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Od redakcji

O magii

W numerze:
Działania projektowe

Fascynują nas tajemnice amerykańskich
Andów. Także Alpy mocno - w naszym przekonaniu - zrosły się z dziejami kontynentu
europejskiego. A dzięki narodowej ekipie próbującej zdobyć zimową porą K2 o Himalajach
praktycznie codziennie czytaliśmy w social
mediach. A Karpaty? Za blisko, za nisko, za
swojsko – tak praktycznie, można by podsumować odpowiedzi na pytanie, czy te góry
mogą być interesujące. W kolejnym numerze
Karpackiego Przeglądu Społeczno-Kulturalnego próbujemy udowodnić, że tak nie jest.
W poprzedni opisywaliśmy smocze legendy
związane z tym pasmem, także magów żyjących tu przez wieki, aż po XX stulecie, oraz
kult świętych drzew utrzymujący się na tym
obszarze.
Okazało się, że temat „magii” związanej
z tymi górami jest niezwykle głęboki i nośny.
Do tekstu o wilkach (w KPSK nr 1) dokładamy teraz materiał o zagrożeniu, jakie niósł
w tych terenach największy drapieżnik Karpat
– niedźwiedź i o sposobach, jak próbowano
jemu zaradzić. Drakula dzięki mass mediom
stał się „dyżurnym” wampirem we współczesnej popkulturze. W KPSK można przeczytać tekst o „ Żywych umarłych – karpackim
motywie ludowym” opisującym wierzenia
w „chodzących” w rejonie… Komańczy, a także o sposobach na ujarzmienie upiora. Ewenementem jest „bohater na kiju” czyli strach
polny - motyw kultury materialnej pojawiający
się w niemal każdym zakątku świata, który
w tak powszechnej skali przetrwał na terenach dawnej Słowiańszczyzny.
W numerze znajdziecie mini blok tekstów
o muzyce Karpat. Jak wyglądał rytualny taniec owiężiok, czy trudno grać na gajdach?
Do odpowiedzi na te pytania dokładamy tekst
sumujący wiedzę o „Nieprzerwanej tradycji
dźwięku” w Karpatach, o instrumentach dętych i strunowych oraz ludowych muzykach,
którzy potrafili na nich grać jak nikt inny.
W KPSK nie mogło zabraknąć materiałów
związanych z historią górskiego pogranicza.
Jest więc o zbójnikach działających na terenie Karpat od Beskidu Śląskiego po Huculszczyznę. Z kolei tekst „Przyrodniczo-krajobrazowe dziedzictwo Wołochów w Karpatach”
(cz. 1) uzmysławia, jak gospodarka pasterska
Wołochów zmieniła krajobraz Beskidu Śląskiego. I co więcej, jak dzięki niej uzyskał on
bioróżnorodność gatunkową porównywalną
w pewnych aspektach do bogactwa… raf
koralowych. O tym wszystkim i więcej w najnowszym numerze KPSK. 
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Bieszczadzka baranina i jagnięcina

Fascinujú nás tajomstvá amerických Ánd.
Aj Alpy - podľa nášho názoru - sa silno zrástli s dejinami európskeho kontinentu. A vďaka
národnému tímu, ktorý sa snažil dosiahnuť štít
K2 v zime, sme o Himalájach čítali prakticky
každý deň v sociálnych médiách. A Karpaty?
Príliš blízko, príliš nízke, príliš známe – tak
prakticky môžeme zhrnúť odpovede na otázku či tieto hory môžu byť zaujímavé. V ďalšom
vydaní Karpatského spoločensko-kultúrneho
prehľadu sa snažíme dokázať, že tak to nie je.
V predchádzajúcom vydaní sme opisovali dračie legendy súvisiace s tým pásmom, vrátane
mágov, ktorí tu žili v priebehu vekov až do XX.
storočia a kultu posvätných stromov udržujúceho sa v tejto oblasti.

Zwierzęta i magia

Ukázalo sa, že téma „mágie” spojenej s týmito
horami je neobyčajne hlboký a zaujimavý. Ku textu o vlkoch (v KSKP č. 1) teraz pridávame materiál
o hrozbe, ktorú predstavoval v tej oblasti najväčší
dravec Karpát – medveď a tiež text o spôsoboch,
akými ten problém napraviť. Drakula sa stal vďaka
masmédiom v súčasnej popkultúre „službovým”
upírom. V KSKP si môžete prečítať text o „ Živých
mŕtvych – karpatskom ľudovom motíve”, ktorý
opisuje vieru o „chodiacich” v oblasti... Komańczy,
ako aj o spôsoboch ako si podmaniť ducha. Výnimkou je „hrdina na tyči” alebo poľný strašiak motív materiálnej kultúry, ktorý sa objavuje takmer
vo všetkých kútoch sveta, ktorý prežil v takej veľkej miere na terénoch dávnych Slovanov.

Literatura

V tomto čísle nájdete mini blok textov o
hudbe Karpát. Aký bol rituálny tanec owiężiok
a či je ťažké hrať na gajdách? Na zodpovedanie týchto otázok pridávame text, ktorý zhŕňa
poznatky o „Neprerušenej tradícii zvuku” v
Karpatoch, o dychových a strunových nástrojoch, a o ľudových hudobníkoch, ktorí na nich
vedeli hrať ako nikto iný.
V KSKP nemôžu chýbať materiály súvisiace s históriou horského pohraničia. Je teda
o zbojníkoch pôsobiacich na teréne Karpát
od Sliezských Beskýd po Huculszczyznę. Na
druhej strane text „Prírodné a krajinné dedičstvo Valachov v Karpatoch” (č. 1) objasňuje,
ako pastierske hospodárstva Valachov zmenili
krajinu Sliezských Beskýd. A čo viac, ako vďaka nej získali druhy biodiverzity porovnateľnú v
niektorých ohľadoch s bohatými... koralovými
útesmi. O tom všetkom a ešte oveľa viac v najnovšom čísle KSKP. 

Zapraszam do lektury.

Pozývame vás do čítania.

Adam Cyło
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D ziałania projektowe

Krzysztof Zieliński

Bieszczadzka
baranina i jagnięcina

poddane procesowi obróbki termicznej.
Część z uczestników na grillu smażyła kotlety jagnięce. Kolejnym punktem były podobne
działania z wykorzystaniem łopatki baraniej
i dodatkowo przygotowanie kasz: pęczak
i gryczanej zgodnie z dawnymi recepturami.
Mięso wykorzystane w czasie warsztatów pochodziło ze stada, które w sezonie
wiosenno-jesiennym wypasa się na Połoninie Caryńskiej w Bieszczadach. 

Krzysztof Zieliński (3)

W Karczmie Gościniec w Rzeszowie
6 marca br., w ramach projektu „Szlak Kultury Wołoskiej”, Stowarzyszenie „Pro Carpathia” zorganizowało warsztaty kulinarne
prezentujące potrawy regionalne, związane
z kulturą pasterską. Prowadzący kucharz Janusz Pyra dokonał podziału tuszy jagnięcej
na elementy kulinarne oraz pokazał sposób
ich poprawnego wykrojenia. Następnie zostały one (m.in. comber, łopatka, gicz i udziec)

Prowadzący warsztaty kucharz Janusz Pyra

Promocja tradycji i rękodzieła

Anna i Julian Kowalczyk

można było pokosztować regionalnych potraw
karpackich – serów, oscypków i korboców –
przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich z Kamienicy Górnej.
Warsztaty z rękodzieła artystycznego
w ramach projektu „Szlak Kultury Wołoskiej” - z wykorzystaniem ornamentyki karpackiej - zostały zorganizowane
w dniach 23-25 lutego br. w gospodarstwie
agroturystycznym „Dolistowie” w Dwerniku w Bieszczadach przez Województwo
Podkarpackie. Warsztaty z tradycyjnej
biżuterii karpackiej prowadziła Ewelina
Matusiak, a zajęcia z rzeźbienia Waldemar Witkowski. W ich trakcie uczestnicy zrobili dusiołki na rzemykach, kostur
bieszczadzki z jałowca zwany „lagą” oraz
maskę z kory topoli. 

Monika Maślanka-Preneta (2)

Odchodzący karnawał 2018 r. świętowali
12 lutego br. górale biali z Kamienicy organizując zapusty po góralsku. Spotkanie - zorganizowane przez Związek Podhalan w Polsce
- rozpoczęto od warsztatów edukacyjnych
zorganizowanych w ramach projektu „Szlak
Kultury Wołoskiej”.
Baca z Ochotnicy Jarosław Buczek wygłosił prelekcję przeplataną pokazem multimedialnym na temat „Ginącego pasterstwa
w Gorcach i Beskidach”. Kolejnym punktem
był pokaz obróbki wełny w wykonaniu Koła
Gospodyń Wiejskich z Zasadnego. Uczestnicy mogli także posłuchać śpiewów pasterskich w wykonaniu grupy śpiewaczej Zespołu
Regionalnego „Gorce” z Kamienicy i gry na
instrumentach pasterskich. Warsztaty zakończyły zapusty góralskie, podczas których

V rámci projektu „Trasa Valašskej Kultúry” sa konajú podujatia. Združenie
„Pro Carpathia” zorganizovalo tvorivé
dielne predstavujúce jedlá súvisiace
s pastierskou kultúrou. Zväzok Podhalan v Poľsku pripravil vzdelávacie
tvorivé dielne v Kamienicy a Podkarpatské Vojvodstvo pripravilo v Dwerniku v Bieszczadach tvorivé dielne o
umeleckých remeslách. 
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Ś wiat pozamaterialny

Jakub Pawłowski

Żywi umarli –
– karpacki motyw ludowy
Motyw śmierci uchwytny był i jest w wielu kulturach ludzkich. Ten sam motyw przewijał się niemal
nieustannie w wielu najstarszych cywilizacjach na wszystkich kontynentach. Do najbardziej znanych
takich cywilizacji i kultur należała egipska, aztecka, grecka i celtycka. Wraz z tym „uwielbieniem” do
śmierci, a częściej raczej strachem przed nią, narodziły się inne elementy, jak choćby wiara w żywych
umarłych. Taki motyw uchwytny w ludowych opowieściach i wierzeniach spotkać można w Karpatach.

Upiór czyli martwiec

Stanisław Witkiewicz, Pogrzeb na wsi, 1878 r., Muzeum Narodowe w Warszawie

internet

Kiedy po śmierci nie nastąpiło zjawisko stężenia pośmiertnego, a serce nadal pompowało krew we wszystkie rejony ciała, wówczas
taki osobnik stawał się upiorem (od starosłowiańskiego ǫpirь i starocerkiewnosłowiańskiego ǫpyrь/ѫпырь). Inne nazwy takiej istoty
upir, martwiec, wiesczy, wupi, wuki, wąpierz
i wampir. Nieco analogiczny demon pojawia
się i na Bałkanach i w Polsce, a jest nią strzyga (strzyg, strzygoń). Co ciekawe człowiek
po śmierci mógł zostać upiorem jeśli, wedle
ludowych porzekadeł, pod marami na których
leżała trumna w czasie czuwania nad zwłokami, przeszedł kot, pies, kura, a nawet małe
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cyfrowe.mnw.art.pl

Wśród mieszkańców tego regionu bardzo
silna była wiara w siły nadprzyrodzone, czary,
zabobon, znachorów, ale też w ludzi umarłych,
którzy po złożeniu do grobu odwiedzają żywych. Częstokroć takie niespodziewane wizyty
przebiegały bardzo burzliwie i sprawiały kłopoty oraz szkody odwiedzanym – głównie bliskim. Badacze zagadnienia twierdzą, że można w tych motywach upatrywać archaiczne
zwyczaje pogrzebowe, ale też powierzchniową
religijność, skupiającą się na zewnętrznych jej
formach. Religia chrześcijańska, dominująca
wszakże na tych terenach, współistniała mniej
lub bardziej z zabiegami magicznymi, które
miały chronić żywych od zmarłych. Te działania wykonywane były zwykle przez ludzi „znających się na rzeczy”, zwanych mamonnikami.

dziecko. Wówczas było pewne, że taka osoba
po śmierci będzie „chodziła” i szkodziła. Upiora można było bardzo łatwo poznać. Oprócz
braku stężenia pośmiertnego jego twarz była
czerwona po śmierci. W Kulasznem i Radoszycach (dziś gm. Komańcza), gdzie wiara w upiory była mocno zakorzeniona, tłumaczono że
taki osobnik miał dwa serca, albo nawet dwie
dusze. Po śmierci znikało jedno serce odpowiadające za duszę, z kolei drugie żyło i było
odpowiedzialne za jego wędrówki po śmierci.
„Chodzący” pojawiał się w swym dawnym
domostwie i straszył, a poza tym dusił bydło.
Jeśli ktoś chciał temu zapobiec wówczas rzucał się i na niego. Po śmierci jednego członka rodziny odnotowywano w bardzo krótkim
czasie zgony innych, albo sąsiadów tychże.
Upiór potrafił także zsyłać na żywych choroby.
Szczególnie upatrywał sobie tych, którzy mu
za jego życia dokuczali. Oskar Kolberg podaje, że ludzie wprost twierdzili, iż jeśli ktoś zmarł
po pogrzebie, np. członka rodziny, winien
temu był umarły, który wstawał z grobu jako
upiór. Upiory chodziły z reguły nocą. Wtedy też
miały w zwyczaju porywać dusze żywych. Generalnie rzecz ujmując po okresie pogrzebania

członka rodziny wśród jego najbliższych, ale
też i u sąsiadów, panował strach i powszechne
przekonanie o jego wstaniu z grobu.

Sposoby na żywego umarłego
Ludzie szukali wielu sposobów na ujarzmienie umarłych. Stosowano szeroką gamę
zabezpieczeń przed tymi szkodnikami. Aby
uniknąć spotkania pierwszego stopnia z żywym trupem, zabezpieczano się już w trakcie
ceremonii pogrzebowej. W skrajnych przypadkach, kiedy zauważono, że pod marami
przeleciał pies lub inne stworzenie, „wynoszono” potencjalnego upiora pod odwróconym
progiem lub przez odwrócone drzwi. Były
przypadki, że wykonywano podkop w klepisku i trumnę z ciałem zmarłego wynoszono
pod progiem na zewnątrz pomieszczenia lub
domu. Wynoszono też trumnę przez okno.
Chodziło o to, by odwrócić zwyczaje, wykonać czynność nienaturalnie, w taki sposób, jaki
nie wykonuje się zwykle. To miało odczynić
wstanie z grobu zmarłego i rychłe straszenie.
Ponadto bardzo rozpowszechnionym zwyczajem w Karpatach było sypanie maku w drodze
na cmentarz i z powrotem. Jak wiadomo, mak

Krwawa walka z „chodzącymi”
Wśród Romów etnografowie zauważyli
zwyczaj wkładania szpilek pod język nieboszczykowi. Wszystko po to, by zapobiec jego
ożywieniu po śmierci. Powszechną praktyką
było też odprowadzanie zmarłego na cmentarz, a kobiety rzucały mak na drogę. Znane są
jednak drastyczne zwyczaje, jakie praktykowane były w karpackiej części Europy, w tym
i na terenie Polski. Należały one do wyjątkowo powszechnych walki przed „chodzącymi”.
W niedalekim czasie od pochowania zmarłego na cmentarzu rodzina lub sąsiedzi odcinali
zwłokom głowę, bo twierdzili że to ich uchroni

Jakub Pawłowski – historyk, muzealnik, dziennikarz i popularyzator
wiedzy o regionie. Współzałożyciel
(razem z Damianem Waszakiem)
czasopisma naukowego Starożytności. Współzałożyciel Spotkań
Nordystycznych przy Uniwersytecie Rzeszowskim. Autor kilkuset
recenzji książek i artykułów z dziedziny historii, archeologii, etnografii
i antropologii kultury.

Antoine Wiertz, Żywcem pogrzebany, 1854 r., Wiertz Museum, Bruksela
od nachodzenia i robienia szkód przez upiora.
Czasami szli nawet dalej i umiejscawiali odciętą głowę między nogami trupa. Stosowali również metodę wbijania gwoździ i innych ostrych
narzędzi, np. bronki z żelaznej brony, żelazne
ćwieki czy drewniane kołki w głowę lub serce
zmarłego. Wybijano też przy tym zęby nieboszczyka, które powszechnie kojarzone były
ze śmiercią, szczególnie we śnie. Czasami,
aby mieć pewność nieboszczykowi odcinano
głowę, wbijano kołek w serce, a także unieruchamiano nogi poprzez przybicie ich do dna
trumny, po czym zabijano dodatkowo trumnę.
Wierzono, że w ten sposób upiór na pewno nie
wyjdzie już z mogiły. Tak bardzo obawiano się
żywych trupów, że w miejscowości Jawornik
koło Komańczy ponoć nie było mogiły, w której
nie spoczywałby zmarły z uciętą głową i położoną między nogami lub z powbijanymi gwoździami w ciało. Opowiadano, że jeszcze przed
II wojną światową praktykowano ten zwyczaj.
Podobno też byli ludzie, którzy specjalizowali
się w wyłapywaniu żywych zmarłych. Czuwali
wówczas w domostwach, w których dopiero
co ktoś umarł, a następnie łapali upiora, siłą

Wybrana bibliografia:
Brückner A., Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa
1985.
Gieysztor A., Mitologia Słowian,
Warszawa 2006.
Kolberg O., Dzieła wszystkie. Krośnieńsko-Sanockie, T. 51, Cz. III,
Wrocław 1973.
Ossadnik H., Wierzenia pogrzebowe doliny Osławy, Osławicy
i Kalniczki, [w:] „Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego”,
nr. 35, (2001), s. 109-140.
Salwa B.G., W górach przeklętych,
Olszanica 2016.
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ma właściwości usypiające, a sen w kulturze
ludowej określany jest mianem „półśmierci”.
Najważniejsza jednak zaleta maku: jest go
dużo i zanim żywy umarły go pozbiera, minie wiele czasu. Najlepiej aby zbierał mak
do świtu i wówczas będzie musiał uciekać
do swej mogiły. W wierzeniach ludzi rejonu
karpackiego, ale nie tylko, bo uchwytny jest
ten sam motyw w niemal wszystkich krajach
słowiańskich, upiór miał manię liczenia. Mak
sypano jeszcze do trumny, wprost do grobu,
wokół domu i do ust zmarłemu. Jeśli osoba
zmarła śmiercią gwałtowną, np. samobójstwo,
wtedy wynoszono trumnę z jego zwłokami pod
progiem, a miejsce to zasypywano makiem.
Aby utrudnić upiorowi „żywot” mieszano 1
kilogram maku z 1 kilogramem soli i sypano
dookoła domu, lecz na odwrót, w lewą stronę.
Makiem posypywano mogiłę starego człowieka, bo obawiano się, że wstanie z niej. W innych rejonach Karpat sypano w tych samych
celach len, proso lub zboże. Zboże sypano
do trumny, aby odczynić potencjalną sytuację,
że zmarły zabierze je do grobu, a żywi będą
chodzić głodni. Zdarzały się sytuacje, że upiór
przychodził nocą do żony. Wówczas radzono
takim kobietom by przebierały się w suknię
ślubną i jak spotkały raz jeszcze zmarłego
męża, mówiły że wybierają się na swój ślub
z własnym bratem. Upiór zaintrygowany sytuacją powiadał, że nie zna przypadku, by siostra z bratem pobierali się. Na to kobieta miała
odpowiedzieć, że nie zna przypadku chodzenia zmarłego po świecie. Automatycznie upiór
znikał i już nigdy nie pojawiał się wdowie. Chodziło o to, by przechytrzyć żywego zmarłego,
udowodnić mu, że nienaturalnym jest, by jako
zmarły, miał nawiedzać świat żywych.

odprowadzali na cmentarz, odcinali głowę,
kładli między nogi i to pozwalało, że już nigdy
nie „chodził”. Jeśli zmarło dziecko, a później po
pogrzebie „chodziło”, wycinano kawałek skóry
z jego ręki i wbijano gwóźdź w czoło. Czasami
proszono o pomoc znachora, a w innych przypadkach w podobnych praktykach brali udział
i księża. Sama walka z upiorem w mogile nie
należała do łatwych. Znamy fragmenty z ludowych porzekadeł, które mówiły o tym, że
zmarły zastany bywał w różnych pozycjach,
niekoniecznie na leżąco. Raz siedział, to znowu klęczał, w innych przypadkach leżał na
brzuchu lub wił się i przewracał na wszystkie
boki. Upiór zdawał sobie sprawę z tego, że
zostanie rychło unicestwiony.
Powyższe opisy demona w postaci żywego
umarłego, który błąkał się po okolicy i atakował
z reguły najbliższych, przy tym przezwyciężał śmierć, jakie pojawiały się bardzo często
w rejonie Karpat, ale też i na terenie polskim,
to ewidentne źródła późniejszych opisów przypadków wampirycznych. Wiara w wampiry zakorzeniona w średniowieczu (na pewno mająca genezę w antyku), a rozpowszechniona
w okresie nowożytnym, szczególnie obejmowała tereny Półwyspu Bałkańskiego. W XIX w.
motyw ten został rozpowszechniony przez Irlandczyka Brama Stokera w powieści „Dracula”, utracił on nieco ze swojego archaicznego
rytu, na korzyść - niestety - popkultury. 

Medzi obyvateľmi Karpát bola silná
viera v nadprirodzené sily a čary, ale
aj v mŕtvych ľudí, ktorí potom, ako
boli pochovaní, navštevujú živých.
Často takéto návštevy prebiehali
búrlivo a spôsobovali škody návštevovaným. Výskumníci tvrdia, že v
týchto motívoch môžeme nájsť archaické pohrebné zvyky, ale aj povrchná religiozitu, ktorá sa zameriava na jej vonkajších formách. 
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Z wierzęta i magia

Justyna Masłowiec

Gdy zagrożeniem
był niedźwiedź
Dzikie, drapieżne zwierzęta zawsze budziły lęk. W Europie obawiano się niedźwiedzia, największego
żyjącego tu drapieżnika, stąd też jego obecność w świecie symboli, mitów, legend i wierzeń jest niezwykle
żywa. Był on naturalnym zagrożeniem tam, gdzie podejmowana była gospodarka hodowlana i pasterska.
Zabezpieczenie stad przed nim wymagało od pasterzy wiedzy, odwagi i znajomości różnych środków
ochronnych, w tym procedur magicznych.
Niedźwiedź, jakkolwiek jest wszystkożercą,
nie gardzi mięsną zdobyczą i już w związku
z tym jest groźny dla człowieka i jego dobytku.
Ponadto zwierzę to jest potężnie zbudowane i bardzo silne, czym budzi uzasadniony
strach i respekt mniejszych i słabszych stworzeń. Zachowania niedźwiedzia, a zwłaszcza
fakt zimowego snu, sytuowały go wśród istot
związanych z rytmem upływającego czasu,
księżycem i światem zmarłych. Symbolika
niedźwiedzia nie jest tak jednoznacznie negatywna, jak w przypadku wilka. Zwierzę to
jest symbolem brutalności, brzydoty, ciemności, dzikości, gburowatości, głupoty, gniewu,
groźby, niebezpieczeństwa, nieokrzesania,
ociężałości, pierwotnej siły, ponurości, ale
również macierzyństwa, niezgrabnej pocieszności, odwagi, obrońcy, opieki, szlachetności,
wytrwałości i zabawy.

WikiCom (6)

Zagadkowe podobieństwo sylwetki stojącego na dwóch łapach niedźwiedzia do człowieka nasuwało szereg skojarzeń i pozwalało szukać pokrewieństwa między nimi. Na
Podhalu np. wierzono, że ma on pewne cechy
fizyczne upodabniające go do człowieka, np.
kształt stopy, zaś niedźwiedzica posiada dwie
piersi na klatce piersiowej, a nie sześć sutek
na brzuchu jak inne zwierzęta. Przypisywano
też niedźwiedziowi wręcz ludzki spryt i rozum.
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Niedźwiedzica z małymi na średniowiecznej miniaturze,
Bodleian Library, MS. Ashmole 1511, Folio 21r, XIII w.

Według opowieści tatrzańskich pasterzy potrafi nie gorzej od nich zdjąć skórę z zabitej
owcy, której w dodatku najpierw odgryza ucho
ze znakiem właściciela aby, jak wprawny złodziej, zatrzeć ślady. W folklorze, także polskim,
znaleźć można opowieści, w których niedźwiedzie są przemienionymi za karę ludźmi.
(U. Janicka-Krzywda, Czy niedźwiedź ma duszę?, „Tatry” 2004, s. 57.)

się wtedy budzić z zimowego snu. Z drugiej
strony, mając związki z zaświatami, żyjący
w budzącej grozę i fascynację puszczy, niedźwiedź postrzegany był jako związany ze złymi mocami, których mógł być wcieleniem lub
narzędziem. Postać niedźwiedzia przybierać
mógł diabeł oraz różne leśne demony.
Ważną kulturową cechą niedźwiedzia zasypiającego na zimę i budzącego się wiosną

Łącznik z zaświatami
W tradycjach różnych kultur niedźwiedź
jest zwierzęciem świętym, gdyż jego miejsce
jest w zaświatach, z których tylko na określony
czas przybywa do krainy śmiertelników. Takie
usytuowanie niedźwiedzia czyniło z niego mediatora między „tym” a „tamtym światem”, wiązało go z mądrością pochodzącą nie z „tego
świata” oraz nadzieją na odrodzenie, jakie
może dokonać się dzięki czasowemu odejściu
do krainy umarłych. Warto też wspomnieć, że
w całych Karpatach Zachodnich, a zwłaszcza
na Podtatrzu, Matka Boża Gromniczna (Ofiarowanie Pańskie - 2 lutego) nazywana była
Matką Bożą Niedźwiednią; niedźwiedzie miały

Justyna Masłowiec – etnograf,
kustosz w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Współredaktorka (razem
z Katarzyną Ceklarz) szóstego
tomu serii wydawniczej „Kultura Ludowa Górali”: Kultura Ludowa Górali Kliszczackich. Jedna z założycielek Galerii Zapole
w Sandomierzu. Członek Zarządu
Krakowskiego Oddziału Polskiego
Towarzystwa Ludoznawczego.

Powyżej: nauka polowania na niedźwiedzia w średniowieczu, miniatura z epoki (ok. 1325 r.), Geoffrey
Luttrell Psalter
Po prawej: fragment obrazu Matthiasa Gerunga,
Melancholia w Ogrodzie Życia, (1558 r., Staatliche
Kunsthalle Karlsruhe); w części centralnej widoczna
scena „wodzenia” tresowanego niedźwiedzia w grupie
przygrywających do jego „tańca” muzyków
był jego związek z odradzaniem się świata,
płodnością oraz bogactwem. Symbolika ta
realizuje się w obrzędach praktykowanych
w przełomowym momencie cyklu rocznego,
gdy odbywało się kreowanie nowego życia.
Postać niedźwiedzia występowała bardzo często w obrzędach kolędniczych i zapustnych,
gdzie symbolizował on śmierć i odradzanie się
życia jednocześnie. Na Żywiecczyźnie i Beskidzie Śląskim Niedźwiedzie, Medule były powszechnie występującymi maszkarami zwierzęcymi. Podczas kolędowania przebierańcy
w kożuchach lub kostiumach z grochowin brali
się za bary i zmagali ze sobą w tańcu. Gdy
jeden z nich padał, drugi uderzał go batem,
przeskakiwał przez niego i starał się przywrócić do życia. Podobnie jak w obchodach z innymi zwierzętami, w obrzędowych działaniach
Niedźwiedzi dostrzec można relikty rytuałów
agrarnych i kultu zwierząt uosabiających bóstwa urodzaju.
Pojawianie się niedźwiedzia lub jego
maszkary nie było domeną jedynie obyczajowości wiejskiej. W źródłach pochodzących
z wczesnego średniowiecza znaleźć można
wiadomości o niedźwiednikach wędrujących
ze swymi zwierzętami. W Polsce powszechnie

Walter Heubach, Niedźwiedź

znani byli od XV w. Swoje sztuki pokazywali
na dworach władców, w siedzibach szlacheckich, we wsiach i w miastach. Wodzenie przebierańca-niedźwiedzia opisał w połowie XVIII
wieku Jędrzej Kitowicz (1728- 1804).

Drapieżniki kontra pasterze
Wychodząc ze swymi stadami poza obręb
wsi, pasterze wkraczali w naturalne środowisko drapieżników. Zdarzało się także, że
to drapieżniki przekraczały granice ludzkich
osad. Zatem między ludźmi a ich dzikimi antagonistami musiała toczyć się walka.
Czasami zawita na halę szkodnik- niedźwiedź, a znarowiony łatwym łupem nawiedza kasar co noc. Wśród głuchej nocy (…)
zwinięte w kłębuszek psy naraz zrywają się
z wściekłem ujadaniem i skowytem; z kosaru
dochodzi dudnienie racic owczych, jak tentent
jakiego oddziału konnicy w pędzie. Budzą
się ludzie, z trwogą dopadają do przezioru
w ścianie, a skoro wylękłe oczy zdołają coś
wyróżnić w pomroce, widzą za ogrodzeniem
czarną massę, wspiętą na zadnich łapach, jak
przekłada wielką kufę przez płot; gdy niema
w szałasie myśliwego z dobrą strzelbą, nic
sobie niedźwiedź nie robi ze szczeku psów
i okrzyków ludzi; zajrzy jedną stroną, do kosaru, za wysoko mu: pójdzie od drugiej strony,
owce hurmem cisną się w drugi kąt; on tymczasem wpadnie, porwie jedne, dwie, a zarzuciwszy sobie na kark idzie bezkarnie w las
ze zdobyczą. Po takim obłowie na pewno nie
ostatnie to nawiedziny. Nie trwoży go też byle
jaki postrzał; zdarza się, iż baca wystawiwszy
starą flintę przez szparę durknie do we redy;
nawet rafnie go kulka; ale on trząchnąwszy
łbem, jakby muchę chciał spędzić z ucha,
dźwiga owcę w las; (…) po takim strzale
przyjdzie nieraz w nawiedziny, czasami nie
lęka się czarnem i ślepkami zajrzeć do szałasu, a ujrzawszy watrę, cofa się, bo się ognia
wielce boi; w trwodze, ciupagami i oblakami
oczekują juhasi, zawarłszy drzwi na zaworę.
Strata jednej, dwóch owiec, już duża krzywda dla biedaków, ale gorzej, gdy krwiożercze

zwierzę dopadłszy szałasu zdusi kilkanaście,
krwi się ożłopie, a jednę na wety uniesie. (W.
Matlakowski, Zdobienie i sprzęt ludu polskiego
na Podhalu, Warszawa 1915, s. 106.)
Zagrożenie ze strony niedźwiedzi w Tatrach, na Podhalu, pod Babią Górą i w sąsiednich regionach, a także w Karpatach Wschodnich, było realne jeszcze w początkach XX w.
Szkody, które wyrządzały drapieżniki, bywały
duże. Podczas jednego napadu ofiarą niedźwiedzia mogło paść kilka lub nawet kilkanaście owiec. Inne mogły zginąć stratowane,
przygniecione ogrodzeniem, albo, przestraszone, mogły spaść z turni. Drapieżne, dzikie
zwierzęta stanowiły poważne zagrożenie dla
dobytku, który w dużym stopniu warunkował
egzystencję ludzi oraz stwarzały realne i wyobrażone niebezpieczeństwo dla życia ich
samych. Do obrony przed takim zagrożeniem
stosowano szereg fizycznych środków, odwoływano się także do magii i religii.
Wśród niedźwiedzi żyjących w Tatrach
górale rozróżniali trzy rodzaje: dużego, brunatno-siwego „niedźwiedzia”, średniego, szarego „pławnika” oraz mniejszego, czarnego,
zwanego mrowiecniokiem. Duże niedźwiedzie

Miniatura przedstawiająca miesiąc luty, Les Trés Riches Heures
du duc de Berry, ok. 1410 r., Musée Condé w Chantilly
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potraw do nowej misy, o którą nie można się
było przy jej kupnie targować. Wkładała tam
również kołacz, na nim kładła dwa garnuszki,
jeden z miodem, drugi z wodą, a na brzegach
misy układała orzechy i jabłka.
Gazda brał misę, w drugą rękę brał
siekierę i wychodził z domu. Następnie
zapraszał po trzykroć na wieczerzę gradowniki, czarnoksiężniki, płanetniki, leśne
wilki, niedźwiedzie, lisy. Wezwane istoty nie
pojawiały się, a gazda przemawiał do nich
w następujący sposób:

Augustin Hirschvogel (1503-1553), Polowanie na niedżwiedzia, akwaforta, Albertina, Wiedeń
uważane były za groźne, zaczepne i drapieżne, zaś mrowiecnioki uznawano za łagodne
i żywiące się roślinami i mrówkami. Obserwacja niedźwiedzi pozwoliła na wyróżnienie
takich cech, które sprawiały, że walka z nimi
była prawdziwym wyzwaniem. Niedźwiedzie
są cierpliwe, uparte i przemyślne. Mają bardzo dobrą pamięć, są inteligentne, szybko
się uczą i potrafią precyzyjnie posługiwać się
przednimi łapami i pazurami. Ponadto zwierzęta te bardzo różnią się w swoich reakcjach
na obecność zwierząt hodowlanych: niektóre
niedźwiedzie napadają na owce, inne nie mają
takiego zwyczaju. Napady niedźwiedzi zdarzały się częściej jesienią i podczas deszczu.
Częściej atakowały samice. Niektóre drapieżniki można było odstraszyć, inne zupełnie nie
reagowały na krzyki i ogień.

Ogrodzenia, ogień, pułapki
Zabezpieczenie przed drapieżnikiem
polegało przede wszystkim na utrudnieniu mu dostępu do zwierząt hodowlanych,

a gdy się pojawił - odpędzeniu go lub zabiciu. Huculi podczas wypasu na halach
stosowali typ ogrodzenia przypominający zasieki. Wzdłuż wyznaczonej granicy
układano odziomkami lub wierzchołkami
obok siebie pnie świerków z zostawionymi
grubymi i twardymi odrostami sterczącymi
na wszystkie strony. Niedźwiedź miał trudność w przebrnięciu przez najeżoną zaporę, a poza tym przedzierając się przez nią,
hałasował, a to stawiało w stan pogotowia
ludzi i psy. W ochronie przed dzikimi zwierzętami ważną rolę pełnił ogień, którego
większość z nich boi się i unika. Płonące ogniska, które należało podtrzymywać
przez całą noc, zniechęcały do ataku mniej
zdeterminowane niedźwiedzie.
Gdy jednak zuchwałe drapieżniki radziły
sobie z ogrodzeniami, nie bały się ani ognia,
ani ludzi i regularnie napadały stado, należało
sięgnąć po zdecydowane środki i zabić szkodliwe bestie. Na niedźwiedzie zakładano różnego rodzaju pułapki, a o pomoc zwracano się
także do polowacy.

WikiCom (2)

Magia i wiara
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Jan Krzeptowski Sabała na fotografii Stanisława
Bizańskiego (1846-1890). Był on słynnym polowacem,
który ustrzelił kilkanaście niedźwiedzi

Podstawowym środkiem zabezpieczającym przed drapieżnikami było przestrzeganie tabu zabraniającego wypowiadania ich
imion. Bezpieczniej było nazwę zwierzęcia
zastępować neutralnym określeniem - „On”
lub „Ten” - gdyż wezwany w niewłaściwym
momencie zwierz mógł rzeczywiście zjawić
się i zagrozić nieostrożnemu człowiekowi.
Warto pamiętać, że podobne tabu obowiązywało, gdy chodziło o demony lub diabły.
„On” mówiono o niedźwiedziu w Tatrach,
pod Babią Górą także Zwirz, na Huculszczyźnie nazywano go z pewnem uważaniem wujko, albo wełykij, ażeby przez to
uczynić go sobie nieszkodliwym.
Ochronie przed drapieżnikami i innym
złem, które mogły uosabiać, służyła praktykowana w Wigilię Bożego Narodzenia wieczerza. Na Huculszczyźnie gospodyni odkładała po łyżce z każdej z dziewięciu wigilijnych

Jak nie zjawiliście się na tę świętą wieczerzę, jak nie macie mocy zjawić się w czasie
świąt Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy, tak
abyście nie mieli mocy ani woli mnie co złego
uczynić w moim chutorze! Jak was nie widać
teraz i nie słychać, tak ażeby was nie było słychać ani widać przez cały rok.
Huculi przed Zielonymi Świętami (Zesłanie Ducha Świętego - święto ruchome), pięćdziesiąt dni po Wielkanocy, obchodzili sobotę
didową, wiosenne święto zaduszne, podczas
którego składano w cerkwi ofiarę z pierwszego sera i masła wytworzonego na halach, aby
niedźwiedź nie robił szkód na połoninach.

„Żywy” święty ogień
Praktyki należące do magii ochronnej
w całych Karpatach realizowano podczas
wypasu na leśnych polanach i górskich
halach z daleka od wsi. Przy pomocy tych
działań starano się zabezpieczyć stado
i opiekujących się nim ludzi przed chorobami, czarami, kaprysami pogody, wszelkimi
nieszczęściami oraz, co oczywiste, drapieżnikami. Podejmowano je zarówno na
początku i na końcu wypasu, jak i podczas
codziennych czynności. Ważną czynnością
zabezpieczającą przed wszelkim złem,
w tym przed dzikimi zwierzętami, było za-
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Małgorzata Kiereś

Przed wizytą niedźwiedzia w koszarze
miał chronić obowiązujący wszystkich
zakaz siadania w szałasie na zawaterniku - kłodzie umieszczonej z boku watry,
służącej do podtrzymywania ognia. Na
owce nie należało także klaskać. Przed
drapieżnikami chroniła ofiara z pierwszego jagnięcia narodzonego na hali. Zabite
zwierzę baca wynosił w pobliski gąszcz
pewien, że żaden drapieżnik nie będzie
prześladował stada.
Przez minione stulecia na prawie całym
obszarze Karpat, gdzie hodowla zwierząt
była podstawą lub jedną z podstaw gospodarki, drapieżniki stanowiły zagrożenie dla stad, a tym samym dla pomyślnej
egzystencji ludzi. W trudnej relacji między
człowiekiem a światem dzikich zwierząt
kluczową rolę pełniła wiedza o świecie
będąca wynikiem doświadczeń wielu pokoleń, a także stale obecna świadomość
mityczna i myślenie magiczne, które jest
od zarania kultury jednym ze sposobów
reakcji na świat. 
Pełna wersja artykułu znajduje się w: Kultura
pasterska łuku Karpat i jej oddziaływanie na kulturę
Babiogórców, U. Janicka-Krzywda (red.), KrakówZawoja 2014, s. 55-69.

Divoké, dravé zvieratá vždy vyvolávali
strach. V Európe je obávaný medveď,
najväčší predátor, ktorý tu žije, odtiaľ
tiež pochádza jeho prítomnosť vo svete symbolov, mýtov, a viery je mimoriadne živá. Bol prirodzenou hrozbou
tam, kde bola realizované chovateľské
a pastierske hospodárstvo. Zabezpečenie stád proti nemu si vyžadovalo poznanie od pastierov, odvahu a
znalosť rôznych ochranných opatrení,
vrátane magických postupov. Bezpečnostným opatrením proti predátorom
bolo dodržiavanie tabu, ktoré zakazovalo vyslovovanie ich mien. Chránila
tiež obeť prvého jahňaťa narodeného
na horskej lúke. Zabité zviera bača
vyniesol do blízkej húštiny, pričom si
bol istý, že žiaden predátor nebude
prenasledovať stádo. 

Na jednej delince
Dla społeczności górali śląskich nieodłącznym elementem świętowania była
muzyka grana w karczmach. Jak wynika z zachowanych zapisków było to
zgrabne ludowe widowisko, dlatego też dzisiejsze zespoły folklorystyczne
tak chętnie w swoich programach scenicznych wykorzystują jego elementy.
Podstawą tej muzyki był odwieczny podział na to co męskie: a więc gazdów i młodych kawalerów, którzy mogli przebywać
w przestrzeni karczmy na co dzień oraz na
przynależne kobietom, które w niej mogły się
znaleźć sporadycznie np. w Mięsopusty, jak
nazywano dawniej „ostatki” czyli trzy ostatnie dni przed Wielkim Postem albo podczas
wesela. Natomiast w pozostałych sytuacjach
możliwość wejścia do karczmy obwarowana
była tylko i wyłącznie koniecznością zatańczenia owiężioka, rytualnego tańca, a niestety nie każda panna dostąpiła tego zaszczytu.
Należał on do archaicznych i niepowtarzalnych tańców. W tańcu tym najważniejsza
rola przypadała tancerzowi, który naśladował
w nim chodzyni kohóta kole kury (chodzenie
koguta koło kury), co stanowiło rozbudowaną
improwizację. Nigdy nie był tańczony zbiorowo, a solista obowiązkowo poddawany był
ocenie pozostałych tancerzy i starszych kobiet, które siedziały na ławkach i komentowały. Ich pobyt w karczmie oceniano negatywnie, o czym świadczy powiedzenie:
A co tu je po tych babach, co siedzóm na
ławach, co nie pijóm, nie tańcujóm, jyny taneczników ogwarzujóm.
Niestety, obecnie nastąpił zanik cech stylistycznych tego tańca poprzez jego adaptację
sceniczną, w czasie której sprowadzono go
do wykonywania identycznych ruchów, gestów, kroków, nawet uśmiechów. Zatrzymam
się na krótkiej analizie wersji archaicznej
owiężioka. Rozpoczynał go zawsze najlepszy tancerz, który przed kapelą (w składzie
gajdy i skrzypce) śpiewał swoigo owiężioka
przyśpiewkę, np.
Poszła do sadu, z wielku paradu, nazbiyrała gruszek w wielki fortuszek.
Tekstów przyśpiewek była ogromna liczba. Michał Juroszek od Karcha z Bąblówki
(1864-1919) miał ich ułożyć około tysiąc.
W owiężiokach pojawiał się temat miłosny,
zabarwiony humorem, złośliwością, a nawet
wulgaryzmem. We współczesnej adaptacji
scenicznej funkcjonują najczęściej dwie powtarzające się przyśpiewki:
Zagrejcie gajdziczki z tej siwej koziczki co
szie mi utopiła jak wodziczkym piła :/
Jaworze, jaworze, kajż podzioł kónorze
obrąbali mi ich z Dupnego owczorze:/

Michał Kuźma

kładanie watry: W miejscu, gdzie miała płonąć przez cały sezon, baca znaczył ciupagą
krzyż. Ogień zapalano krzesiwem, gdyż musiał to być „żywy”, święty ogień. O tym, jakie
znaczenie dla bezpieczeństwa i powodzenia
miał „żywy” ogień, świadczą materiały z Huculszczyzny: Żywa watra bardzo dobra dla
bydła i dla ludzi; zwierz czuje jej zapach,
a wtedy nie napada ani człowieka, ani bydła; od czasu kiedy ludzie zaczęli wzniecać
ogień tymi diabelskimi zapałkami, niedomaga bydło, niedźwiedź napada na nie, nastały
podatki, ludzi zubożeli, Bóg nie błogosławi
(W. Szuchiewicz, Huculszczyzna, t.1, Kraków 1902, s. 228.).

M uzyka i taniec

Zespół Regionalny ISTEBNA tańczy owiężioka
Kapela podchwytywała nutkę śpiewaka,
który po przyśpiewce wywoływał imię dziewczyny używając obowiązkowo jej przydomka,
np. Hanka od cesty, pój do owiężioka! Dziewczyna stojąca w sieni wbiegała do środka,
ustawiała się obok tancerza, traktując to jako
wielkie wyróżnienie. Tancerz śpiewał drugą
przyśpiewkę i rozpoczynał zachodzónego tj.
figurę, w której występują największe różnice w indywidualnym wykonaniu tańca. Jest
to jakby część popisowa, w której możliwa
i stosowana jest improwizacja zarówno drogi
przebytej w czasie chodzenia w kierunku obrotu, jak i w stosowaniu kroków tanecznych,
akcentów i tupnięć. Wirtuozi owiężioka potrafili zatańczyć tę improwizację na jednej delince (desce podłogi). Współczesne kłopoty
z jego odtwarzaniem wiążą się z tym, że tancerze nie posiadają gospodarstwa rolnego
i nie koszą ręcznie siana, a to właśnie ta praca uczyła właściwych ruchów rąk, które potrzebne są w części zachodzonej tego tańca.
Owiężiok kończy się częścią zwyrtaną,
kiedy partnerzy we wzajemnym ujęciu krążą
tańcząc zawsze tylko w jedną stronę, zgodną
z ruchem wskazówek zegara. Partner w tej
ostatniej części wykonuje specyficzny krok
owiężiokowy, partnerka zaś tańczy wokół
niego, wykonując drobne kroczki dopasowane do rytmu części zwyrtanej.
Wartość owiężioka polegała na niepowtarzalnym indywidualizmie jego wykonania,
toteż jego prezentacje sceniczne w formie
opracowanej, na jednej linii, na tzw. rampie
są dla rodowitych górali nie do przyjęcia.
W każdej bowiem formie artystycznie opracowanej czy stylizowanej te najważniejsze jego
unikalne elementy ulegają likwidacji. 
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S trach polny

Jakub Pawłowski

Bohater na kiju
Strach polny to ludowy motyw kultury materialnej użytkowej, pojawiający się w niemal każdym zakątku
świata. Szczególnie uchwytny był, i właściwie nadal jest, na terenach dawnej Słowiańszczyzny,
tak Zachodniej, Wschodniej, jak i Południowej.
Sformułowanie „bohater na kiju”, które pojawia się w tytule niniejszego artykułu, wymyślił holenderski pisarz Henk Hofland. W 2000 r.
wydał on książkę zatytułowaną „Bohater na
kiju. Sztuka ptasich blizn”. Napisana została
po podróży po Polsce, jaką odbył pod koniec
lat 90. XX w. Zauroczony pejzażem polskiej
wsi, gdzie co rusz napotykał samotnie stojące strachy polne, nabrał jednocześnie inspiracji, by temu motywowi materialnej kultury
ludowej poświęcić obszerną, ponad dwustustronicową publikację.

Z szacunkiem do ziemi

Nie wdając się w szczegóły merytoryczne kultu w Matkę Ziemię, należy zwrócić
uwagę, iż zwyczaje te objęły kultury ludzkie, które widziały sens swojego funkcjonowania poprzez uprawę roli, bądź innych
form ujarzmiania ziemi. W obrębie tych
kultur ludzkich narodziły się podstawy swoistej kultury duchowej obejmującej z kolei
sferę urodzaju, ta zaś płodności. Mając do
czynienia z zarysowanymi tutaj sferami
życia ludzkiego należy podkreślić, że są
to najbardziej archaiczne systemy wierzeń
ludzkich i są określane w literaturze jako
„chtoniczne”, a więc pierwotne. Skoro tak,
to w zwyczajach ludzkich powszechnie
rozumie się jeszcze jeden fenomen, że

wierzenia chtoniczne to również wierzenia
w świat podziemny, a więc krainę umarłych, czy też dosłownie w śmierć. Mamy
zatem zarysowany dwubiegunowy charakter kultu w Matkę Ziemię. W tym wszystkim należałoby widzieć również ludowy
zwyczaj stawiania na polach uprawnych,
w sadach i ogrodach strachów polnych,
których funkcja była dobrze nakreślona.

Unikalność stracha
Strachy polne to fenomen, który nierozerwalnie związany był z kulturą ludową,
a więc tą, której podstawą egzystencji był
ziemia i jej uprawa. Potrzebne jest także
zasygnalizowanie faktu, iż pierwsze strachy polne musiały pojawić się już w okresie neolitycznym, jak twierdzi Aleksander
Bielenda w swej książęce o strachach polnych, bowiem w epoce tej człowiek stał
się rolnikiem, to znaczy ujarzmił ziemię,
a inne zajęcia będące sensem jego istnienia, czyli zbieractwo i łowiectwo, zeszły na
dalszy plan. Zatem z epoki tej wywodzą
się strachy polne, jednak problem w tym,
że nie zachowały się, co zrozumiałe, do
naszych czasów. Podstawową zasadą
każdego stracha polnego to fizyczne zastępowanie gospodarza, kiedy ten nie był
obecny na polu uprawnym, a więc musiał
przypominać postać ludzką. Dowodem
tego są praktyki ludowe, uchwytne choćby na terenach Słowiańszczyzny, a sugerując się słowami Aleksandra Gieysztora,
że źródła etnograficzne i folklorystyczne

Jan Nepomucen Kurkiewicz (2)

Franciszek Kotula, znawca regionu i etnograf pisał, że „dla dawnego człowieka największa świętością była przede wszystkim
ziemia”. Badacz ten absolutnie nie pomylił
się, bo wielkie znaczenie ziemi dla człowieka uchwytne było i jest nadal w licznych jego
działaniach, zarówno na polu kultury duchowej, jak i w zwykłych, codziennych zajęciach.
Szczególnie to uwielbienie do ziemi zauważalne było i nadal jest w kulturach wiejskich,
gdzie podstawą egzystencji jest uprawa
roli, sadu czy ogrodu. W tym też środowisku, już od zarania, wykształciły się pewne
zrytualizowane praktyki odnoszące się do
problematyki ziemi i obchodzenia się z nią.
Ziemia stała się środowiskiem mocno sakralizowanym, gdzie swoje ujścia miały praktyki
religijne wywodzące się jeszcze z czasów
przedchrześcijańskich. Więcej, znaczenie
i symbolika ziemi w kulturach ludzkich, których podstawą funkcjonowania była uprawa

roli, w czasach już chrześcijańskich, przybrała na sile, bowiem dotąd pielęgnowana dzięki
pogańskim zwyczajom, wzmacniana została
praktykami wywodzącym się z szeroko pojętego świata chrześcijańskiego. To wszystko
ze sobą zebrane dało obraz szeroko pojmowanego folkloru, ludzi i zjawisk napotykanych we wspólnym środowisku. Wszystko
to ma swoje źródło, bardzo uniwersalne,
obejmujące kiedyś szerokie obszary terytorialne, ale i ludzi je zamieszkujących. Mowa
o indoeuropejskim etapie egzystowania wielu kultur ludzkich, które po pewnym czasie
zadomowiły się na kontynencie europejskim
i azjatyckim. Owym źródłem jest kult Matki
Ziemi (Terra Mater). Kult ten oczywiście objął
również tereny Karpat i ulegał bardzo różnym specyfikacjom, uchwytnym w przeszłości i w obecnych czasach.
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To jednak nie wszystko. Strach polny musiał odpowiednio… pachnieć. To z kolei uwaga
do garderoby, w które zwykle jest przebrany.
Te ciuchy są znoszone, posiadają ludzki zapach, a ten miał sygnalizować jego obecność
i alarmować zwierzę, że nie ma co szukać
tam, gdzie stoi strach, bądź grupa strachów
polnych. W ekstremalnych ujęciach w niektórych częściach Polski, np. na Podkarpaciu, ci
którzy przygotowują strachy na „służbę”, smarują je krwią menstruacyjną, by zapach ludzki
był jeszcze bardziej rozpoznawalny.

Jakub Pawłowski – historyk, muzealnik, dziennikarz i popularyzator
wiedzy o regionie. Współzałożyciel
(razem z Damianem Waszakiem)
czasopisma naukowego Starożytności. Współzałożyciel Spotkań
Nordystycznych przy Uniwersytecie Rzeszowskim. Autor kilkuset
recenzji książek i artykułów z dziedziny historii, archeologii, etnografii
i antropologii kultury.

Fragment galerii strachów polnych w Muzeum Regionalnym w Sołonce (gm. Lubenia, Podkarpackie)

Pod różnymi imionami
Dysponujemy kilkoma nazwami z Polski,
jakimi określane były strachy. Najbardziej powszechną była rzecz jasna „strach polny”, ale
były też strachy drzewne, które stawiane były
w sadach i ogrodach. Odnotować należałoby
określenie „bebok”, które spotykane było na
dzisiejszej nowosądecczyźnie, czy w okolicy
Bielska Białej. Występowały też nazwy takie
jak „puherok”, które najczęściej występowały na wschodzie Polski, ale też na Ukrainie
i Białorusi. O strachach mówiono również
w kontekście „uroków”, bowiem w świadomości ludzi wsi zwykle stawiano strachy polne,
które były personifikacją mężczyzny, a ściślej
rzecz ujmując gospodarza, do którego obowiązków była opieka nad polem uprawnym.
Takie określenie, a także identyfikowanie stracha polnego z rzucaniem uroków, najbardziej
uchwytne było w rejonie karpackim.
Kobiety raczej nie były przedstawiane jako
strachy polne, bowiem np. w staropolszczyźnie to kobieta jako zło wrodzone, poprzez swój
specyficzny wzrok, rzucała urok, a więc czar
lub siłę magiczną o znaczeniu pejoratywnym.
Rzucony niechybnie urok niweczył całą pracę
spędzoną na roli. „Dziad” to termin, który pada
szczególnie na Podkarpaciu. Z pozostałych
określeń warto wymienić „kulawca” a odnosiło się do budowy stracha, gdyż zawsze stał
na jednej nodze, to znaczy, na jednym kiju
wbitym w ziemię.

zimą, budzi się na nowo do życia. Ziemia
zaczyna obradzać, a więc i kult Matki Ziemi zaczyna pojawiać się coraz częściej
w harmonogramie zrytualizowanych świąt
i zwyczajów obecnych na wsi. Takim rozpoczęciem nowego etapu życia jest w Polsce spalenie i utopienie Marzanny-Śmiercichy, która ma symbolizować odejście złej
zimy, a nadejście dobrej wiosny. Dodać
należy, iż Marzanna, notowana już przez
Jana Długosza w XV wieku, miała formę
kukły przedstawiającą przebraną z reguły
na biało, udekorowaną i osadzona na kiju
kobietę. Stąd też kojarzenie przez Długosza i na równie stawienie Marzanny z Dziewanną, innym demonem (bądź bóstwem)
odnoszącym się do urodzaju, płodności
i w ogóle kultu ziemi. Później przychodziły dni wielkanocne, które z liturgicznego
charakteru są etapem życia człowieka na
świecie w kontekście przejścia, czyli przezwyciężenia życia nad śmiercią – zmartwychwstaniem. Po tych dwóch wyraźnych
celebracjach, człowiek gotowy do wejścia
w nowy porządek życia mógł z niego czerpać, uprzednio przygotowując się do niego
i odpowiednio też zabezpieczając. W tym

Wiosna, lato, jesień
Strach polny pojawiał się już wczesną
wiosną, mniej więcej podczas pierwszych
prac w polu, a pierwszym dniem wiosny
i Wielkanocą. To ważny czas, gdyż natura
po kilkumiesięcznym śnie spowodowanym

WikiCom

W powszechnej świadomości mieszkańców wsi strach polny powstawał „z niczego”. Najczęściej z materiałów, które
człowiek miał pod ręką, które stawały się
już śmieciami, przedmiotami nienadającymi się już do użytku. Stąd też te stare
ubrania, sznurki, słoma, siano lub liście.
Jak sama nazwa wskazuje, strach miał
wyglądać odpowiednio, czyli strasznie,
miał przerażać swym wyglądem, miał też
budzić respekt i sygnalizować, iż z pozoru
na pustym polu, zawsze ktoś jest. Strachy polne, o czym sygnalizował już Jan
Nepomucen Kurkiewicz, pierwszy polski
badacz tego zagadnienia (z przypadku),
miały nienaturalną formę, to znaczy były
zjawiskowo duże, w odpowiedniej pozie,
mającej za zadanie odstraszać, przestraszyć, odpędzić. Wraz z postępem cywilizacyjnym oraz dostępem do coraz to
bardziej wyszukanych materiałów strachy
polne w swym wyglądzie ewoluowały.
Dziś całkiem często spotykane są formy strachów, które posiadają puszki lub
butelki szklane i plastikowe, odblaskowe
światełka i folię, a które przecież doskonale spełniają swoją funkcję. To z kolei daje do myślenia, iż oprócz tego, że
strach miał odpowiednio wyglądać, miał
też odpowiednio brzmieć. Niech nie dziwi zatem fakt, że strachy pozawieszane
mają na sobie prawdziwe „kolie” z puszek,
bądź butelek, że znaleźć można nawet takie posiadające blaszki i dzwonki, które
na wietrze powodują specyficzny dźwięk.

Jakub Pawłowski

znakomicie nadają się do konstruowania
czasów minionych, dla nas również będą
odnośnikiem do niemal wszystkich tu konstruowanych pomysłów dotyczących stracha polnego.

Stanisław Kamocki (1875-1944), Strach na wróble
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Urszula Zawadzka

i przestawał funkcjonować każdy strach
polny. Zawsze na styku światów, sfer i rytuałów, zawsze też w kontekście urodzaju i płodności, i wreszcie, z nierozłączną
tematyką śmierci i świata podziemnego.

momencie pojawiają się strachy polne. Gospodarze, pod osłoną nocy, w zamknięciu,
z dala od osób trzecich, wyrabiali strachy polne, które później wynosili na pole
uprawne i to też o odpowiedniej porze. Najlepiej przed świtem, kiedy pierwsze ptaki
jeszcze nie obudziły się ze snu, kiedy też
światło dzienne nie wygrało odwiecznej batalii z mrokiem nocy. Wtedy też w tajemnicy, próbując oszukać naturę, gospodarze
stawiali strachy tam, gdzie miały ich zastąpić, kiedy ich fizycznie nie było na polu
uprawnym, w sadzie czy w ogrodzie.
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O tym kiedy strachy polne zdejmowano z pól, również decydowały okoliczności natury. Zwykle następowało to późną
jesienią, po okresie żniw, nawet jeszcze
po Dożynkach, kiedy kończył się sezon
rolniczy, a natura przygotowywała się
do zimowego snu. Był to też okres mniej
więcej przypadający na 1 listopada, czyli
święto zmarłych i wypadające po nim Zaduszki. Czas ten związany był z kultem
zmarłych, przypominaniem ich i obcowaniem z nimi. Wtedy na pola uprawne
przychodzili gospodarze i w zrytualizowanej formie oficjalnie zdejmowali strachy
paląc je. Krakowski religioznawca Andrzej
Szyjewski podaje, że u Słowian w okresie przedchrześcijańskim były dwa święta
zmarłych: jedno jesienią, drugie wiosną.

Symbolika i kult,
na styku światów
W tym wszystkim zauważalne są bardzo często przewijające się razem motywy: ogień, woda, ziemia, wegetacja, urodzaj, zmarli, śmierć, granice w rozumieniu
przejścia w różne czasy, sfery i światy,
kukły antropomorficzne, materiały z jakich
zostały zrobione i inne. Należy stwierdzić
z całym przekonaniem, że zrytualizowana
funkcja stracha polnego polegała na tym,
iż był on łącznikiem duchowej kultury opierającej się na wierzeniach w sferę urodzaju, płodności i śmierci, a całość podlegała
archaicznym zwyczajom, które zwykło się
określać jako chtoniczne. Powodem tego
twierdzenia jest czas, w którym zaczynał

Zwraca uwagę nietypowe, ale bardzo
archaiczne, a przez to niezwykle interesująca praktyka, w której naznaczano
stracha polnego menstruacyjną krwią.
Upatrywać w tym zwyczaju powinniśmy
przede wszystkim jakieś zalążki, bądź elementy kultu płodności oraz kultu w Matkę
Ziemię. Wilgoć to nierozerwalny symbol
kobiecości, a krew to życie, z kolei menstruacyjna, to znowu i życie i płodność.
Krew to również śmierć, więc zaznaczone są tu ślady kultu w świat zmarłych, jak
twierdzi J.P. Roux. Jakby tego było mało,
to na uwagę zasługuje odnotowywana tutaj już nazwa na stracha polnego, a więc
„dziad”. Przypomina to doskonale starosłowiańskie misterium dziadów, a więc
wypominanie osób zmarłych niedawno,
a które stało się głównym motywem cyklu
dramatów Adama Mickiewicza pod tym
samym tytułem.
Zniszczenie stracha polnego poprzez
spalenie (identycznie jak Marzannę 21
marca) ma wyraźne konotacje z tzw. magią sympatyczną, terminu który wprowadził antropolog kultury James G. Frazer.
Użycie takiego rodzaju magii miało na
celu wywołanie analogicznego efektu, poprzez analogiczne działanie. To wszystko
zatem złożone w jedną całość potwierdza,
iż fenomen stracha polnego nie powinien
być bagatelizowany, ignorowany, wyśmiewany i wrzucany do jednego popkulturowego worka z „typowymi” zjawiskami ludowymi. Było to owszem zjawisko ludowe,
ale o wiele większej skali symbolicznej,
rytualnej i znaczeniowej. 

Poľné strašiaky sú fenoménom,
ktorý je neoddeliteľne spojený s
ľudovou kultúrou, s takou, ktorej
základom existencie bola zem a
jej obrábanie. Základným princípom každého poľného strašiaka
je fyzická náhrada hospodára, keď
on nebol prítomný na poli, a preto
musel pripomínať ľudskú postavu.
Dôkazom toho sú ľudové praktiky,
ktoré sú uchytené na terénoch Slovanov. Poľný strašiak spĺňal svoju
funkciu vždy na rozhraní svetov,
sfér a rituálov, vždy v kontexte úrody a plodnosti, a nakoniec, s neoddeliteľnou súčasťou smrti a podsvetia. Bol to ľudový úkaz, ale s
oveľa väčším symbolickým, rituálnym a sémantickým rozsahom. 

L udzie Karpat

Małgorzata Kiereś

Ostatni gajdosz w rodzinie Krężeloków
Antoni Krężelok Skotniorek - „ze skotni” - cieśla i budowniczy instrumentów muzycznych, a w szczególności gajd.

Wtedy Antoni Krężelok rozpoczął realizować swoje umiejętności muzyczne jako
budowniczy instrumentów ludowych. Jedyny
instrument, który na stałe gościł w domu to
były gajdy. Zbudowanie ich wymagało wielu
umiejętności. Pracę rozpoczynał od zrobienia
gajdzicy, a więc piszczałki melodycznej, która
była długa na ok. 40-44 cm. W niej wykonywał
6 otworów palcowych. Piszczałka posiadała
skalę węższą, zawężoną do interwału seksty,
strojona była w „es” i narzucała śpiewającemu
tonację. Druga piszczałka, którą wykonywał to
piszczałka burdonowa tzw. hók. Posiadała ona

Nazwa gajdy składa się z dwóch
członów sylab - gaj od małego
liściastego lasu, z którego pochodzi drewno do wyrobu skutecznych piszczałek do dętego
instrumentu muzycznego oraz dy
– jeziornego osadu organicznego
o barwie brunatnej, zbliżonego do
torfu, którym wykonawcy instrumentu nadawali ciemnobrunatną
barwę piszczałek. Regionalna pisownia nazwy tego instrumentu
muzycznego z gatunku aerofonów
to: gajde, gaida, gajdy. Wyraz
gajda (l. mn. gajdy) upowszechniwszy się u Węgrów i Słowaków
zaczął być stosowany na Śląsku
i Żywiecczyźnie około XVI wieku.

wykonywanie piszczałki – gajdzicy i hóka, które
zdobiono tu w odpowiednie motywy zdobnicze
cyną. Wymagało to pomysłowości i precyzji.

Antoni Krężelok

arch. Małgorzata Kiereś

Ostatecznie po wykonaniu gajdy Antoni
Krężelok oddawał je muzykantom z dobrym
słuchem, którzy dawali im duszę. I tak np. wykonane gajdy zabierał Zbyszek Wałach, który
po mistrzowsku potrafił do nich dodać stroiki,
to znaczy muzyczną duszę. Wtedy już grały.
Sam Antoni Krężelok nie grał, zadecydował że
pozostanie budowniczym instrumentów ludowych, a nie praktykującym gajdoszem.

jeden stały burdonowy dźwięk i była przytwierdzona do głównego rezerwuaru powietrza miecha w górnej jego części. Piszczałka ta części
dolnej zakończona była rogiem. Gajdy posiadały rezerwuar powietrza dla obu piszczałek.
Był to miech wykonywany z koziej skóry, najczęściej sierścią do wewnątrz chociaż nie zawsze. Antoni Krężelok sam zabijał kozę w taki
sposób, aby nie uszkodzić skóry w żadnym
miejscu. Musiała być ściągnięta przez głowę,
co było wielką umiejętnością, którą posiadali
tylko niektórzy masorze.
Do całości gajd dorabiał jeszcze na koniec
dymlok, który przypomina schemat funkcjonowania miecha kowalskiego. Za jego pomocą
można było cały czas podczas gry na gajdach
wtłaczać potrzebne dla piszczałek powietrze.
Antoni Krężelok wykonywał dymlok najczęściej
z deseczek lipowych. Wiele czasu pochłaniało

Wykonane przez niego gajdy znajdują się
w zbiorach wielu muzeów etnograficznych
w Polsce i poza granicami, także w Muzeum
Instrumentów Ludowych w Szydłowcu. Swój
dorobek przedstawił Radzie Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie, gdzie
został pozytywnie zweryfikowany i otrzymał legitymację twórcy ludowego.
Wraz z żoną Heleną i rodziną mieszkał
na skotni w drewnianym domu pod nr 392.
Ilekroć jako etnograf gościłam w ich domu
zaznałam w nim ogrom serca, którym potrafili się z żoną podzielić. Mieli czas na zapis
dokumentacji, poczęstowali kawą, herbatą,
a wiele razy ciastem. Antoni Krężelok był kopalnią wiedzy o dawnej kulturze, był człowiekiem zawsze pogodnego ducha, uśmiechniętym i chętnym do pomocy. Za jego dobroć,
wiedzę, wykonanie tak wielu egzemplarzy
gajd należą się słowa wielkiego podziękowania. Bo to dzięki nim muzykanci wpuszczają
do dziś przez dymlok powietrze, aby mogły
gajdy grać na beskidzkich gróniach niejedną
góralską pieśniczkym, kiero siedym boleści
leczy. Zmarł 13 września 2001 r. i został pochowany na kóniokowskim kierchowie. 

Małgorzata Kiereś góralka z Istebnej, absolwentka Katedry Etnografii
UJ, badaczka historii i kultury górali
beskidzkich, autorka 10 opracowań
książkowych, 22 artykułów naukowych, laureatka Nagrody Oskara
Kolberga, pracuje jako etnograf
w Muzeum Beskidzkim w Wiśle.

Gajdy z Beskidu Śląskiego, na zdjęciu młody
gajdosz z Jaworzynki Kacper Legierski

Silar/WikiCom

Antoni Krężelok „ze skotni” był wyjątkowo
łagodnym i dobrym kóniokowskim góralem.
Urodził się 18 lipca 1930 r. w rodzinie Jana
i Anny Krężelok w Koniakowie. Rodzinny uroczy drewniany dom był też miejscem trwania
miejscowej tradycji muzycznej. Ojciec Jan Krężelok nazywany tu ujec „skotniorek” należał do
wąskiego grona muzykujących gajdoszy. Związany był z działalnością miejscowego zespołu
regionalnego Istebna z Istebnej. Syn, Antoni
Krężelok odziedziczył po rodzicach wiele zdolności manualnych. Był bardzo utalentowanym
cieślą - tesorzym. Ciesiołka to jego umiłowane
zajęcie. Podczas wielu wywiadów,- które miałam okazję przeprowadzić z tym ludowym twórcą - Antoni Krężelok opowiadał przy dobrej herbatce o drzewie, o muzykantach, gajdach i ich
budowie. Jego wiedza na temat różnych drzew,
ich struktury i przeznaczenia była imponująca.
Domy w tradycji budowano z 5 trómów i chałupa była prawie gotowa. W notatkach odczytuję
jego opowiadanie o dawnych sposobach budowania chałupy na dwa kóńce, o węgłowaniu na
rybi czy jaskółczy chwost. Kiedy przyszła moda
na chałupy murowane, nie było już zapotrzebowania na pracę cieśli.

Antoni Krężelok bol staviteľom hudobných nástrojov. Gajdy, ktoré urobil, sa nachádzajú v zbierkach múzeí v Poľsku a v zahraničí, tiež v Múzeu ľudových hudobných nástrojov v
Szydłowcu. Za svoje úspechy získal
legitímnosť ľudového umelca. 
13

I nstrumenty pasterskie

Katarzyna Ceklarz

Nieprzerwana
W domu, na weselu czy podczas potańcówki w remizie grano
na różnych instrumentach. Najbardziej charakterystyczne były
skrzypce (tzw. prym i sekund) oraz basy, czyli rodzaj przerobionej
wiolonczeli o trzech strunach. Dla zabawy przygrywano sobie także
na akordeonach i trąbkach, w czym prym wiedli strażacy z orkiestry
dętej miejscowej OSP. Grano także na kieszonkowych grzebieniach
i stołowych łyżkach, za pomocą których wybijano rytm. W zapomnienie
odchodziły dawne, tradycyjne instrumenty pasterskie używane przez
przodków do umilenia czasu na hali i rozweselenia współtowarzyszy.
Prymitywne piszczałki, sygnalizacyjne rogi, trombity czy dudy (kozy)
zamykano w skrzyniach, chowano po kredensach lub wynoszono
na strych. Współcześnie dzięki muzykom i lutnikom rozmiłowanym
w góralskiej tradycji wiele z tych instrumentów znów można usłyszeć.
Podczas wypasu owiec na hali pasterze starali się zmącić panującą w górach
ciszę. Hałas spowodowany dzwonieniem
dzwonków, gwizdem, trzaskaniem z bata
czy grą na instrumentach rozweselał, podnosił na duchu i dodawał odwagi, a także
spełniał funkcję apotropeiczną, czyli odstraszał wszelkie złe siły.
W tym samym celu często pozdrawiano się wzajemnie pohukując oraz wydając
charakterystyczne gardłowe okrzyki zwane
wyskaniem. Mając chwilę czasu śpiewano przygrywając sobie na własnoręcznie
skonstruowanych instrumentach. Najczęściej był to zwykły listek, trawka, słomka
lub prosty w konstrukcji gwizdek. Wykonywano także wszelkiego rodzaju aerofony,
czyli prymitywne instrumenty dęte, takie jak
piszczałki, rogi, trombity czy fujary.

Instrumenty dęte
Od najmłodszych lat pasterze strugali
sobie niewielkie, przypominające flet, jaworowe piszczałki. Te proste trzy-, cztero- lub
sześciootworowe instrumenty-zabawki pozwalały wygrywać melodie, którym Wincenty Pol przypisywał siłę „budzenia echa skał”,
a Seweryn Goszczyński określił jako instrumenty „miłe i rozmaitego tonu”. Piszczałki
były pojedyncze lub podwójne, z których te
drugie zwano dwojnicami. Miały one przekrój prostokąta z ukrytymi wewnątrz dwoma
kanałami dla powietrza. Pierwszy miał sześć
otworów i służył do wygrywania melodii, drugi był kanałem wtórującym. Dla zabawy wykonywano także niewielkie trąbki ze świeżo
zdartej, spiralnie ułożonej kory wierzbowej.
Innym pasterskim instrumentem była długa,
sięgająca dziewięćdziesięciu centymetrów

Warsztat pracy dudziarza, fragment ekspozycji w Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce
14

Józef Maślanka, muzyk i twórca instrumentów
z Żabnicy w Beskidzie Żywieckim
fujara bezotworowa. Na niej, za pomocą palca wskazującego wygrywano tzw. skalę góralską, czyli szereg dźwięków o podwyższonym
czwartym stopniu. Jeszcze dłuższym instrumentem była drewniana trombita osiągająca
rozmiary przekraczające dwa metry. Wykonywano ją z przepołowionej świerkowej żerdzi,
którą żłobiono na całej długości i ponownie
sklejano. Dla uzyskania szczelności trombitę
z zewnątrz spajano żelaznymi obręczami, a jej
wnętrze oblewano smołą czyli żywicą. Był to
instrument sygnalizacyjny. Za jego pomocą
pasterze oznajmiali zbliżającą się nawałnicę,
zwoływali się wzajemnie na nocleg, na wspólną modlitwę, ogłaszali świt i rozpoczęcie pracy
ale także odstraszali niedźwiedzie i inne dzikie
zwierzęta. Na trombicie grano także dla przyjemności, najczęściej przy zachodzie słońca,
słuchając jak jej dźwięk „rozlegał się po głuszy lasów i dolin, kiedy się łamał na skalnych

Florian Walkosz gra na rogu

Katarzyna Ceklarz (6)

tradycja dźwięku

Zbyrcoki
szczytach i ścianach” jak pisał Goszczyński.
Z początkiem XIX w. i wcześniej trombity używano w duecie z dudami wygrywając melodie
świąteczne w okresie Bożego Narodzenia.
Do grupy aerofonów należą także dudy,
zwane również gajdami, kozą lub kozłem
w zależności od regionu i zróżnicowanej
budowy. Ten oryginalny instrument składa
się z odpowiednio wyprawionej skóry kozy
lub owcy (miecha) oraz elementów drewnianych – duhaca, bąka i gajdzicy. Instrumenty
zazwyczaj tworzą sami dudziarze, dbając
o ich estetyczne zdobienie. Wykonanej
z jaworowego drewna główce nadają kształt
imitujący głowę kozicy. Bywa, że dodatkowo
zdobią ją inkrustacją z cyny. Jednym z najsłynniejszych dudziarzy podhalańskich był
Stanisław Budz-Lepsiok (1858-1943) zwany
Mrozem, wypasający owce w tatrzańskiej
Dolinie Małej Łąki. Jego muzyką zachwycał
się Jan Kasprowicz, słuchał go Karol Szymanowski i Adolf Chybiński, który określił
pasterza „wirtuozem piszczałki dwoistej”.
Współcześnie gra na dudach przeżywa renesans. Najsłynniejszych muzykantów z całej
Polski spotkać można na dorocznych „Dudaskach” – zjeździe dudziarzy orgaznizowanym
w Wielki Czwartek w Zakopanem. Są wśród
nich młodzi muzykanci próbujący swych sił
na tym niełatwym instrumencie, a nawet
zdarzają się całe muzykujące rodziny, jak
w przypadku Majerczyków z Chabówki czy
Trebuniów-Tutków z Białego Dunajca. Warto
dodać, że instrument oraz umiejętność gry
na dudach zostały wpisane na Krajową Listę
Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Katarzyna Ceklarz – doktor etnologi i antropologii, kulturowej,
socjolog, przewodnik beskidzki
i tatrzański. Wykładowca Podhalańskiej Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

Złóbcoki

Instrumenty strunowe
Wśród instrumentów pasterskich występowały także chordofony czyli instrumenty
strunowe o starym rodowodzie jak złóbcoki
(gęśle podhalańskie) czy pienińskie oktawki.
Złóbcoki to małe skrzypeczki o cichym, ale
przejmującym i nieco piskliwym tonie, rozsławione przez Jana Krzeptowskiego Sabałę,
który nigdy się z nimi nie rozstawał nosząc je
przy sobie w zaszytym rękawie cuchy. Wykonywano je żłobiąc korpus w jednym kawałki
jaworowego drewna (stąd nazwa), na który
nakładano świerkową deszczułkę przykrywającą pudło rezonansowe. Podobno najlepsze
gęśle to te, które wykonano z drzewa rosnącego nad szumiącym potokiem, według innych
wręcz przeciwnie z tego drewna „co wody nie
słyszało”. Szorstki i cienki ton spowodowany
był doborem strun, które wykonywano z odpowiednio wyprawionych baranich jelit, cienkiego drutu lub końskiego włosia.
Specyficzną odmianą skrzypiec, spokrewnioną z gęślami podhalańskimi pod
względem budowy, były pienińskie oktawki, instrumenty które u podnóża Pienin pojawiły się wraz z niemieckimi osadnikami
sprowadzanymi na tereny Spisza od XIII w.
Jak twierdzi muzykolog Adolf Chybiński
pierwotnie był to niewielki średniowieczny instrument zwany „fideln”, który najprawdopodobniej został zmodernizowany
na wzór gęśli i tym samym dostosowany
do potrzeb osadników w nowym miejscu
zamieszkania. Najstarsza wzmianka o oktawce pienińskiej dotyczy instrumentu pochodzącego z Czorsztyna, wchodzącego
w skład muzealnej kolekcji rodziny Drohojowskich. W 1889 r. został on przekazany przez Stanisława Drohojowskiego
do Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem
wraz z większą kolekcją przedmiotów
o charakterze etnograficznym. Oktawki wyszły z użycia z końcem XIX w., ale
współcześnie doczekały się renesansu.
Aktualnie nie tylko gra na nich, ale także
buduje nowe instrumenty ceniony lutnik
z Krościenka – Stanisław Czepiel. 

Doma, na svadbe, alebo na tancovačke sa hrávalo rôznych hudobných nástrojoch. Najcharakteristickejšími boli husle a basy, alebo akýsi
druh prerobeného violončela s troma
strunami. Pre zábavu sa tiež hralo
na akordeónoch a trúbkách. Hrávalo
sa tiež na vreckových hrebeňoch a
stolových lyžičkách, s ktorými sa vybíjal rytmus. Primitívne píštalky, rohy,
trombity a dudy sa dostali do zabudnutia. Dnes vďaka hudobníkom a
husliarom zamilovaným do goraľskej
tradície, mnohé z týchto nástrojov
môžeme znova počuť. 

Dudy autorstwa Piotra Majerczyka
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H istoria

Rafał Grosz

Zbójnictwo w pigułce
Zbójnicy, to tradycyjne określenie góralskich band, działających na terenie Karpat i pogórza karpackiego
od Beskidu Śląskiego po Huculszczyznę. Początki zbójnictwa datuje się od XVI wieku po drugą połowę
XIX stulecia, a na niektórych terenach nawet po schyłek XIX wieku.
Złoty okres zbójnictwa przypada na XVII-XVIII wiek, gdy działali najsłynniejsi hetmani
Karpat: Sebastian Bury, Martyn Portasz-Dzigosik, Wojciech Klimczok, Mateusz Klimczok,
Józef Baczyński – na Żywiecczyźnie; Ondraszek - Andrzej Szebesta – na Śląsku; czy
grasujący na Łemkowszczyźnie Hryć Jachna, Wasyl Czepiec i Andrij Sakwa. Wiek XVIII
przynosi informacje o wzmożonej działalności opryszków w Karpatach Wschodnich:
Iwanie Piskliwym i dwóch najsłynniejszych
ukraińskich hajdamakach: Oleksym Doboszu
i Iwanie Bojczuku. Z przełomu XV i XVI wieku
pochodzą też pierwsze informacje o zbójnictwie słowackim, bandzie niejakiego Fedora
Hlavateho, zaś pierwsza połowa XVII wieku
to dominacja dwóch kompanii: Ondruśka
i Adamćika. Koniec wieku XVII i początek
XVIII stulecia to okres wzmożonej aktywności
najsłynniejszych harnasi słowackich: Tomasza Uhorcika i Jerzego Janosika z Terhowej.
Ostatnim znanym słowackim zbójnikiem z początku XIX wieku - był Michał Wdowiec.
Proceder zbójnicki pojawia się także na Węgrzech: Sandor Rozsa, bandy Janka, Beyhusa i Hawrana oraz na terenach obecnej
Rumunii - Pintea Viteazula.

Władysław Skoczylas, Ondraszek
16

WikiCom (5)

Ostatnim zbójnickim hetmanem z terenu
Żywiecczyzny był Jerzy Fiedor z Kamesznicy
zwany Proćpakiem. Stracono go 26 stycznia
1795 r. w wylęgarni zbójników - Kamesznicy.
Nieoficjalnie datę śmierci Proćpaka przyjmuje się jako koniec epoki panowania wielkich

Władysław Skoczylas, Pochód zbójników, grafika, 1920 r., Muzeum Narodowe w Warszawie
harnasi karpackich. Należy zaznaczyć, iż
pierwsza połowa XIX wieku to jeszcze okres
bardzo silnego ruchu zbójnickiego na Spiszu i Liptowie. Kronikarze odnotowują w tym
okresie wzmożoną działalność zbójników
tatrzańskich takich jak Gadeja, Tatar Myśliwiec, Kuba z Bukowiny Tatrzańskiej czy Wajda z Białki Tatrzańskiej. Schyłek zbójnictwa
datuje się na XIX wiek. Pojawiają się jeszcze
pojedyncze osoby, które próbują zbójnickiego rzemiosła, lecz są to sporadyczne przypadki, mające bardziej znamiona rozboju niż
szlachetnego zbójnictwa.
Ruch zbójnicki występował na terenach
całych Karpat, po polskiej i słowackiej stronie, na Ukrainie, w Rumunii i na Węgrzech.
Zwany był ruchem chłopskim i dotyczył tylko obszarów górskich zamieszkałych przez
górali. Rzemiosłem zbójnickim parali się
ludzie o różnym pochodzeniu społecznym,
zawodowym, nieraz odmiennej przynależności narodowej czy religijnej, młodzi chłopcy

i dojrzali mężczyźni. Łączyli się w towarzystwa na początku każdego roku kalendarzowego i szli na zbója. Przyjmuje się, że 23
kwiecień - dzień św. Wojciecha i św. Jerzego, to ostateczny termin formowania burs
przez zbójników, zaś 29 wrzesień - dzień
św. Michała, to data kończącą ich działalność w danym roku. W skład takiej kompanii wchodzili chłopi z okolicznych wiosek,
gdzie działała dana grupa. Każda zbójnicka
gromada liczyła kilka, rzadziej kilkanaście
osób, choć zdarzały się towarzystwa po
dwadzieścia osób (banda Proćpaka), ponad
trzydzieści (banda Bojczuka), a nawet pięćdziesiąt (banda Mateusza Klimczaka). Tak
zróżnicowana ilość składu osobowego poszczególnych burs wynikała przede wszystkim z działań, jakie w danym czasie przeprowadzała grupa. Wiadomo, że napady na
plebanie, karczmy czy szałasy pasterskie
wymagały mniejszego stanu osobowego niż
ataki na folwarki, wsie, a nawet miasteczka.

Rafał Grosz – góral z Koniakowa,
miłośnik góralskiej tradycji i zbójnickiego życia; przodownik turystyki
górskiej, propagator turystyki pieszej,
pomysłodawca i organizator rajdów
górskich o tematyce regionalnej.

Zbojníci pôsobili na teréne Karpát od
Sliezských Beskýd po Huculszczyznę. Začiatky zbojníctva sa datujú na
XVI. storočie. Pôsobili po druhú polovicu XIX. storočia a v niektorých oblastiach dokonca aj ku koncu XIX. 

Na czele każdej kompanii stał harnaś, hetman, watażka, kapitan, starszy. On kierował
całym towarzystwem, przygotowywał napady,
odpowiadał za przebieg akcji, kierunek ucieczki, miejsce ukrycia łupów oraz śmierć swoich
towarzyszy. Jego zdanie było kluczowe przy
przyjmowaniu do kompanii nowych członków
i podziale łupów. Według panującej opinii hetman musiał być zaufanym człowiekiem, odznaczać się dużą odwagą i sprytem, wszystko
robić najlepiej – walczyć, kochać, bawić się,
pić czy tańcować. Godności hetmana pozbawić mogła tylko śmierć, rezygnacja – jak to
było w przypadku Uhorczika lub pokonanie
harnasia w uczciwej walce – motyw serialowego Janosika, gdzie młody zbójnik w walce
na ciupagi wygrywa pojedynek i sam staje się
hetmanem zbójnickim. Był sędzią w bursie
zbójnickiej, osądzał i wymierzał kary również
osobom współdziałającym z towarzystwem.
Wbrew panującej opinii o szlachetności hetmanów zbójnickich należy stwierdzić, że byli
okrutnymi i bezwzględnymi przywódcami,
skazywali na śmierć nawet swoich towarzyszy
i decydowali o życiu wielu osób. Różne były
pobudki, które skłoniły ich do wstąpienia na
zbójnicką ścieżkę. O sposobie życia i stosunkach panujących wewnątrz bandy decydowali
hetmani, a o ich śmierci decydował ślepy los.
W większości przypadków sposób, w jaki oddawali swoje życie, nie mieści się w kanonach
śmierci wielkich harnasi – na haku; ale i tak
było to wydarzenie spektakularne.
Warto wspomnieć, że fikcją jest jakoby
zbójnicy rabowali tylko bogatych, a łupem
dzielili się z biednymi. Zdaniem Urszuli Janickiej-Krzywdy zbójnicy w większości napadali
na członków społeczności wiejskiej, a sporadycznie na przedstawicieli innych warstw
społecznych; postać zbójnika napadającego
wyłącznie na panów i bogaczy istnieje tylko
w micie ludowym. Potwierdzają to także popularne przyśpiewki pasterskie, ukazujące złodziejską działalność zbójników, często idącą
w parze z morderstwami i gwałtami czynionymi na bezbronnej ludności wiejskiej.

Władysław Skoczylas, Pochód zbójników, drzeworyt, 1916 r.

Spisz - Zdziar, Słowacja, obraz na szkle Zbójnicy - przyjęcie Surowca, 1840 r., Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem
A mimo to ludność góralska kochała zbójników, tworzyła o nich legendy i układała pieśni. Zbójnicy byli dla nich mścicielami ludzkich
krzywd, symbolem nieosiągalnego dla nich
dostatniego i swobodnego życia. Choć w niektórych przekazach pojawiają się negatywne
komentarze na ich temat, to są one sporadyczne, nie dotyczą wszystkich jednakowo
i występują w zdecydowanej mniejszości.
Myślę, że hyr o zbójnickich czasach
i wielkich karpackich harnasiach przetrwa
w ludzkiej świadomości, bo byli to nasi
przodkowie, a ubogim jest człowiek nieznający swojej tożsamości czy nawet niedążący do poznania swoich korzeni. Choć
różnie postrzegamy zbójników i sam proceder zbójnicki, z jednym musimy się zgodzić,
że odcisnęli piętno w góralskiej świadomości, równając świat po swojemu. 

Kolekcja dawnego malarstwa na
szkle w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego liczy 459 obrazów. W większości to obrazy o tematyce sakralnej, które w góralskich izbach pełniły
funkcję religijną i zarazem dekoracyjną. Zaledwie trzynaście z nich to
obrazy o treści świeckiej. Tematem
dziewięciu jest, nawiązująca do
zbójnickiej legendy, scena przyjmowania do Janosikowej drużyny
nowego towarzysza, który popisuje
się zręcznością - podczas wyskoku
nad ogniskiem równocześnie ścina
ciupagą wierzchołek świerka i z trzymanego w drugiej ręce pistoletu odstrzeliwuje wierzchołek jodły.

Władysław Skoczylas, Taniec, drzeworyt, 1921 r., Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem
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L iteratura

Monika Michałek

Obraz bacy

w baśni ks. Emanuela Grima
Wśród Baśni z Podbeskidzia Śląskiego (1929, Cieszyn) napisanych przez ks. Emanuela Grima - poetę,
działacza narodowego i proboszcza parafii pw. Dobrego Pasterza w Istebnej w latach 1917-1950,
znajduje się opowieść o Kubie Sałaszniku.

Ksiądz Emanuel Grim, który spędził
wśród górali istebniańskich jako ich proboszcz 33 lata (z przerwami, np. w latach
1939-1945, kiedy to jako ksiądz katolicki
a zarazem działacz patriotyczny, publicysta, ukrywał się przed Niemcami na Podhalu) dobrze znał nie tylko bieżące sprawy
swojej parafii, ale także interesował się
przeszłością, kulturą i tradycją jej mieszkańców. Poezje Grima bardzo wyraźnie
wskazują na jego emocjonalny stosunek
do małej i wielkiej ojczyzny, ale także obrazują jego silne związanie z góralami. Był
nie tylko patriotą, człowiekiem wrażliwym
na piękno przyrody, życzliwy dla ludzi, któ-

Monika Michałek – urodzona
w Gdańsku mieszkanka Istebnej, polonistka, żona górala, matka czworga
dzieci. Animatorka wielu małych form
teatralnych, w tym także na podstawie literatury regionalnej Trójwsi Beskidzkiej. Od 18 lat wraz z mężem
redaguje Kalendarz z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa. Autorka artykułów o zasłużonych mieszkańcach
Istebnej, o historii i literaturze. Wydała tomik wierszy Z okna na świat
i książkę poetycką Ogień i czereśnia.
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rych umiał i chciał słuchać. Uczestniczył
w świątecznym i codziennym życiu swoich
parafian, bywał w ich domach zapraszany
na wesela, chrzciny. Jako poeta i dramatopisarz korzystał potem z zasłyszanych tam
opowieści, co można zauważyć między innymi w Baśniach z Podbeskidzia Śląskiego.
Ci, którzy je opowiadali, są także obecni
na kartach książki. W zakończeniu opowieści
o Kubie Sałaszniku przychodzi pora na przedstawienie „opowiadacza”. Jest nim Jano stary, którego twarz cała żółta i by listek zmięta
podczas opowiadania ożywia się, oczy płoną i sprawiają wrażenie, jakby widziały nieskończoną przeszłość. Słuchacze dzięki jego
umiejętnościom gawędziarskim przenoszą się
wyobraźnią w dawne czasy i przeżywają tragiczne losy Kuby i jego córki Dorki.
Kuba Sałasznik to legendarny bacza,
od którego imienia pochodzi nazwa przełęczy Kubalonka w Beskidzie Śląskim (łąka
Kuby). Bacował tam i w okolicach Baraniej
Góry podobno przez 50 lat, a po śmierci
zastąpiła go młoda,18 letnia córka Dorka.
I o nich właśnie jest ta opowieść.
W Słowniku bohaterów legend i podań
Śląska Cieszyńskiego Roberta Danela
wiedza o Kubie Sałaszniku oparta jest na
baśni Grima, ale autor wspomina także na

podstawie opowiadania Władysławy Maryniok Cieślarowej, że wiślanie straszyli
Kubą niegrzeczne dzieci, ponieważ uchodził on za bardzo okrutnego: wobec tych,
którzy złamali prawo sałaśnicze stosował
karę śmierci. Możliwe, że jest to prawda.
We wstępie do wydarzeń opisanych w baśni, znajdujemy słowa, które wiele mówią
o funkcji sałaszu i baczy na Śląsku w minionych wiekach (XVI –XVIII ). Grim pisze:
O Kubie Sałaszniku powieść wam opowiem,
z tych czasów, kiedy góry te tryskały zdrowiem.
Gdy granic Śląska mężnie bronili baczowie,
za co ich spotkało przygód istne mrowie...
O Kubie Sałaszniku, o Dorce Kubowej
opowiem, jak w obronie granic dali głowę...
Zadaniem Kuby i innych wołoskich baczy
była przede wszystkim obrona granic, więc
spełniali oni wraz z chasą (czeladzią) rolę
przygranicznego wojska, co z kolei sugeruje,
że sałasze były naprawdę duże i silne, a praca – trudna i niebezpieczna. Bacza musiał
być człowiekiem bardzo zdecydowanym:
Kuba nie znał, co żarty, gdy raz wyrzekł słowo,
a kto nie chciał usłuchać, mógł przypłacić głową.
Baśń rozpoczyna się wspomnieniem baczy, którego pokutująca dusza błąka się po
dziś dzień w okolicach Baraniej Góry, po-

Okładka przedwojennego wydania Baśni z Podbeskidzia Śląskiego księdza Emanuela Grima

z archiwum autorki (2)

Podobnie jak i pozostałe teksty oparta jest o legendy związane z terenem
Trójwsi Beskidzkiej. Utrzymana w formie
poematu epickiego pisanego trzynastozgłoskowcem w konwencji gawędy wykorzystuje stylistykę eposu (porównania
homeryckie, dygresje, obecność postaci
fantastycznych, niezwykłych wydarzeń,
spowolnienia i dynamizacja akcji). Podobnie jak w innych tekstach z tego zbioru
także i tutaj znajdziemy opisy rytuałów, obrzędów związanych z pracą i wierzeniami
górali. Jednak w tej baśni szczególnie ciekawie przedstawiony został tytułowy Kuba
Sałasznik - bohaterski bacza.

Nie tylko zwierzęta kochały Kubę. Wśród
gazdów był ceniony jak najbliższy krewny,
a ponieważ żył długo, znał wszystkich od
dziecka. Relacje z gospodarzami opisane
są w bardzo urokliwym fragmencie dotyczącym obrzędu mieszania owiec.
Tego dnia Kuba wstawał wcześnie,
niedługo po północy, bo miał w planie odwiedzić gazdów, którzy na całe lato powierzali mu swoje owce. Z każdym pogwarzył,
u każdego został ugoszczony. Od wczesnego ranka rozlegał się na dziedzinie bek
owiec i płacz domowników, którzy rozstawali się ze swoim stadem łączonym teraz
z innymi i podążającym wielkim hufcem za
bacą na górny sałasz. Te smutne rozstania łagodziła muzyka gajd i skrzypiec, która
przypominała wywód panny młodej.

Legendarny bacza Kuba Sałasznik i jego córka Dorka,
akwarela H. Jastrzębskiego z 1884 r.
nieważ Kuba został znienacka napadnięty
przez Słowiaków-miechów, portaszy czyli
po prostu przez zbójników i zamordowany.
Umarł bez spowiedzi, dlatego: gdy wicher
zawyje, głos jego słyszycie.
Jego baczowanie wiązało się z gotowością do obrony granicy, powierzanego mu
najważniejszego majątku górali czyli owiec,
ale także własnego życia. Baśń O Kubie
Sałaszniku toczy się jakby w podwójnym
rytmie: pełnym napięcia, dynamicznym,
kiedy Grim wielokrotnie opowiada o zagrożeniu ze strony bandytów i powolnym,
lirycznym, gdy opisuje pasterskie zwyczaje,
pracę i przyrodę górskich hal. I to połączenie wiele mówi o kreacji bohatera. Łączy
on w sobie cechy przywódcy, którego słowo było ostateczne i który stał na straży
prawa, wojowniczego obrońcę granic, ojca
oraz łagodnego, skłonnego do medytacji
przyjaciela przyrody.
Kuba rozpoczynał swój dzień od modlitwy, którą wygrywał na trąbie sałaszniczej:
grał pieśni religijne, a na końcu skoczną
bojtkę, oznajmiając tym samym gazdom,
którzy w dolinach słyszeli jego muzykę, że
wszystko jest w porządku. Wcześnie rano
także miał chwilę czasu na świętą zadumę
i wsłuchiwanie się w odgłosy lasu, ptaków,
podziwianie wschodzącego słońca. Potem
śpieszył radośnie do koszora, aby wypuścić i wydoić owce, które znał po imieniu.
Owce, stary kozioł i przede wszystkim
Pucek, czyli pies pasterski byli jego najwierniejszymi przyjaciółmi. Towarzyszyli
w pracy, odpoczynku, a w ostatecznej
chwili oddali w jego obronie życie. Kuba
żył w przyjaźni nie tylko ze zwierzętami
domowymi, ale także z ptakami, których
głosy umiał rozróżniać i naśladować,
z jeleniami, sarnami.

Po dotarciu na wysoką halę rozpoczynał
się obrzęd mieszania. Pełen radości bacza
oprowadzał wielkie stado trzy razy wokół
koszora, potem kropił koszor święconą
wodą i błogosławiąc owieczki zapędzał je
do środka. Wówczas wszyscy uczestnicy
obrzędu udawali się do ustrojonej zielonymi gałązkami koliby, gdzie czekał na nich
poczęstunek: wędlina, chleb, wódka, ser,
masny i słodki kubuś. Przy wejściu bacza
wieszał uroczyście naczynie ze święconą
wodą (żegnaczek), a każdy z jego chasy
wiedział, że należy przed przestąpieniem
progu pobożnie się przeżegnać. Po zabawie, która trwała do wieczornego udoju,
Kuba wyrabiał sery i częstował nimi przybyłych, a oni zabierali po kawałku do domu,
dla dzieci. Obowiązkowo kosztowali także
pierwszej żentycy.
Radosne chwile i spokojna narracja
zmieniają się, kiedy na sałasz napadają miechowie. Taki napad opisany został
w baśni dwukrotnie. Pierwszy raz Kubie
udało się przegryźć powróz, którym go
skrępowali i zaraz po odejściu złodziei zaalarmować trombitą gazdów, co poskutkowało przepędzeniem rozbójników i porzuceniem przez nich łupów. Jednak podczas
tego napadu doszło do gwałtu na 12. letniej
córce Kuby, co obudziło w baczy straszliwą
chęć zemsty.
Mimo że od tamtych chwil Kuba nie mógł
się uwolnić od obrazu zbójnickiej rzezi,
wciąż dręczyły go złe przeczucia, kolejny
napad miechów na sałasz zaskakuje go
i tym razem nie ma już szans ujść z życiem.
Bandyci od razu niszczą jego instrumenty
pasterskie – trombitę i róg, aby nie mógł
wezwać pomocy. Potem zarzynają jagnięta, wbijają topór w łeb wiernego kozła i znęcają się nad Puckiem, który usiłuje obronić
swego pana. Zbójnicy są w przeciwieństwie
do baczy pozbawieni serca, zwierzęta, kolibę i cały sałasz traktują wyłącznie jako
zdobycze materialne, a na Kubie chcą się
zemścić w najokrutniejszy z możliwych sposób - gotując go w żentycy. W tym miejscu

następuje opis śmierci Kuby, który posadzony na nosidłach, zostaje przez portaszy
zanurzony w parującym kotle.
Po śmierci Kuby nikt nie chciał być baczą
na sałaszu, gdzie doszło do takiej strasznej
zbrodni. W końcu zgodziła się na to Dorka, córka Kuby, która złożyła ślubowanie,
że niczego w górach się nie zlęknie. Grim
opisuje dziewczynę jako postrach zbójników, wcieloną djablicę o spalonej słońcem
twarzy, z toporem w ręku dzielnie broniącą
się przed miechami. Jednak Dorka nie dała
rady odeprzeć któregoś z kolei bandyckiego ataku. Została uduszona, a koliba z jej
ciałem spłonęła.
Jeżeli przyjąć, że pisarz swoją wiedzę
o legendarnych wydarzeniach czerpał z ludowych źródeł, od górali, to można stwierdzić, że ta baśń obrazuje postać baczy
Kuby tak, jak postrzegali ją mieszkańcy
Beskidów. Oczywiście, jest ona stylizowana, w końcu Grim był literatem obytym
w neoromantycznej modzie, co zauważyć
można np. w idealizacji bohatera. Jednak
w baczy z tej opowieści jest wiele cech,
które bardziej zbliżają go do roli strażnika
pradawnego porządku niż romantycznego
indywidualisty. Kuba jest wyjątkowy, samotność mu nie przeszkadza, najlepiej czuje
się na hali, wśród górskiej przyrody, ale jednocześnie jest najbardziej godnym zaufania człowiekiem w góralskiej społeczności.
Wszyscy okazują mu szacunek i zaufanie,
są wobec niego solidarni i gotowi zawsze
spieszyć z pomocą. Kuba i jego sałasz to
ostoja prawa i porządku, natomiast tak lubiani przez młodopolskich pisarzy zbójnicy
stanowią jego przeciwieństwo. Grim w tej
baśni pozbawia ich wszelkich romantycznych cech: to bezwzględni i prymitywni bandyci, wrogowie wszelkiego ładu i kultury.
Warto wczytać się w tę zapomnianą
baśń ks. Emanuela Grima. Jest nie tylko
pełnym szczerych emocji zapisem legendy,
ale także pokazuje, jak ważną kulturowo
funkcję pełnił bacza w dawnych społecznościach karpackich. 

V knihe Baśnie z Podbeskidzia
Śląskiego (1929, Cieszyn) napísanej kňazom Emanuelom Grimom
(básnik, národný aktivista a pastor
farnosti po. Dobrého Pastiera v Istebnej v rokoch 1917-1950) je príbeh o Kubie Sałaszniku. Bol to legendárny bača, ktorý bačoval v oblasti Baraniej Hory asi okolo 50-tych
rokov a po jeho tragickej smrti (bol
zavraždený zbojníkmi) ho zastúpila
mladá, 18-ročná dcérka Dorka. Táto
legenda ukazuje akú dôležitú kultúrnu funkciu zohral bača v dávnych
karpatských komunitách. 
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D awna architektura

Budownictwo
Dolinian

Danuta Blin-Olbert

Dolinianie zamieszkiwali wschodnią część Dołów Jasielsko-Sanockich, Pogórze Dynowskie, Pogórze Przemyskie,
Pogórze Bukowskie, Pogórze Leskie i Góry Sanocko-Turczańskie, okolice Sanoka, Leska. Ze względu na dobre
gleby przeważało tu rolnictwo.
Wsie położone na terenach górskich mają
charakter bardzo rozciągniętych łańcuchówek, z zabudową po obu stronach drogi jest
sporo też wsi wielodrożnych. Pierwotnie mogły one mieć charakter ulicówki. Na obszarze
zamieszkałym przez Dolinian występują wsie
o układzie niwowym regularnym. Przekształcały się w wielodrożnice wskutek podziałów
rodzinnych. Tego typu wsie wiążą się z osadnictwem polskim lub w przewadze polskim
i dawnym zasiedleniem ruskim. Zagrody były
jednobudynkowe, pod wspólnym dachem
znajdowały się pomieszczenia mieszkalne
i gospodarcze tj. stajnia i boisko. W dużych zamożniejszych gospodarstwach w skład obejścia wchodziły piwnice i studnie. Przy wyborze
działki siedliskowej starano się, aby budynek
stał elewacją frontową do drogi, z oknami skierowanymi na wschód i południe. Chałupy składały się z izby, sieni, stajni i boiska w układzie
jednotraktowym i najdłużej zachowały się na
pograniczu z Bojkowszczyzną.
Chronologicznie nowszym typem jest
chałupa budowana w okolicy Sanoka na
początku XIX w. na planie półtoratraktu
mieszkalnego (z dwoma pomieszczeniami
biegnącymi równolegle do kalenicy). Powstawał on przez wydzielenie z izby ścianą równoległą do kalenicy wąskiej komory
z wejściem prowadzącym prosto z sieni.
W drugiej połowie XIX w. następuje zmiana
funkcji komory, którą zamieniano na alkierz.
Potrzeba posiadania komory powodowa-

Tyrawa Solna (powiat sanocki) jednobudynkowa, półtoratraktowa zagroda z wnęką na szerokość stajni od frontu i z tyłu,
bielona, dach słomiany dwuspadowy z przydaszkami. 1970 r., fot. W. Szulc
ła, że wydzielano je w tylnej części sieni.
W niektórych miejscowościach (Nadolany,
Pisarowce) w miejscu sieni znajdowało się
boisko. Obiekty te mają komorę przy szczycie budynku. W najbliższej okolicy Sanoka,
na początku XIX w. budowano chaty na planie półtoratraktu mieszkalnego z podcieniem
wnękowym obejmującym szerokość stajni.
Wnęka pełniła funkcję komunikacyjną pomiędzy mieszkalną i gospodarczą częścią
chałupy. W niektórych miejscowościach
wnęka zostaje wydłużona o szerokość sie-

Tyrawa Solna (powiat sanocki) jednobudynkowa, półtoratraktowa zagroda, dach słomiany dwuspadowy z przydaszkami. Zagrodę otacza płot sztachetowy, 1970 r., fot. W. Szulc
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ni. W wieku XIX i na początku XX budynki
z wnęką objęły środkową i wschodnią część
omawianego terenu wkraczając na południu
na przyległą Bojkowszczyznę. Ten typ budynków zaczęto nazywać „chałupą z wnęką
typu sanockiego” i uznaje się go za formę
typowo doliniańską. Najczęściej posiada
dwa pomieszczenia mieszkalne w układzie
równoległym: izba i alkierz nazywany wankierz, ankier, obok znajduje się sień, dalej
stajnia, przed którą jest wnęka nazywana
podcieniem lub poddaszem oraz boisko.

Tyrawa Solna (powiat sanocki) zagroda zrębowa (rybi ogon) z wnęką, szczyt
mieszkalny od południowego wschodu, 1970 r., fot. W. Szulc

Obok boiska dość często występują szopy
lub sąsieki nazywane stodołą. Odnotowano również budynki dwutraktowe z dwiema
izbami w układzie równoległym oraz usytuowaną analogicznie po drugiej stronie sieni
komorę i stajnię oraz boisko. Często obok
boiska był jeszcze sąsiek i szopa.
Materiałem budowlanym było drewno
jodłowe, bardzo rzadko świerkowe. Najstarsze budynki budowano z półokraglaków wiążąc je w węgłach na obłap. W XIX stuleciu
kloce łupano wzdłuż na dwie części i ociosywano od strony zewnętrznej uzyskując tzw.
plennice. Grubsze niż 35 cm drewno dzielono
na trzy części uzyskując dwie plennice i płaz.
Na początku XX w. coraz częściej używano
krawędziaków, co wiązało się ze zmianą
sposobu łączenia drewna w narożach na
tzw. rybi ogon. Podwaliny budynku układano
na dębowych klockach podkładanych w narożach budynku oraz pod zawęgłowaniem
ścian działowych. Nazywano je peckami. Na
początku XX w. układało się podwaliny na dużych narożnych kamieniach także nazywanych peckami. Były to kamienie wydobywane
w potokach. Pomiędzy podwaliną a ziemią
pozostawała wolna przestrzeń, którą wypełniano kamieniami lepionymi od zewnątrz gliną. Powstawała podmurówka z kamieni.
Budynki nakrywano czterospadowym
dachem o konstrukcji krokwiowo-jętkowej.
Do krycia dachu używano słomy skręcanej
w kiczki i przymocowywanej do łat knowiem
w dół. Tak przymocowywana słoma układała się w rytmiczne schodki. Na grzbiecie
dachu, w kalenicy umieszczano wałki słomy
przewiązane co kilkanaście centymetrów
powrósłami. Przed zrzuceniem przez wiatr
zabezpieczały go skrzyżowane pary żerdzi koźliny. Pod koniec wieku XIX w chałupach
bogatych właścicieli na kalenicach zaczęto
umieszczać gonty. W końcu XIX w. zaczęto stosować dachy dwuspadowe, wówczas
szczyt szalowany był deskami. U dołu
szczytu znajdował się mały daszek tzw.
fartuszek, który kryto gontem.
Najstarsze urządzenia piecowe nie miały kominów, budowano je z gliny w formie
dwóch nałożonych na siebie bloków. Dolny

Kuźmina (powiat przemyski) bróg z obudowanym
zrębowym dołem, 1976 r., fot. H. Olszański
wykonywano z samej gliny lub z gliny narzuconej na kamienie warstwami i ubijano kijankami. Wnętrze pieca chlebowego uzyskiwano wbijając pręty leszczynowe w dno pieca
i przeplatając powrósłami kalanymi w glinie
formując sklepienie kolebkowe, a na tym blok
pieca z gliny. Czasami sklepienie uzyskiwano układając żerdzie w kształt półwalca. Po
ukończeniu całego pieca żerdzie wypalano.
W drugiej połowie XIX w. piece uzyskały komin odprowadzający dym na strych.
Większość najstarszych budynków malowana była jasną glinką tylko w frontowej
i szczytowej części mieszkalnej. Już na
początku XX w. zaczęto bielić budynki wapnem, glinką malowano wrota boiska. W niektórych miejscowościach (Tyrawa Solna,
Siemuszowa) kolejne deski wrót pociągano
na przemian glinką i wapnem - powstawały
pionowe pasy. Poza tym na wrotach boiska
i drzwiach wejściowych do sieni na podłożu
z jasnożółtej glinki wykonywano wapnem
stylizowane kwiaty, znaki geometryczne lub
niezrozumiałe współcześnie symbole.

Tyrawa Wołoska (powiat sanocki) zagroda zrębowa z wnęką, dach dwuspadowy
poszywany słomą, ogródek otoczony płotem plecionym pionowym, 1957 r.

Rozpucie (powiat sanocki) bróg ze zrębowym dołem,
1970 r., fot. W. Szulc
W średniozamożnych i zamożnych gospodarstwach występowały brogi z obudowanym dołem lub posiadające pomost na
palach, przez co tworzy się pomieszczenie
wykorzystywane jako stajnia, wozownia lub
szopa na narzędzia. Dolna część budowana
była na zrąb z powałą wykonaną z cienkich
okrąglaków. Górna kondygnacja była przeznaczona na składanie siana i słomy i rzadziej snopów zboża. Bywały także brogi
w dolnej części otwarte i wykorzystywane na
przechowywanie sprzętu rolniczego. Pomiędzy krzyżującymi się ostatkami zrębu stawiano słupy wkopując je w ziemię. Słupy dźwigały dach zawieszony na nich przy pomocy
skręconych wici. Do przechowywania roślin
okopowych wybierano jamy w rogu izby lub
sieni, nakrywano je pomostem z desek. Często też sypano je na polepę w komorze za
zagrodzeniem z desek. Na początku XX w.
zaczęto budować w najbogatszych gospodarstwach wolnostojące piwnice. Starano się
ulokować je w zboczu, budowano z łamanego kamienia piaskowca łączonego zaprawą
glinianą sklepiając beczkowato. Nad sklepie-

Tyrawa Wołoska (powiat sanocki) zagroda zrębowa wnękowa, widok od płd.-wsch.,
nakryta słomianym czterospadowym dachem, 1970 r., fot. W. Szulc
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Rozpucie (powiat sanocki) fragment zagrody z brogami, jeden z zabudowanym dołem, 1974 r., fot. H. Olszański

Dębna (powiat sanocki) zrębowy spichlerz z trójspadowym słomianym dachem nad piwnicą murowaną
z kamienia, 1957 r.
niem stawiano trzyspadowy dach krokwiowy
kryty słomą. Czasami sklepienie nakrywano
grubą warstwa ziemi.
Ziarno zbóż przechowywano w sąsiekach
na strychu. W miejscowościach na północ od
Sanoka (Długie, Nowosielce), w końcu XIX w.,
występowały podpiwniczone bądź stawiane na
umieszczonych w narożach kamieniach spichlerze o jednym wnętrzu, zrębowe z dachem
trójspadowym wspartym od strony frontowej na

Danuta Blin-Olbert – absolwentka
Katedry Etnografii Słowian UJ w Krakowie, pracownik merytoryczny Działu
Kultury Ludowej Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Komisarz
szeregu wystaw i autorka wyposażenia większości obiektów Rynku Galicyjskiego. Autorka wielu artykułów,
m.in. Rok obrzędowy u Łemków w:
Łemkowie w historii i kulturze Karpat;
red. Jerzy Czajkowski.

Siedlisko ogradzano przed wszystkim po
to by zwierzęta domowe nie wydostawały się
poza obręb działki. Najczęściej były to ogro-

dzenia żerdziowe lub koszowe wykonane
z chrustu z wierzby, leszczyny lub buka przeplatane poziomo przez kołki wbite w ziemię. Na
początku XX w. pojawił się płot laskowy, który
składał się ze słupów wkopanych w ziemię, do
których przybijano trzy poziome żerdzie, przez
żerdzie przeplatano pionowe pręty. Płoty koszowe i laskowe często otaczały całą zagrodę
lub ogródki kwiatowo-warzywne, zdarzało się,
że odgradzały gospodarstwo od drogi. W końcu XIX i na początku XX w. w Tyrawie Solnej
wykonywano ogrodzenia z poukładanych luźno płaskich kamieni. 

Dolinianie obývali východnú časť
zálivu Dołów Jasielsko-Sanockich,
Pogórze Dynowskie, Pogórze Przemyskie, Pogórze Bukowskie, Pogórze Leskie i Sanocko-Turczańskie
Hory, okolice Sanoka, Leska. Hospodárstva boli jednostavbové, obytné a úžitkové miestnosti boli umiestnené pod jednou strechou. V bohatších hospodárstvach boli zahrnuté
pivnice a studne. Pokúšali sa, aby
dom stál prednou omietkou ku ceste, s oknami smerujúcimi na východ
a juh. Chalupy pozostávali z izby,
pitvora, stajne a humna. 

Wybrana bibliografia:
J. Czajkowski, Wiejskie budownictwo mieszkalne w Beskidzie
Niskim i na przyległym Pogórzu,
Rocznik muzeów województwa
rzeszowskiego, Rzeszów 1969.
J. Czajkowski, Budownictwo ludowe
w Brzozowskiem między Wisłokiem a Sanem, [w:] Brzozów,
Zarys monograficzny, Brzozów
1990, s. 159 – 192.
H. Olszański, Budownictwo ludowe
w dolinie rzeki Tyrawki, „Materiały
Muzeum Budownictwa ludowego
w Sanoku” 1974, nr 19, s. 17-30.

dwóch słupach, kryte słomą. Nazywano je komora. Budowane w późniejszym okresie miały
dachy dwuspadowe kryte dachówką, blachą
lub papą. W okresie międzywojennym w miejscowości Tyrawa Solna wybudowano cztery
podpiwniczone spichlerze. Trzy były murowane z kamienia z dachem trójspadowym krytym
blachą od strony frontowej wspartym na dwóch
słupach. Czwarty był bez piwnicy z dwuspadowym dachem krytym słomą.

Długie (powiat sanocki) zrębowy (rybi ogon) spichlerz z trójspadowym słomianym
dachem, na podmurówce kamiennej, 1960 r., fot. A. Miller
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Tyrawa Solna (powiat sanocki) kamienny spichlerz z trzyspadowym dachem
poszywnym słomą, 1970 r., fot. W. Szulc

K arpackie historie

Aleksander Dorda, Marek Fiedor

Przyrodniczo-krajobrazowe
dziedzictwo Wołochów w Karpatach
(na przykładzie Beskidu Śląskiego – część 1)
W myśl słownikowych definicji „dziedzictwo” oznacza coś, co przejęliśmy z przeszłości, od minionych pokoleń.
Mogą to być zarówno dobra materialne, majątek ruchomy lub nieruchomy, ale dziedziczyć można również
np. dorobek nauki, kultury bądź sztuki, czyli dobra niematerialne.
W takim znaczeniu powszechnie używa
się zwrotu „wołoskie dziedzictwo”, obejmując tym określeniem zachowane w różnych
regionach Karpat czytelne ślady wspólnych
korzeni i wpływu Wołochów na kulturę wielu
grup etnicznych, widoczne np. w zwyczajach,
nazewnictwie, strojach regionalnych, muzyce
czy też w lokalnie już tylko zachowanym układzie ruralistycznym. Jednak z przyrodniczego
punktu widzenia najcenniejszym spadkiem po
wołoskim wzorcu gospodarowania są w krajobrazie polskich Karpat tereny bezleśne, czyli
zbiorowiska łąkowe – polany i hale. W artykule tym chcemy przyjrzeć się im nieco bliżej,
zwłaszcza w odniesieniu do Beskidu Śląskiego, będącego obszarem szczególnego zainteresowania autorów.

Zapewne zdecydowana większość osób
poproszona o wskazanie najcenniejszego
elementu karpackiej przyrody i krajobrazu bez większego wahania wskaże lasy.
Z pewnością ekosystemy leśne, a zwłaszcza
reliktowo już tylko zachowane pozostałości
tzw. Puszczy Karpackiej, przemawiają do
wyobraźni i zwracają uwagę swym majestatem. W sumie nic w tym dziwnego, bowiem
na terenie Karpat polskich zbiorowiskiem klimaksowym, czyli kończącym proces sukcesji
ekologicznej i optymalnie dopasowanym do
warunków siedliskowych i klimatycznych, są
właśnie lasy, przede wszystkim bukowe z domieszką jodły, a w wyższych położeniach
górskich – karpackie bory jodłowo-świerkowe, z domieszką buka i jaworu. Paradoksalnie także medialne nagłośnienie procesu za-

Aleksander Dorda – z wykształcenia biolog (Uniwersytet Jagielloński), z zawodu – pracownik samorządowy (Urząd Miejski w Cieszynie, Wydział Ochrony Środowiska
i Rolnictwa), z zamiłowania przyrodnik i popularyzator wiedzy przyrodniczej (Ustroński Klub Ekologiczny,
w którym od 2002 r. współredaguje
rocznik „Przyrodnik Ustroński”).

Aleksander Dorda

Tylko puszcza czy także łąki?

mierania drzewostanów świerkowych (który
w Beskidzie Śląskim – podobnie jak w Beskidzie Żywieckim czy Małym – rozpoczął się
jeszcze w latach 50. ubiegłego wieku, a gwałtownie przyśpieszył od 2006 r.) przyczyniło
się do postrzegania wartości przyrodniczych
Karpat prawie wyłącznie przez pryzmat stanu
zachowania zbiorowisk leśnych.
Walory przyrodnicze danego obszaru mierzymy jednak nie tylko stopniem „dostosowania” dominujących w nim biocenoz (zespołów
organizmów żywych – roślin, zwierząt i grzybów) do warunków abiotycznych, ale również
stopniem ich naturalności oraz poziomem

Marek Fiedor – biolog (ukończył Uniwersytet Śląski w Katowicach) z wykształcenia przyrodnik (Górecki Klub Przyrodniczy),
pracownik Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Miejskiego w Cieszynie.
Prowadzi badania i monitoring
populacji storczyków w Karpatach Zachodnich.

bioróżnorodności. Współczesna ochrona
przyrody największy nacisk kładzie właśnie
na zachowanie bioróżnorodności. Termin ten
najprościej można zdefiniować jako zróżnicowanie życia na wszelkich poziomach jego
organizacji – mówimy więc o różnorodności
genetycznej, gatunkowej bądź ekosystemowej. Bioróżnorodność gatunkowa oznacza
ilość i zmienność gatunków zasiedlających
dany system ekologiczny. Wysoki poziom bioróżnorodności świadczy o stabilności i znacznym potencjale biologicznym danej biocenozy.
Jego przyrodniczą wartość zwiększa udział
gatunków rzadkich i chronionych, natomiast
obniża obecność gatunków nierodzimych dla
danego regionu, w szczególności obcych gatunków inwazyjnych.
Dla wielu osób sporadycznie interesujących się zagadnieniami ochrony przyrody,
najprawdopodobniej zaskoczeniem będzie
informacja, że najwyższą bioróżnorodnością gatunkową (porównywalną w pewnych
aspektach do bogactwa gatunkowego raf
koralowych) cechują się nie lasy, nawet te
o charakterze pierwotnym, ale… ekstensywnie użytkowane łąki i pastwiska, zajmujące
zwykle siedliska w niewielkim stopniu przy-
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– łąki kośne i pastwiska – są uzależnione od
stałej, aczkolwiek ekstensywnej działalności
człowieka, a najistotniejszym czynnikiem gwarantującym ich trwanie jest regularne usuwanie (poprzez wypas lub koszenie) biomasy.
W Europie Środkowej intensywny wzrost
powierzchni łąk kośnych nastąpił dopiero
w XVIII w. Jednak w Karpatach, za sprawą
migrujących grup ludności wołoskiej i rozpowszechniania się charakterystycznej dla niej
gospodarki pasterskiej, tego typu zbiorowiska
zaczęły odgrywać znaczącą rolę w kształtowaniu szaty roślinnej i krajobrazu już w wiekach
XIII i XIV w.

Rolniczo-leśny krajobraz na styku Pogórza Cieszyńskiego i Beskidu Śląskiego.
datne do intensywnego zagospodarowania
rolnego. Pod względem florystycznym łąki to
zespoły roślinne złożone z wieloletnich bylin
(przede wszystkim traw i turzyc, ale również
roślin dwuliściennych), czasem z domieszką
krzewinek i półkrzewów, lecz pozbawione
drzew i krzewów.
W strefie klimatu umiarkowanego łąki to
zbiorowiska o charakterze naturalnym lub
półnaturalnym, których funkcjonowanie jest
wypadkową oddziaływania czynników naturalnych (klimatycznych, glebowych itp.)
oraz antropogenicznych (trzebież i wycinanie lasów, działalność rolnicza). Dotąd powszechnie przyjmowało się, że w krajobrazie
Europy w okresie holocenu (czyli po okresie
zlodowaceń plejstoceńskich, od ok. 9500 roku
p.n.e.) zdecydowanie dominowały zbiorowiska leśne, o charakterze zwartej, pierwotnej
puszczy. Naturalnymi zbiorowiskami łąkowymi były wówczas w zasadzie wyłącznie murawy wysokogórskie (hale), wykształcające
się powyżej górnej granicy lasu i tzw. piętra

Aleksander Dorda (2)

Wołosi zmienili krajobraz

kosodrzewiny, natomiast na terenach nizinnych zbiorowiska łąkowe mogły się w sposób
naturalny wykształcić wyłącznie na terenach
otwartych lub półotwartych, np. na położonych
w dolinach rzecznych obszarach bagiennych
i zalewowych. Obecnie coraz więcej zwolenników ma koncepcja bardziej urozmaiconego
pierwotnego krajobrazu, w którym przy dominującej roli zwartych drzewostanów, znaczący jest udział mniej lub bardziej rozległych
terenów, porośniętych roślinnością łąkową,
z rozproszonymi zadrzewieniami czy pojedynczymi drzewami. Taki krajobraz jest efektem
współoddziaływania warunków siedliskowych
i czynników takich, jak pożary, powodzie,
okresy ochłodzenia klimatu z ostrymi zimami
i aktywnością zwierząt, przede wszystkim dużych ssaków roślinożernych (tur, żubr, renifer,
jeleń, sarna, tarpan). Pojawienie się w krajobrazie dominujących nad lasami powierzchni
bezleśnych należy łączyć z rolniczą działalnością człowieka. Półnaturalne i bogate pod
względem florystycznym zbiorowiska łąkowe

Charakterystyczna dla krajobrazu niektórych fragmentów Pogórza Cieszyńskiego mozaika łąk, pastwisk, pól uprawnych i lasów (w tle - Równica 884 m n.p.m.).
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Sposoby prowadzenia gospodarki pasterskiej (początkowo pasterstwo koczownicze,
później sezonowe, transhumancyjne) zmieniały się w czasie i przestrzeni, tzn. różniły się
w poszczególnych okresach historycznych,
jak i w regionach Karpat. Na Śląsku Cieszyńskim, a w zasadzie w górskiej części tej krainy
historycznej, czyli w Beskidzie Śląskim, Wołosi (zamiennie używana jest w tym regionie
nazwa Wałasi) pojawili się pod koniec XV w.,
a główna fala osiedleńcza miała miejsce na terenach górskich i podgórskich mniej więcej od
lat czterdziestych XVI w. Pierwszą górską osadą pasterską na tym obszarze mają być (według Franciszka Popiołka) powstałe w 1590 r.
Mosty koło Jabłonkowa (na terenie Zaolzia,
czyli części Śląska Cieszyńskiego położonej
w granicach Republiki Czeskiej), przy czym I.
Panic wspomina o żołnierzach wołoskich werbowanych przez cesarskich oficerów na Górnych Węgrzech i w Siedmiogrodzie, a których
zadaniem było strzeżenie Szańców Jabłonkowskich – kompleksu umocnień polowych
i fortyfikacji wznoszonych od połowy XVI w.
na Przełęczy Jabłonkowskiej, na ówczesnej
granicy węgiersko-śląskiej. Natomiast pierwszy sałasz został założony w 1604 r. w Brennej
przez niejakiego Gawlasa.
Współcześnie historycy zajmujący się dziejami Śląska Cieszyńskiego (Idzi Panic, Janusz
Spyra) sugerują, że w tym regionie mieliśmy
raczej do czynienia z rozpowszechnianiem
się sposobu gospodarowania na górskich
terenach (poprzez wypas bydła, kóz i owiec
na górskich halach i polanach, ale również
w lasach) „na wzór wałaski”, niż z masowym
osiedlaniem się Wołochów (Wałachów). Ludność wołoska trudniąca się gospodarką pasterską przybyła na obszar Beskidu Śląskiego
z górskich terenów Górnych Węgier (dzisiejsza Słowacja). Osiedlała się w wyższych
partiach Beskidów i zagospodarowywała
okoliczne hale, „schodząc” również na tereny podgórskie, gdzie napotykała równolegle
postępujące z terenów nizinnych osadnictwo
„niewołoskie”, przy czym początkowo Wałasi nie tworzyli zwartych kolonii osadniczych.
J. Spyra pisze m.in., że Wałasi zamienili dotąd
niezagospodarowane góry w region intensywnej kolonizacji, korzystając z górskich pastwisk

Koziarz „tworzył” pastwiska
Pasterstwo „na wzór wałaski” jest przykładem gospodarki ekstensywnej, a zwiększenie
pogłowia owiec wymagało proporcjonalnego
wzrostu powierzchni wypasowej, którą osiągano kosztem beskidzkich lasów, poprzez ich
wyrąb, wypalanie czy też metodą tzw. cyrklowania drzew, czyli odzierania pni z kory, prowadzącego do ich uschnięcia. A. Kowalska-

Wybrana bibliografia:
F. Popiołek; Historia osadnictwa
w Beskidzie Śląskim. Katowice,
1939.
P. Kłapyta; Wołoskie osadnictwo
w Karpatach w aspekcie historyczno-geograficznym. W materiałach konferencyjnych: Kultura
pasterska łuku Karpat i jej oddziaływania na kulturę Babiogórców. Zawoja, 2014.
A. Kowalska-Lewicka; Gospodarka i trzebież żarowa w Karpatach polskich w XIX i XX wieku.
Uprawa krzycy. Etnografia Polska, V: 101-116, 1961.
T. Liboska; Sałasz na Bukowym
Groniu na tle historii gospodarki
pasterskiej w Beskidzie Śląskim,
[w:] Sałasznictwo w Beskidach,
Czeski Cieszyn, 2005.

Marek Fiedor

stanowiących nominalnie własność książęcą
[cieszyńska linia Piastów, ówcześni właściciele większości ziem na Śląsku Cieszyńskim],
za co płacili do książęcego skarbca roczny
czynsz od każdej sztuki owiec. Stopniowo
zaczęli się osiedlać także w dolinach, napotykając drugi nurt osadniczy posuwający się od
północy dolinami rzek. Z czasem osiedlali się
na stałe, otrzymując nadziały książęcej ziemi
i zakładając liczne wioski. Natomiast I. Panic
stwierdza, że raczej nie była to liczna społeczność, być może tworzyło ją zaledwie kilkadziesiąt rodzin (z zachowanych źródeł informacji
piśmienniczej wynika, że wśród gospodarzy,
którzy trudnili się hodowlą owiec, jedynie nieliczne osoby posiadały nazwiska niesłowiańskie), posiadała jednak świadomość swojej
odrębności i prawo do własnego wojewody.
Z urbarza sporządzonego w 1646 r. na polecenie cieszyńskiej księżnej Elżbiety Lukrecji
i stanowiącego jego uzupełnienie Opisu powinności wałaskich z 1647 r. wynika, że w tym
regionie funkcjonowało wówczas 29 różnej
wielkości sałaszy, w których swoje owce trzymało 133 gospodarzy (sałaszników), posiadających łącznie 10 677 owiec oraz 858 sztuk
bydła i uiszczających od nich podatek w wysokości 1245 talarów i 22 groszy (w formie
dziesięciny właściciele owiec musieli oddać do
komory książęcej 1067 sztuk zwierząt, które
urzędnicy książęcy sprzedawali).

Ekstensywny wypas realizowany w obrębie górskich polan daje szansę na zachowanie wielu rzadkich w Beskidach
gatunków roślin, takich jak np. widoczna na pierwszym planie kukułka bzowa
-Lewicka opisuje, jak takie zakładanie nowej
powierzchni wypasowej i sałaszu wyglądało:
Osada, która potrzebowała nowych pastwisk,
wynajmowała wspólnie koziarza; (...) brał on ze
sobą do lasu pięć do sześciu kóz, psa, siekierę
i kopaczkę i z tym wiosną wyruszał w puszczę,
w miejsce, gdzie miała w przyszłości powstać
polana. Tam budował sobie szałas i żywiąc
się przez całe lato mlekiem kozim odrąbywał
korę większych drzew. (...) Jesienią wracał
do wsi, by znów wiosną powrócić w to samo
miejsce, gdzie zastawał „suchary“, czyli wyschnięte drzewa. Rozniecał pod nimi ogniska
i pilnował ich przez kilka dni, dopóki ogień nie
wdarł się do wnętrza drzewa. Takie drzewo tliło
się przez kilka tygodni, dopóki się nie zwaliło „tram“ dopalał się już na ziemi. Tym sposobem
wielkie drzewa waliły się same zżarte ogniem,
mniejsze wycinał i spalał koziarz. (...) Kiedy
po kilku latach koziarz skończył „cierchlenie“
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ich zachowania. Roczniki Bieszczadzkie, 21: 18-34, 2013.

i wypalanie drzew, na nowo powstałą polanę,
zwaną teraz „cierchlą“, przychodził „owczarz
z kierdelem” i budował szałas i koszar.
Na takim pozbawionym drzew, krzewów
i innych roślin typowych dla lasów obszarze,
wykształcały się pastwiska lub łąki kośne.
Z przyrodniczego, a dokładniej mówiąc z fitosocjologicznego punktu widzenia, najczęściej
spotykanymi zbiorowiskami łąkowymi w Beskidzie Śląskim są: psiary (bliźniczyska), górskie
łąki konietlicowe i mietlicowe, eutroficzne łąki
wilgotne z ostrożeniami. Ich powstanie zależy
w znacznym stopniu od takich czynników abiotycznych, jak: warunki glebowe (pH, żyzność,
dostępność mikro- i makroelementów itp.),
uwarunkowania fizycznogeograficzne (wysokość nad poziomem morza, ekspozycja), warunki hydrologiczne (wilgotność podłoża i jego
zdolności retencyjne), warunki klimatyczne
(opady, temperatury, nasłonecznienie). Ale
równie istotne znaczenie dla ich utrzymania,
a także zachowania z tymi zbiorowiskami bioróżnorodności gatunkowej ma sposób prowadzonej gospodarki oraz stałość i intensywność
użytkowania. (cdn) 

Pastierstvo „na valašský vzor” je
príkladom rozsiahleho hospodárstva a zvyšovanie populácie oviec
si vyžiadalo pomerné zvýšenie pasienky, ktoré sa dosiahlo na úkor
beskydských lesov, a to prostredníctvom výrubu, alebo vypaľovania.
Na takýchto zbavených stromov,
kríkov a iných rastlín typických
pre lesy v tejto oblasti, sa vyvinuli pasienky, alebo kosné lúky. Pre
mnohých ľudí bude prekvapením
informácia, že najvyššia druhová
biodiverzita (floristická) nie je charakteristická pre lesy, ale... práve
pre takéto typy lúk a pasienkov. 
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L udzie Karpat

Izabela Fac

Król polskiej etnografii
Jeden Piłsudski walczył o Niepodległą, drugi stał się prekursorem współczesnego rozumienia etnografii.
I choć może jego działalność nie wiąże się bezpośrednio z naszym regionem, to jednak bez Bronisława
Piłsudskiego nie byłoby dzisiejszego spojrzenia na etnografię, zachowywania dorobku materialnego
i niematerialnego ludzi zamieszkujących kiedyś nasze tereny, a także znaczenia placówek takich jak skanseny,
muzea, izby regionalne. Ale Bronisława nie można zrozumieć bez poznania jego wschodniej spuścizny.

Król Ajnów
Obcowanie z rdzenną ludnością Sachalinu przyniosło zainteresowanie jej kulturą.
Marząc stale o powrocie do Ojczyzny [...]
odczuwałem naturalną skłonność do tubyl-
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Kółko samokształceniowe Spójnia w gimnazjum
wileńskim: Bronisław (drugi z lewej) i Józef (trzeci)
Piłsudscy, 1885 r.

Bronisław Piotr Piłsudski

WikiCom (6)

ajnuskiego wodza, która urodziła mu syna
Sukezo i córkę Kyo. Do dzisiaj żyją w Japonii
jego potomkowie, którzy doskonale wiedzą
kim był ich dziadek.

Wyrastał w niezwykle patriotycznej i rodzinnej atmosferze Zułowa, majątku Piłsudskich
na Litwie, w okręgu wileńskim. Nie przypuszczał, że losy rzucą go w daleki świat, do ludzi,
którym też odbierano ziemię, język, kulturę.
Urodzony w 1866 r., maturę zdał w Petersburgu i zapisał się na wydział prawa tamtejszego uniwersytetu. Po roku studiów w 1887 r.
został aresztowany wraz z bratem za pomoc
w organizacji zamachu na cara Aleksandra III.
Pierwsze miesiące pobytu na Sachalinie były
„istnym piekłem”. Z czasem jednak ułożył sobie w miarę możliwości życie na katordze, zajmował się karczowaniem lasu, potem jako jeden z nielicznych wykształconych zesłańców,
został przydzielony do pracy w kancelarii więziennej. Zaczął także interesować się botaniką
oraz prowadził obserwacje meteorologiczne,
a ponieważ był już dość znanym badaczem,
dlatego niemal równocześnie z pracami meteorologicznymi, powierzono mu gromadzenie
etnograficznych eksponatów dla nowo utworzonego muzeum w Aleksandrowsku.

ców Sachalinu, jedynych tutaj ludzi, którzy
żywili szczere przywiązanie do tego kraju,
będącego miejscem ich zamieszkania od
niepamiętnych czasów, nienawidzonych
przez tych, którzy utworzyli tutaj kolonie
karną – wspominał. Badał i gromadził folklor Niwchów i Ororków, uczył ich młodzież
języka rosyjskiego, popularyzował nowe
formy gospodarki. Otrzymał od nich miano
„starszego brata – Akan”.
Potem byli Ajnowie. Do dzisiaj lud ten pozostał tajemniczy, pochodzenie ich i przynależność rasowa jest zagadką, przedmiotem
wielu naukowych tez i sporów. Dotyczy to
również ich języka, którego na co dzień
nikt już nie używa. Historia tej ludności jest
już zamknięta. Pozostały skanseny, stroje,
muzea i prace Bronisława Piłsudskiego.
Pierwsze prace nad Ajnami trwały krótko,
ponieważ korzystając z rekomendacji Komitetu Badania Kraju Amurskiego, został zatrudniony w muzeum we Władywostoku jako
kustosz. Nie wytrzymał tu długo, bo ciągnęło
go do tych ludzi, wrócił na Sachalin i pozostał tu z kilkumiesięczna przerwą do 1905 r.
Tutaj też założył rodzinę, żeniąc się z córką

Piłsudski zebrał do 10 tysięcy wyrazów ajnuskich, po kilka tysięcy wyrazów Niwchów
i Ororków, bajki, legendy, pieśni, podania,
mnóstwo fotografii oraz kolekcję nagrań fonograficznych. Opublikował wiele artykułów
w różnych językach, ale zdołał wydać tylko
jedną książkę Materiały do studiów nad językiem i folklorem Ajnów. Był najbardziej kompetentnym Europejczykiem, który zrozumiał
i opisał Ajnów oraz ich język. I miał szczęście,
że mógł z nimi rozmawiać, słuchać ich muzyki... Zaprzyjaźnił się z nimi, nauczył języka
i został nauczycielem w założonej przez siebie pierwszej szkole dla Ajnów. Stał się ich
obrońcą przed władzą, której nie byli w stanie
zrozumieć. Odwzajemnili się uznaniem go za
jednego ze swoich. Pozostał dla nich „królem
Ajnów” do dziś.
Losy kolekcji Bronisława były fatalne.
Najpierw odmawiał opublikowania jej w Rosji i po rosyjsku. Muzeum we Władywostoku,
gdzie pracował, przekazał herbarium flory
południowoussuryjskiej. Muzeum nabyło też
kolekcję etnograficzną charakteryzującą kulturę Niwchów sachalińskich, którą prezentowano na Światowej Wystawie w Paryżu
i gdzie została sprzedana. Po powrocie Piłsudski nie był w stanie opracować przywiezionych bezcennych materiałów. Ciągłe problemy finansowe i zdrowotne odsuwały tę
możliwość. Po jego śmierci kolekcja została
praktycznie bez opieki i uległa rozproszeniu lub wręcz zniszczeniu. Część z tego, co
ocalało przed II wojną światową zdeponowano w Instytucie Wschodnim w Warszawie.
Zbiory zostały uporządkowane i zinwentaryzowane. Mimo apeli o ich opracowanie,

Izabela Fac – historyk, dziennikarz,
doktor nauk społecznych, na codzień pracuje w samorządzie województwa Podkarpackiego, promuje
region w radio. Fanka wszystkiego
co mieści się w słowie „podkarpackie” – od zabytków, poprzez kulinaria, po muzykę i sztukę pogranicza.

Ainu z Sachalinu, zdjęcie wykonane przez Bronisława Piłsudskiego, ok. 1905 r.
zgłaszanych przez środowiska naukowe,
nie udało się tego dokonać. Poszczególne
eksponaty pozostały w rękach różnych ludzi w Polsce i za granicą. W czasie II wojny
światowej kolekcja został niemal doszczętnie unicestwiona. Czasy PRL nazwisko „Piłsudski” starały się wymazać z pamięci. „Nakaz zapomnienia” o Marszałku objął również
jego brata. Jednak nie dla świata naukowego. Szczególnie pamiętano o nim w Japonii. Na początku lat 80. XX w. postanowiono odczytać wałki fonograficzne z folklorem
Ajnów. Bronisław był jednym z pierwszych
uczonych, który wykorzystał edisonowski
wynalazek w historii folklorystyki. W 1983 r.
kolekcję wałków przewieziono z Poznania
do Japonii. Istniał już wtedy Międzynarodowy Komitet dla Ocalenia i Oceny Spuścizny
Naukowej Bronisława Piłsudskiego, który za
główny cel miał odczytanie wałków. Dokonał
tego zespół specjalistów z Instytutu Elektroniki Stosowanej Uniwersytetu Hokkaido
pod kierownictwem prof. Toshimitsu Asakury. Dzięki doskonałej współpracy z mediami
japońskimi postać Bronisława zaczęła być
znana także społeczeństwu Kraju Kwitnącej Wiśni. Dowodem jest kilkanaście stron
poświęconych mu w podręczniku szkolnym
języka japońskiego.

Zakopiańska działalność
Sachalin stała się jego drugą ojczyzną. Na
początku XX w. wrócił do pierwszej. Przez
Japonię i USA w 1906 r. osiadł w Galicji.
Mieszkał w Krakowie, Zakopanem i Lwowie,
podróżował, studiował na europejskich uczelniach. Jednak wytęskniony powrót okazał się
pasmem nieustannych problemów.

Bronisław Piłsudski, 1903 r., atelier fotograficzne
Kokiti Ida, Hakodate, Japonia
Do Galicji przyjechał ze świadomością, że
może nie otrzymać pracy w instytucji naukowej. Ten światowej sławy etnograf nie miał
tytułu naukowego, co niezwykle utrudniało
mu kontakty ze światem uniwersyteckim.
Jednak dla polskiej etnografii zrobił więcej,
niż niejeden pracownik uniwersyteckich katedr. Piłsudski dzięki doświadczeniom wyniesionym z Sachalinu doskonale wiedział,
jakie znaczenie ma gromadzenie zabytków
etnograficznych. Często był to wyścig z czasem i ludzką niewiedzą. Dlatego dla Muzeum
Tatrzańskiego, którego był członkiem-założycielem, chciał stworzyć europejskie standardy. Zorganizował Sekcję Ludoznawczą
Towarzystwa Tatrzańskiego. Tym działaniom
przyświecał jeszcze inny cel: ...Stworzenie
potężnej, żywej placówki ludoznawczej na
Podhalu będzie ogromną dźwignią w skonsolidowaniu narodu rozdzielonego sztucznymi,
narzuconymi nam granicami politycznymi...
– pisał, wskazując na zadania etnografii.
W 1913 r. Piłsudski podczas pobytu w Brukseli napisał memoriał o przyszłości działu ludoznawczego w muzeum w Zakopanem.
I choć pisał go dla placówki zakopiańskiej, to
jednak śmiało można mówić o wytycznych dla
wszystkich muzeów. Z czasem jego wizjonerskie projekty zrealizowano w Zakopanem oraz
wykorzystywano w licznych polskich muzeach
etnograficznych, zwłaszcza po II wojnie światowej. Muzeum musi być naukową, stojącą
na poziomie współczesnej wiedzy pracownią, w której mogliby zawodowi etnografowie
pracować nie dorywczo, ale systematycznie.
Słowa te napisał ponad 100 lat temu, ale są
aktualne do dziś. Stąd można mówić o nim, że
był prekursorem polskiej muzeologii etnogra-

Adomas Varnas, Bronisław Piłsudski w stroju Ajnów,
ze zbiorów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
ficznej. Przed I wojną światową ten znakomity
badacz był niewątpliwie najbardziej wszechstronnym muzealnikiem na ziemiach polskich.
Piłsudskiemu zawdzięczamy także powołanie pierwszego na Podhalu periodyku na
najwyższym poziomie naukowym. Rocznik
Podhalański to jego marzenie i jego dzieło.
Zebrał i przygotował do druku artykuły do
pierwszego wydania. Niestety nie było mu
dane wziąć go do ręki. Pierwszy numer wyszedł już po jego śmierci.
Dziś Bronisław Piłsudski uznawany jest za
pierwszego nowoczesnego etnografa, wybitnego muzealnika i pioniera badań etnograficz-

Bronisław Piłsudski oraz jego wielka miłość
Maria z Baniewiczów Żarnowska, 1910 r.
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Wizerunek Bronisława Piłsudskiego na monetach wydanych w 2008 r. z serii Polscy podróżnicy i badacze:
dwuzłotowa (po lewej) oraz dziesięciozłotowa (po prawej)

Przyjaciel górali
Bronisław swoje zainteresowanie kierował
w stronę badań etnograficznych wśród polskich górali z Podtatrza, zarówno z części
galicyjskiej, jak i węgierskiej – Spiszu i Orawy. Przeszedł w poprzek całą Słowacczyznę,
docierając w okolice dzisiejszej Bratysławy.
Chodził od chałupy do chałupy, spisywał słowa i zwroty gwarowe, teksty pieśni, sporządzał
opisy i rysunki domostw, narzędzi, sprzętów
i ubiorów. Jak niegdyś wśród sachalińskich
Niwchów, Giliaków, Ajnów. Dokonywał zakupów eksponatów do zbiorów Muzeum
Tatrzańskiego. W sumie nabył 168 obrazów,
głównie z Podhala, Orawy i Zagórza. Bardzo
szybko zorientował się, że polskiej ludności
z terenów Górnych Węgier grozi unicestwienie narodowe i biologiczne. Stąd tak, jak kiedyś na Dalekim Wschodzie, zaangażował się
w pomoc dla niej. Ich losem zainteresował
wielu działaczy, zajmujących się budzeniem
świadomości narodowej wśród polskich górali

Bez Bronisława Piłsudskiego by
nebol možný dnešný pohľad na etnografiu, zachovanie hmotného a
nehmotného bohatstva ľudí, ktorí
kedysi bývali na našich územiach,
ako aj význam takých inštitúcií, ako
sú skanzeny, múzeá a regionálne
komory. Svoj záujem o etnografický
výskum smeroval ku strane poľských
goraľov z Podtatrza, a to aj v galícijskej a maďarskej časti – Spišu a Oravy. Prešiel cez celé Slovensko dosiahujúc okolie dnešnej Bratislavy. 
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Przez cały czas pobytu na Sachalinie
i potem w Galicji, Bronisław utrzymywał
ścisły kontakt z bratem Józefem. Mieszkał
u niego w Krakowie, a podczas wspólnych
górskich wypraw zjednywał polskich górali
dla akcji militarnej brata. Górali, którzy nie
bardzo orientowali się w zagadnieniach socjalizmu, lecz bardzo chcieli się bić o Polskę – powiedział po latach o swych tatrzańskich żołnierzach Marszałek. W 1914 r.
sytuacja Bronisława po raz pierwszy od
powrotu z Sachalinu ustabilizowała się.
Został sekretarzem Sekcji Etnograficznej
Akademii Umiejętności w Krakowie ze
stałą pensją. Niestety zamach w Sarajewie rozpętał nad Europą wojenną burzę
i zniweczył plany Bronisława. Zagrożony
aresztowaniem jako poddany rosyjski musiał opuścić Galicję. Jako emisariusz zagraniczny Naczelnego Komitetu Narodowego
wyjechał do Wiednia, potem do Szwajcarii.
I tu poznawał, badał, wykładał, dyskutował,
współpracował z wydawnictwami encyklopedycznymi, opracowując tematy litewskie.
Jednak nie potrafił znaleźć sobie miejsca.
Nie rozumiał politycznych kłótni, z rozpaczą
śledził konflikt zbrojny. Niszczącą grozę
wojny poznał podczas walk rosyjsko-japońskich i nienawidził jej.
Jesienią 1917 r. wyjechał do Paryża,
gdzie znalazł się w samym środku konfliktu w polskim środowisku. Starał się go
łagodzić, równocześnie kontynuując prace
naukowe. Jednak stan jego zdrowia stale
się pogarszał, narastała depresja, wahania nastrojów, lęki, obsesje... W południe
17 maja 1918 r. prawdopodobnie popełnił
samobójstwo, skacząc w nurty Sekwany
z Pont des Arts koło Luwru. Pochowano
go na polskim cmentarzu w Montmorency.
W 2000 r. na Zakopiańskim Cmentarzu Zasłużonych na Pęksowym Brzysku ufundowano mu symboliczną mogiłę. 

Jaroslav Pcola.ml (3)

na Spiszu i Orawie. Nakreślone przez niego
kierunki prac kolekcjonerskich, badawczych
i kolekcjonersko-wystawienniczych dotyczących tych terenów realizowano jeszcze wiele
lat po jego śmierci.

9 czerwca 1866 r. na terenie ówczesnych Węgier, blisko dzisiejszej granicy słowacko-ukraińskiej, w pobliżu
wsi Zboj spadł meteoryt. Podobno
nad Liptowskim Mikulaszem zobaczono kule ognia, która dalej 220 km
na wschód rozpadała się na ponad
tysiąc kawałków, które spadły na obszar 28 km2. Na szczęście nikt nie
został ranny. Węgierska Akademia
Nauk wysłała ekspedycję poszukiwawczą na ten obszar. Największy
odnaleziony na zboczach góry Stinská (49°00.39’N, 22°32.68’E; 1090 m
n.p.m.) fragment meteorytu ważył
279,8 kg. Obecnie można go oglądać w Muzeum Historii Naturalnej
w Wiedniu. Z kolei w miejscowości
Zboj wykonano w skali 1:2 model
meteorytu, pokazujący jak on wyglądał przed wejściem do atmosfery.

Internet

nych prowadzonych na Podhalu i dla Podhala.
Dorobek naukowy Bronisława Piłsudskiego
cenią naukowcy na całym świecie, organizowane są międzynarodowe sesje naukowe
poświęcone jego dokonaniom. Od 1998 r.
wydawana jest edycja Dzieł zebranych Bronisława Piłsudskiego pod redakcją naukową
prof. Alfreda Franciszka Majewicza.

A stroturystyka

Karolina Kiwior

Rezerwaty ciemności
Park ciemnego nieba to wydzielony obszar terenu wyznaczony do ochrony przed zanieczyszczeniem
sztucznym światłem ciemności nocnej wyjątkowego środowiska naturalnego. Z tych rezerwatów ciemności
korzystają zwierzęta o nocnym trybie życia narażone na wyginięcie w nadmiernie oświetlonym środowisku.
Takie „rezerwaty ciemności” pełnią nie tylko funkcje ekologiczne, ale również edukacyjne.

W Europie jest coraz mniej miejsc, gdzie
w nocy jest naturalna ciemność. W części
Karpat pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego występują jeszcze obszary, w których
środowisko nocne nie jest zaburzone przez
światło. Są to także obszary otaczające obserwatoria, pozwalające prowadzić badanie
kosmosu w odpowiednich warunkach. W parku ciemnego nieba doskonale widać Drogę
Mleczną, bez teleskopu widać co najmniej
2000 gwiazd, w miastach widoczne jest ich
blisko 200, a w metropoliach… około 20.
Pierwsze kroki w celu utworzenia Parku Ciemnego Nieba zaczęły się w 2009 r.
podczas realizacji projektu transgranicznej współpracy PL-SK 2007-2013 „Karpackie Niebo”. Jednym z jego elementów
było opisanie głównych problemów z zanieczyszczeniem świetlnym w Karpatach.
Raport ten zwrócił uwagę na problem
z zachowaniem ciemnych miejsc, wolnych
od sztucznych świateł. W 2010 r. powstał
Park Ciemnego Nieba Połoniny na Słowacji o powierzchni 48 519 ha. Ponieważ dla światła nie ma granic, potrzebna
była inicjatywa jego rozszerzenia o część
polską oraz ukraińską. W 2013 r. dzięki
projektowi transgranicznemu „Bieszczady
Niebo i Gwiazdy” powołano Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady o powierzchni
113 846 ha. Strona polska i słowacka,
przekonywały władze zakarpackiej części
Ukrainy do utworzenia kolejnego elemen-

tu Parku. W czerwcu 2016 r. podczas 150
rocznicy spadnięcia meteorytu Kniahynia
na słowacko-ukraińskiej granicy, został
założony Zakarpacki Park Ciemnego Nieba na obszarze 46 302 ha. We wrześniu
tego samego roku przedstawiciele trzech
Parków spotkali się w Obserwatorium
Astronomicznym na Kolonickim Sedle
i podpisali umowę o połączeniu wszystkich w jeden o nazwie Tri Park Ciemnego
Nieba Karpaty Wschodnie.
Bardzo pozytywnym zaskoczeniem dla
wszystkich partnerów było nagłe zainteresowanie się ludzi astroturystyką - turyści
wiedząc, że istnieje takie miejsce w Europie zaczęli przyjeżdżać specjalnie na teren Parku Ciemnego Nieba, aby zobaczyć
gwieździste niebo w całej jego okazałości.
Po polskiej stronie działają punkty w Stuposianach, Lutowiskach i na Przełęczy
Wyżnej w Bieszczadach, gdzie za pomocą teleskopu można obserwować gwiazdy.
Powstały specjalistyczne obiekty agroturystyczne, które oferują oglądanie gwiazd
wraz z fotografowaniem ciemnego nieba.
Po stronie słowackiej powstała ścieżka
Parku Ciemnego Nieba, na której są przystanki oferujące opisy, co można zaobserwować na niebie, a także znajdziemy tu
informacje o poprawnym oświetlaniu. Po
stronie ukraińskiej również powstała ścieżka edukacyjna prowadząca na miejsce,
gdzie ponad 150 lat temu spadł meteoryt

Obszar występowania Tri Parku Ciemnego Nieba Karpaty Wschodnie

Kniahynia. Po utworzeniu Tri Park Ciemnego Nieba Karpaty Wschodnie astroturystyka stała się kolejną formą wolnego
i aktywnego spędzania czasu, która ma
duży przyszłościowy potencjał rozwoju. 

Tmavá obloha je samostatná oblasť určená na ochranu pred znečistením umelým svetlom temnej
noci jedinečného prírodného prostredia. Tieto tmavé rezervácie
využívajú zvieratá s nočným režimom života. Takéto „tmavé rezervácie” spĺňajú aj vzdelávacie funkcie. Od roku 2016 na poľsko-slovensko-ukrajinskom pohraničí sa
nachádza TriPark Tmavej oblohy
Východné Karpaty. 

Obserwatorium Kolonica na Słowacji - widok z drona
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O chrona przyrody

Karpackie

Małgorzata Pociask

rezerwaty biosfery
Rezerwaty biosfery to wyznaczone obszary chronione zawierające cenne
zasoby przyrodnicze. Powstały one w ramach programu UNESCO MaB
(Man and Biosphere), który został zapoczątkowany w 1971 r.

Rezerwaty Biosfery ustanawiane są przez
UNESCO, na wniosek państw będących
członkami tej organizacji, wokół obszarów
chronionych prawem danego kraju, co jest
konieczne dla zapewnienia im długiego trwania bez drastycznych ingerencji ludzi. Każdy
rezerwat podlega prawodawstwu kraju, na
terenie którego się znajduje. Rezerwaty pełnią trzy zasadnicze funkcje: (1) ochronną,
polegającą na przyczynianiu się do ochrony
krajobrazów, ekosystemów, zróżnicowania
gatunkowego i genetycznego; (2) rozwojową
poprzez sprzyjanie formom rozwoju gospodarczego i ludzkiego, które uznać można za
społeczno-kulturowe i ekologicznie zrównoważone; (3) funkcję wspierania logistycznego poprzez edukację ekologiczną, a także
szkolenia, badania i monitoring w odniesie-

Babiogórski Park Narodowy (Polska)
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niu do lokalnych, regionalnych, narodowych
i globalnych zagadnień związanych z ochroną i zrównoważonym rozwojem.
Rezerwaty biosfery podlegają okresowym
przeglądom co 10 lat, dokonywanym przez
Międzynarodową Radę Koordynacyjną (ICC)
MAB. Jeśli ICC uzna, że dany rezerwat biosfery nie spełnia kryteriów zawartych w Statucie
Sieci Rezerwatów Biosfery może przedstawić
zalecenia konieczne do wprowadzenia. Jeśli
ICC na swoim kolejnym posiedzeniu uzna,
że dany rezerwat biosfery nadal nie spełnia
wymaganych kryteriów, wówczas zostaje on
skreślony z listy rezerwatów biosfery.

Karpackie rezerwaty biosfery
Na Światowej Liście Rezerwatów Biosfery
UNESCO znajduje się 10 polskich obiektów,
z czego trzy są utworzone na terenie Karpat:
Rezerwat Biosfery Babia Góra, Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie”
i Tatrzański Rezerwat Biosfery.
W czerwcu 1976 r. Babiogórski Park Narodowy jako jeden z pierwszych obszarów
na świecie uzyskał status rezerwatu biosfery.
Jednak w latach 90. XX wieku przestał być
jednym z nich. Dopiero w 2001 r. na nowo
dostrzeżono walory przyrodnicze masywu
Babiej Góry, dzięki czemu znów znalazła się

Bieszczadzki Park Narodowy (Polska)
ona na Światowej Liście Rezerwatów Biosfery. Jego rozszerzenie o obszar całej otuliny
parku narodowego nastąpiło przy ponownym
jego wpisaniu na tą listę, podczas którego
również zaakceptowano strefowanie rezerwatu. Uzyskane wyróżnienie zawdzięcza
swoim unikatowym walorom przyrodniczym
- jest przykładem doskonale zachowanego
biomu wysokogórskiego z kompletną strefowością, długiej historii ochrony oraz intensywnie prowadzonym na jej obszarze badaniom
naukowym. Na obszarze rezerwatu biosfery
wprowadzono strefowanie dostosowane do
realizacji jego funkcji w ramach którego wyznaczono trzy strefy. Pierwsza z nich najważniejsza, to strefa centralna złożona z dwóch
części - Kopuły Szczytowej i Kniei Czatożańskiej. Zajmuje powierzchnię 1062 ha (9% obszaru całego rezerwatu) i podlega długotrwałej ochronie ścisłej w ramach Babiogórskiego
Parku Narodowego. Jest to strefa o największej wartości przyrodniczej ze względu na jej
naturalność oraz bogactwo gatunków roślin
i zwierząt. Ponadto trwająca od kilkudziesięciu lat prawna ochrona tego obszaru w sposób skuteczny zapewnia ciągłość procesów
przyrodniczych zachodzących bez ingerencji
człowieka. Strefę centralną otacza strefa buforowa, w której można prowadzić ograniczoną
działalność człowieka. Są to fragmenty Babiogórskiego Parku Narodowego objęte formami ochrony czynnej i ochrony krajobrazowej.
Ostatnią strefą jest strefa przejściowa, którą
tworzy otulina Babiogórskiego Parku Narodowego. Jest to strefa o dużych walorach
kulturowych i krajobrazowych, gdzie gospodarowanie człowieka oparte jest na zasadach
zrównoważonego rozwoju, a służby ochrony
przyrody współdziałają z lokalną społecz-
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Celem programu było i jest kreowanie zrównoważonych relacji między ludźmi i biosferą,
zaś metodą realizacji tego zamierzenia jest
tworzenie Sieci Rezerwatów Biosfery. Skupia
ona obecnie 669 takich obiektów w 120 krajach. 16 z nich to rezerwaty transgraniczne.
Rezerwaty mają na celu ochronę różnorodności biologicznej i poprawę zdolności obserwowania zmian ekologicznych w obszarze całej
planety. Służą także pobudzaniu społecznej
świadomości powiązań istniejących pomiędzy
różnorodnością biologiczną i kulturową.

Osobliwymi przedstawicielami flory Babiej
Góry są okrzyn jeleni oraz rogownica alpejska. Do rzadkich ssaków żyjących na terenie
parku zalicza się: rysie, sporadycznie spotykane niedźwiedzie, stosunkowo liczne jelenie,
czy żyjące na granicach lasu sarny. Żyje tu
również wiele gatunków ginących ptaków,
np.: włochatka, sowa uralska, głuszec, drozd
obrożny, dzięcioł trójpalczasty oraz białogrzbiety, płochacz halny, czy siwerniak. Można tu obserwować także wiele interesujących
gatunków owadów i sichrawę karpacka.
Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie” został powołany
przez UNESCO w 1992 r. Początkowo obejmował on przygraniczne obszary chronione
Polski i Słowacji, a od 1998 r. Ukrainy. Zajmuje
powierzchnię ok. 208 089 ha (108 724 ha –
część polska, 40 778 ha – część słowacka
i 58 587 ha – część ukraińska). Był to pierwszy
trójstronny, transgraniczny rezerwat biosfery
powołany na świecie. Obejmuje on swoim zasięgiem obszar Bieszczadów położony na terenie trzech państw: Polski, Słowacji i Ukrainy.
Po stronie polskiej w skład rezerwatu wszedł
Bieszczadzki Park Narodowy wraz ze swoją
otuliną, czyli Parkiem Krajobrazowym Doliny
Sanu i Ciśniańsko-Wetlińskim Parkiem Krajobrazowym, po słowackiej Park Narodowy „Poloniny” wraz z otuliną, a po stronie ukraińskiej
Użański Park Narodowy wraz Nadsańskim
Parkiem Krajobrazowym. Rezerwat biosfery
obejmuje swą ochroną największy w Europie kompleks naturalnych lasów bukowych
oraz górskich łąk zwanych połoninami wraz
z ich endemicznymi i zagrożonymi gatunkami
i zbiorowiskami roślinnymi, a także łąki i pastwiska o wysokiej różnorodności biologicznej
w dolinach, będące spuścizną tradycyjnego
modelu gospodarki gruntami w minionych stuleciach. Ponadto obszar ten jest jedną z naj-

cenniejszych w Europie ostoi zwierząt. Występują tu liczenie populacje dużych ssaków
roślinożernych – jelenia szlachetnego i żubra
oraz dużych i średnich ssaków drapieżnych
– niedźwiedzia, wilka, rysia i żbika. Dogodne
warunki do życia znalazły tu również rzadkie
i zagrożone ptaki, jak np. orzeł przedni, orlik
krzykliwy, sóweczka, puchacz czy płochacz
skalny. Obszar ten chroni również bogactwo
dziedzictwa kulturowego w postaci zabytków
drewnianego budownictwa wiejskiego i sakralnego Łemków i Bojków, jak też tradycyjnego
użytkowania gruntów i gospodarki pasterskiej.
Wyjątkowe walory przyrodnicze i kulturowe regionu stanowią o jego potencjale dla zrównoważonego rozwoju opartego na przyjaznej dla
przyrody turystyce.
Drugi i ostatni rezerwat biosfery utworzony
w 1992 r. na pograniczu polsko-słowackim
to Tatrzański Rezerwat Biosfery. Po polskiej stronie obszar rezerwatu zawiera się
w granicach parku narodowego. Po słowackiej stronie w granicach obszaru znajdują się
tereny Správy TANAP-u i Štátnych Lesov
TANAP-u wraz z dużym obszarem otuliny

Biosférické rezervácie sú označené
chránené oblasti obsahujúce cenné
prírodné zdroje. Boli vytvorené ako
súčasť programu UNESCO MaB,
ktorý bol spustený v roku 1971. Na
zozname svetových rezervácií biosféry sa nachádza 10 poľských objektov, z toho tri sú vytvorené v Karpatoch: Biosférická rezervácia Babia
Hora, Medzinárodná biosférická rezervácia „Východné Karpaty” (vrátane hraničných chránených území
Poľska, Slovenska a Ukrajiny) a Biosférická rezervácia v Tatrách. 

Marek Kusiak

nością w celu popierania projektów rozwoju
działalności, które można uznać za społecznie, kulturowo i ekologicznie przyjazne.
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Tatrzański Park Narodowy (Polska)

na południu i wschodzie. Łącznie zajmuje
on powierzchnię 134 448 ha, podzieloną na
trzy strefy: rdzenna, buforową i tranzytową.
Główną funkcją strefy rdzennej jest ochrona naturalnych procesów zachodzących
w środowisku oraz minimalizacja działalności człowieka w ekosystemach. Strefa buforowa służy do wzmocnienia ochrony przyrody
i przywrócenia pierwotnego stanu środowiska. Zadaniem strefy tranzytowej jest koordynacja relacji pomiędzy ochroną przyrody
a działalnością człowieka, z naciskiem na kultywowanie tradycji i zrównoważony rozwój.
Główne cele strategiczne tego rezerwatu to:
zachowanie różnorodności walorów naturalnych i kulturowych, szczególnie w jego strefie
rdzennej; wykorzystanie rezerwatu biosfery
jako modelu zarządzania zrównoważonym
rozwojem i gruntami; wykorzystanie obszaru
rezerwatu do promocji, badań naukowych,
monitoringu, edukacji i szkoleń oraz budowania tożsamości regionalnej. Szczególnie interesującą formą krajobrazu występującą na
terenie rezerwatu są jeziora wysokogórskie,
doliny oraz jaskinie. Na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego można obserwować
rzadko spotykane gatunki owadów, a także:
kozice, niedźwiedzie brunatne, wilki, rysie,
świstaki oraz wiele gatunków ptaków, między
innymi: puchacza, orła przedniego, dzięcioły,
cietrzewie, orzechówki, czy pomurnika. 

Pod Kińczykiem - widok na tereny Użańskiego Parku Narodowego (Ukraina)
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P olecane lektury
Przez karty książki przewija się
cała plejada zbójników o rodowodzie polskim, ruskim, huculskim,
węgierskim, ale także… romskim
i żydowskim, ukazując bogactwo
dawnego karpackiego świata. Ożywają postacie 37 najgłośniejszych
harnasiów, działających od XVI do
XIX w. od Śląska Cieszyńskiego
po Huculszczyznę, zapuszczających się nawet w głąb Śląska, na
Morawy, pod Kraków i Przemyśl
oraz na Podole i Bukowinę.
Autor, historyk i etnograf, kreśli
biogramy słynnych zbójnickich hetmanów, omawia ich rolę w folklorze ustnym, a następnie przytacza
opracowane przez siebie legendy i podania. W ten sposób książka
łączy walory popularnonaukowe i literackie, ukazując hersztów zarówno w świetle dokumentów sądowych, jak i ludowych wyobrażeń.

A u t o r, h i s t o r y k , e t n o l o g
i krajoznawca, czerpiąc z ludowych opowieści, dawnych kronik
i dokumentów, gotyckich romansów
i klasycznych produkcji filmowych,
stworzył poczet 28 wampirów grasujących m.in. w Karpatach. Szczegółowo opisuje postać każdego
nosferatu, przytacza jego genezę
i historyczny pierwowzór, charakteryzuje jego wygląd i zachowanie,
a także kreśli miejsce w późniejszych kulturowych odniesieniach.
Tło historyczno-geograficzno-kulturowe tworzą opisy poszczególnych
krain w odnośnych okresach, uwagi
o dziejach literatury i kina grozy,
noty o miejscach szczególnie związane z konkretnymi wampirami.
Publikację wzbogaca interesujący i pobudzający wyobraźnię projekt
graficzny, ujmujący klasyczne opowieści w nowoczesną formę.

Bartłomiej Grzegorz Sala, Księga karpackich zbójników,
Wydawnictwo BOSZ, 2015

Bartłomiej Grzegorz Sala, W górach przeklętych. Wampiry Alp,
Rudaw, Sudetów, Karpat i Bałkanów, Wydawnictwo BOSZ, 2016

Książka poświęcona tematyce
etnobotanicznej. Jej treść dotyczy
materialnej i niematerialnej symboliki roślin na terenie Bieszczadów i Podkarpacia, jako że rośliny
były obecne w magii, obrzędach,
zwyczajach, wierzeniach, symbolice, w podświadomości, w postaci
żywej i sztucznej, a także utrwalone w obrazie, kamieniu i metalu. Temat omówiono w szerszym
aspekcie kulturowym, który tworzą dawne podania i mity, teksty
biblijne, a także symbole zaczerpnięte z literatury, poezji, sztuki czy
ludowej obyczajowości. W książce
znajdziemy przegląd nagrobnego
kamieniarstwa i metaloplastyki z terenu Bieszczadów.
W drugiej części znajdziemy encyklopedyczny przegląd gatunków związanych ze śmiercią i cmentarzami.

Kolejne, czwarte poszerzone,
wydanie książki o Bieszczadach
w czasie PRL świadczy o zainteresowaniu tą epoką i tym obszarem.
Skąd sukces? Poza „chwytliwym” tytułem także pewna prawda
o tych czasach, bo żadna z postaci tu opisanych nie jest fikcyjna.
O książce autor pisze: „W PRL-u cenzura nie dopuściłaby do
ukazania się tej książki. Prędzej
ja trafiłbym za kratki niż ona na
półki księgarskie. A jednak „Przystanek Bieszczady” w moim życiu
uważam za szczęśliwe zrządzenie
losu. Dzięki niemu mój upadek stał
się początkiem wznoszenia. Kiedy
popatrzyłem na to wszystko z góry, dostrzegłem, ile głupoty, cynizmu, a nawet podłości może być w ludzkim działaniu. I zobaczyłem
też bezmiar moich grzechów, z których największym jest pycha”.

Adam Szary, Bieszczadzkie motywy roślinne, Między światem
żywych a krainą zmarłych, Wydawnictwo Carpathia, 2016

Andrzej Potocki, Przystanek Bieszczady. Bez cenzury,
Wydawnictwo Carpathia, 2016

„Płaj” Almanach Karpacki to wydawany od 1987 r. krajoznawczy
periodyk poświęcony historii, etnografii, przyrodzie i kulturze Karpat.
W najnowszym numerze o Teatrze Huculskim z okresu międzywojennego, o Isaaku Mazepie, botaniku, któremu przez przypadek
przypadła rola premiera Ukraińskiej
Republiki Ludowej w latach 19191920. Kolejne artykuły dotyczą: obserwatorium na Pop Iwanie, tematu Rzymian i rzymskich wpływów
w Karpatach czyli o Porolissum,
rzymskim mieście w górach Meseş
z II i III w. n.e. Można przeczytać historię cieśli Łukasza Snihura, twórcy kilkunastu XIX-wiecznych cerkwi na Bojkowszczyźnie, o pracach
inwentaryzacyjnych na dawnej granicy polsko-rumuńskiej, opis pozostałości fragmentu przedwojennej granicy polsko-czechosłowackiej
oraz o poszukiwaniu obozu konfederatów barskich w Barwinku.

Publikacja zawiera opis 256
zespołów i pojedynczych obiektów zabudowy sakralnej, zachowanych na terenie Podkarpackiego. To 149 dawnych
i obecnych cerkwi, 96 kościołów i kaplic, 57 wolno stojących
dzwonnic oraz jeden dawny zbór
protestancki. Ich opisy zilustrowano w sumie 1200 aktualnych,
ale i archiwalnych, zdjęć.
Każdy opis posiada streszczenie
w języku angielskim oraz ukraińskim. Udało się także zebrać informacje o 467 miejscowościach z regionu, w których istniały drewniane
cerkwie, kościoły, zbory, synagogi
i dzwonnice, a które uległy zniszczeniu od połowy XIX wieku do
2007 r. Odnaleziono i pozyskano 535 archiwalnych zdjęć, które pokazują ich bryłę, a czasami i wnętrze wraz z wyposażeniem.

„Płaj” Almanach Karpacki, nr 54, Towarzystwo Karpackie, 2017
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Krzysztof Zieliński (red.), Leksykon drewnianej architektury sakralnej
województwa podkarpackiego, Stowarzyszenie „Pro Carpathia”, 2015

