – wykonawca, lokalny muzyk, podział pieśni na obrzędowe, powszechne, zawodowe

Podstawa programowa
edukacja regionalna, muzyka, wiedza o kulturze

Jakie umiejętności zdobędą uczestnicy
Uczestnicy:

• znają zagadnienia związane z pieśnią ludową
• rozumieją proces jej powstawania, notowania i nagrywania 
• rozpoznają typy pieśni ze względu na tematykę

Metody i formy pracy
dyskusja, praca w grupach, prezentacja, słuchanie materiałów muzycznych, ćwiczenia grupowe 
bądź indywidualne

Jak to zrobić
Wprowadzenie: otwarta dyskusja z przykładowymi pytaniami: 
Czym jest pieśń ludowa?
Jak można klasyfikować pieśni?

Omówienie tematu: przedstawienie schematu z podziałem pieśni (materiały dla nauczyciela), omówienie 
każdego rodzaju pieśni: powszechnych, zawodowych, obrzędowych (materiały dla nauczyciela, 
odpowiedź na pytanie kim jest badacz terenowy na przykładzie Adolfa Dygacza i Oskara Kolberga

Słuchanie materiałów muzycznych: odtwarzanie i omawianie przykładowych pieśni na bazie 
dołączonych do lekcji nagrań mp3 lub dowolnego wyboru pieśni ze strony zespolyspiewacze.pl. 

Przykładowo można posłuchać
• pieśni powszechnej Mamo moja, mamo z Koła Gospodyń Wiejskich z Góry Siewierskiej ( obecnie jest to 

zespół Górzanki z gminy Psary, który można znaleźć na stronie zespolyspiewacze.pl) 
• pieśni obrzędowej Nasz gaik zielony z Siemoni (gmina Bobrowniki) nagranej przez Adolfa Dygacza 

27.12.1965 – śpiewa Władysława Kusiowa 
• przykład pieśni zawodowej Jestem ja hutnik sosnowski z Sosnowca nagranej przez Adolfa Dygacza 

30.01.1968 – śpiewa Józef Czechowski

Ćwiczenie indywidualne / grupowe
Nauczyciel odtwarza ponownie przykłady muzyczne które zawiera lekcja. Zadaniem uczniów jest 

http://zespolyspiewacze.pl
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rozpoznanie, czy jest to pieśń obrzędowa, powszechna czy zawodowa, a także omówienie cech 
charakterystycznych dla usłyszanego utworu. 

Pliki dźwiękowe można dowolnie zmieniać i urozmaicać korzystając z pieśni regionalnych.

Czego potrzebujemy
komputer, głośniki

Materiały do pobrania
1. Materiały dla nauczyciela.
2. Pliki mp3.
3. Okładka i rękopis Adolfa Dygacza.

Źródła internetowe
teksty i pliki mp3 z nagraniami zespołów śpiewaczych z gminy Psary ze strony zespolyspiewacze.pl
teksty i pliki mp3 z nagraniami – Muzeum Etnograficzne w Chorzowie
teksty pieśni zebranych przez Adolfa Dygacza – Śląska Biblioteka Cyfrowa
teksty i melodie pieśni na stronie Instytutu im. Oskara Kolberga – Elektroniczny Indeks 
Folkloru Muzycznego

Autorki
Agata Hofelmajer-Roś, Agata Krajewska

Licencje
Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

http://zespolyspiewacze.pl
https://zbiory.muzeumgpe-chorzow.pl/dygacz/d_mmlista/index.php
https://sbc.org.pl/dlibra/results?q=dygacz&action=SimpleSearchAction&type=-6&p=0
http://oskarkolberg.pl/MusicDb
http://oskarkolberg.pl/MusicDb
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Wstęp i omówienie tematu

Czym jest pieśń ludowa?
Istnieje kilka cech charakterystycznych dla pieśni ludowych: przyjmuje się, że są to krótkie formy 
nierozerwalnie związane z muzyką zawsze śpiewane, często wyłącznie jednogłosowo, a’cappella bądź 
z akompaniamentem charakterystycznych, regionalnych instrumentów. 

Towarzyszyły różnym przejawom życia lokalnych społeczności, utrwalały ważne momenty i prywatne 
historie oraz realia niełatwej, wiejskiej codzienności. Przez wiele lat nie istniały jako samoistne utwory 
artystyczne, były wplecione w rdzenne zwyczaje i obrzędy mieszkańców, takie jak wesela, kolędowanie, 
dożynki, wykonywano je przy pracy, śpiewano podczas zabawy.

Poetyka pieśni ludowych wyróżnia się stroficzną budową z refrenem, fragmentarycznością, ogólnikowo-
ścią w przedstawianiu postaci i różnych sytuacji. 

Ich warstwa melodyczna jest powtarzalna, łatwa do zapamiętania, gdyż – co charakterystyczne – pieśni 
te były przekazywane tradycją ustną, z pokolenia na pokolenie. Rozpowszechniając się tą drogą, zyskiwa-
ły akceptację ludu, ulegały przekształceniom. Są zatem anonimowe, posiadają wiele wariantów teksto-
wych i muzycznych. 

Stopniowo rozwijająca się od xix wieku technologia dała możliwość rejestracji pieśni, odtwarzania 
oraz ich precyzyjniejszego zapisu.

Towarzysząc m. in. obrzędowości pieśń ludowa wiązała się z ruchem, tańcem i mogła stanowić element 
większych form, przybierających charakter inscenizacji o ustalonej formie, jak w przypadku wesela 
czy kolędowania.

Pieśń ludowa jest także ważnym ogniwem dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego. Funkcjonu-
jąc na uprzemysłowionym obszarze wykształciła odmienną tematycznie grupę – pieśń robotniczą, która 
nawiązuje do kultu pracy, górniczej i hutniczej obrzędowości, dotyczy problemów związanych z bezrobo-
ciem, biedą, odzwierciedla trudne realia pracowników, podyktowane zawiłymi losami historycznymi.

Klasyfikacja pieśni
Problem przyporządkowania pieśni do poszczególnych kategorii towarzyszył folklorystom niemal 
od zawsze. Jedna pieśń dotyczyć mogła bowiem zarówno obrzędu, takiego jak wesele, zawierała wątki 
miłosne oraz wzmianki o zawodzie, tak jak miało to miejsce w przypadku wesela hutniczego, co powodo-
wało trudności i niekonsekwencję w zakwalifikowaniu pieśni w sztywne ramy klasyfikacji. Dodatkowo 
problem stwarzała fragmentaryczność i dwuznaczność tekstów. Propozycji podziału materiału pieśniar-
skiego było zatem wiele. 

Już poprzednicy Oskara Kolberga dzielili repertuar ludowy na grupy posługując się hasłami. Sam Kolberg 
uszczegółowił hasłową klasyfikację posługując się bardziej zwięzłymi opisami i wyrażeniami, takimi jak: 
wierność, łaska, żale, szkoła, grób, a kolejni folkloryści porządkowali repertuar wprowadzając do swych 
zbiorów bardziej szczegółowe podgrupy, którymi nie zawsze osiągali cel, jakim jest klarowne, czytelne 
porządkowanie zebranego materiału. 

Wśród twórców klasyfikacji wyróżnić należy m.in. Łucjana Kamieńskiego, Jana Stanisława Bystronia, 
Józefa Ligęzę, Stefana M. Stoińskiego oraz Jana Sadownika, a także folklorystów proponujących inne, 
ciekawe ujęcia w obrębie wybranej tematyki pieśni, jak chociażby Jerzego Bartmińskiego stosującego 
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własną definicję erotyku ludowego, odnoszącego się do kodu semiotycznego tych pieśni czy Dobrosławę 
Wężowicz-Ziółkowską, która w monografii Miłość ludowa. Wzory miłości wieśniaczej w polskiej pieśni ludo-
wej xviii–xx wieku stworzyła klasyfikację uwzględniającą różne wzory miłości, m. in. szczęśliwej, zakoń-
czonej weselem, bądź nim nie sfinalizowanej.

Adolf Dygacz specjalizując się w obszarze folkloru górniczo-hutniczego wypracował swoją konce-
pcję podziału tematycznego tychże pieśni, która jest uzupełnieniem hasłowej klasyfikacji autorstwa 
Jana Stanisława Bystronia oraz modyfikacji dodanych przez Jana Sadownika o muzyczne tradycje 
grup zawodowych. 

podział pieśni
Zwykle pieśni dzieli się na trzy wielkie działy:

• pieśni obrzędowe – związane z akcją obrzędu, wykonywane w konkretnym czasie i okolicznościach,
• pieśni zawodowe – opowiadające o zawodzie lub o wykonywanej pracy, obowiązkach i życiu codzien-

nym pracowników kopalni, hut, flisaków, gospodarzy i przedstawicieli innych profesji.
• pieśni powszechne – śpiewane przez lokalną społeczność w różnych okolicznościach, towarzyszące za-

bawie, a także śmierci – w momentach tragicznych, w związku z ważnymi wydarzeniami historycznymi.

W ramach każdego z działów wyróżnia się gatunki pieśni określane – w zależności od tematyki – 
np. jako pieśni miłosne, pieśni historyczne, pieśni górnicze.

Pieśni powszechne nie są zazwyczaj ograniczone czasem i miejscem, co oznacza, że można je śpie-
wać zawsze i wszędzie, przy każdej okazji. Ich tekst łączony jest z melodią w sposób swobodny, jednak 
zawsze ma identyczną budowę zwrotkową i strukturę wersyfikacyjną. 

Przeplatane są w nich wpływy obce, a ich warianty są w pewnym stopniu zależne od miejsca wykony-
wania, a także okoliczności. Nie dziwi więc zabieg podmieniania imion bohaterów przyśpiewek, czy też 
nazw miejscowości. 

Pieśni powszechne charakteryzują się dużą wariantywnością i zmiennością. Wśród nich wyróżnić można 
epicką i epicko-liryczną pieśń ludową, którą na gruncie folklorystyki reprezentują ballada, dumka i pieśń 
o niezwykłym wydarzeniu. 

Dotyczą one najczęściej tragicznych, miłosnych zdarzeń, posiadają wątki magiczne, nadprzyrodzone. 
Tematyka miłosna dominuje także w liryce, gdzie stanowi nieprzebrane bogactwo wielu historii, które 
niekiedy urozmaica dwuznaczny język, sprowadzający się także do obscenicznych wyrażeń. W pieśniach 
powszechnych poruszane są także tematy polityczne, lokalno-społeczne i historyczne, które w zależ-
ności od kontekstu mogą być żartobliwe, a wręcz prześmiewcze, satyryczne, lub patriotyczne, upamięt-
niające istotne wydarzenia, takie jak powstania czy strajki okupacyjne w zakładach pracy. Dużą rolę 
pełnią również pieśni rodzinne, opisujące codzienność – obowiązki domowe, wzajemne relacje rodziców 
i dzieci, sposób spędzania czasu przez najmłodszych. Tematyka pieśni powszechnych nie omija również 
wątków zabawy i tańca. Sięgając do tych źródeł, odnajdziemy teksty, w których mowa o tańcu, kapeli 
muzycznej, instrumentach, piciu gorzałki. Niezwykle rzadko występuje w tychże pieśniach refleksja nad 
przyrodą i życiem.

Pieśni obrzędowe wykonawstwo pieśni obrzędowych wiąże się z kultem, magią oraz z obowiązującymi na 
danym terenie formami obyczajowymi. Okazji do ich śpiewania było wiele: narodziny, wesela i pogrzeby, 
a także cykliczne wydarzenia: zimą kolędowano, wiosną chodzono z marzanną i gaikiem, latem odbywały 
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się dożynki, a jesienią śpiewano podczas wspólnych prac gospodarskich, takich jak darcie pierza. Szcze-
gólnym okresem w którym wykonywano pieśni obrzędowe były Święta Bożego Narodzenia. Był to czas 
bogaty w liczne zwyczaje i obrzędy, urozmaicony wspólnym kolędowaniem, rozpoczynającym się w dzień 
wigilijny, m. in. podczas oczekiwania na pasterkę i w kościele. W drugi dzień świąt rozpoczynało się kolę-
dowanie grup kolędniczych – pastuszków, którzy chodząc z kolorową gwiazdą od domu do domu śpiewali 
i składali życzenia, w zamian za symboliczne datki. Efektowne przedstawienia odgrywały grupy przebra-
nych kolędziarzy. Wykonawcy przybierali role Heroda, Marszałków, ułana, turka, żyda, żołnierzy, anioła, 
diabła i śmierci. Członkiem herodowego zespołu był również muzyk – skrzypek lub harmonista. Wspólne 
muzykowanie grup kolędniczych kończyło się 2 lutego, w dzień Matki Boskiej Gromnicznej. 

Pieśni zawodowe na terenie uprzemysłowionego Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego związane 
były głównie z górnictwem i hutnictwem. O tym, jak istotna stała się ta tematyka, świadczy obszerna 
rozprawa habilitacyjna etnomuzykologa – Adolfa Dygacza „Ludowe pieśni górnicze w Zagłębiu 
Dąbrowskim” (1975), w której folklorysta dokonał własnej systematyki, wyodrębniając w zasobach 
folkloru muzycznego tych grup pieśni obrzędowe i zwyczajowe, historyczne, społeczne i rewolucyjne, 
o zawodzie, o pracy, rodzinne, towarzyskie, zalotne i miłosne, komiczne i satyryczne, o muzykowaniu 
i tańcu oraz tańce zawodowe. Tak opracowana klasyfikacja ukazała bogactwo i różnorodność folklo-
ru górniczego, zarówno w warstwie słownej, jak i melodycznej. Pieśni zawodowe stanowią ciekawą 
opowieść o życiu codziennym, ciężkiej pracy, honorze, przywiązaniu do zawodu, ale także o górniczej 
obyczajowości, dniu powszednim, rodzinie, czy też zabawie. 

Adolf Dygacz
W zbiorach Adolfa Dygacza, folklorysty, który w latach 50–70.xx przeprowadził badania na 
terenie Zagłębia Dąbrowskiego dominują pieśni ludowe i robotnicze z terenu Śląska Opolskiego, 
Śląska Cieszyńskiego, Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego oraz Zagłębia Dąbrowskiego. 

Badacz wiele podróżował. Odwiedzał miejsca, w których mógł znaleźć wykonawców pieśni, zarówno 
osoby śpiewające, jak i grające. Podczas badań terenowych utwory były przez niego zapisywane w ze-
szytach nutowych i rejestrowane na magnetofonach szpulowych. Naukowiec posługiwał się magnetofo-
nami marki Grundig 140T, Tesla-Sonet, małym reporterskim magnetofonem Valiant oraz magnetofonem 
kasetowym Privileg. Zapisując tekst pieśni Dygacz starał się oddać w notatkach wszystkie usłyszane 
regionalne odrębności językowe stosując tzw. zapis półfonetyczny, co ułatwiało odczytanie i zrozumie-
nie tekstu, zwłaszcza osobom, które nie posługiwały się gwarą. Późniejsze przepisywanie rękopisów 
z warstwą nutową oraz tekstową “na czysto” następowało po powrocie folklorysty „z terenu”. Do tych 
zapisów służyły maszyny do pisania marki Olympia. 

Każdemu utworowi była przyporządkowywana fiszka zawierającą tytuł pieśni, imię i nazwisko infor-
matora wraz z datą jego urodzenia, miejsce zapisu a także – w niektórych przypadkach – inne warianty 
melodyczne i tekstowe tych utworów. 
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Rękopis Adolfa Dygacza

Okładka śpiewnika


