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Muzykowanie przejazdowe
w tradycyjnej obrzödowoĈci wiejskiej na LubelszczyĒnie
Transit playing in the traditional country rites in the Lublin region

Nieodzownym elementem kaĪdego tradycyjnego wesela na LubelszczyĨnie
byáa muzyka w postaci kapeli lub choüby skrzypka, któremu przybĊbniá któryĞ
z goĞci. Wspóátworzyáa ona jeden z najbarwniejszych i najlepiej zachowanych
do dziĞ polskich obrzĊdów rodzinnych. Muzykowanie przejazdowe pochodzi od
jednego z okreĞleĔ utworu muzycznego zwanego przejazdowym, który grywany
byá przez muzykantów podczas przemieszczania siĊ orszaku weselnego z jednego domu do drugiego. PojĊcie muzykowania przejazdowego naleĪy traktowaü
w sposób umowny – jako praktykĊ muzyczną realizowaną podczas przemieszczania siĊ w przestrzeni wozem lub pieszo, a takĪe muzykowania statycznego
dokonującego siĊ w miejscu, do którego naleĪaáo siĊ przemieĞciü. W najwiĊkszym nasileniu muzykowanie przejazdowe obecne jest w obrzĊdzie weselnym,
zarówno podczas ruchu, jak i w sytuacjach statycznych. Z innych obrzĊdów na
szczególne zainteresowanie zasáugują te, których stopniowa transformacja – wynikająca z potrzeby dostosowywania do nowych warunków – spowodowaáa uaktywnienie dawnego repertuaru w nowej funkcji.
Obserwacja i analizowanie zmian dokonujących siĊ w tradycyjnym muzykowaniu wiejskim na LubelszczyĨnie są moĪliwe dziĊki wspóáczeĞnie realizowanym badaniom etnomuzykologicznym. Pokáosiem wieloletniej pracy zespoáu
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lubelskich naukowców (etnolingwistów i etnomuzykologów) jest wydana pod
auspicjami Instytutu Sztuki PAN w 2011 roku publikacja czwartego tomu serii
Polska pieĞĔ i muzyka ludowa. ħródáa i materiaáy, poĞwiĊcona regionowi lubelskiemu1. PoniĪej przytaczane przykáady funkcjonowania muzykowania w drodze
w przewaĪającej czĊĞci pochodzą z przywoáywanej publikacji.
Sytuacje folklorystyczne sprzyjające muzykowaniu przejazdowemu moĪemy
uporządkowaü wedáug kryteriów przyjĊtych dla obrzĊdów ludowych. Pozwala to
przeĞledziü natĊĪenie wystĊpowania tej praktyki muzycznej na przestrzeni roku
obrzĊdowego, od kolĊdowania do doĪynek, oraz w poszczególnych obrzĊdach
rodzinnych, jak wesele i pogrzeb. Zaprezentowany poniĪej wybór ukazuje te obrzĊdy i zwyczaje, podczas których najczĊĞciej praktykowane jest muzykowanie
przejazdowe.

***
Na LubelszczyĨnie do czasu drugiej wojny Ğwiatowej najbardziej rozpowszechnionym obrzĊdem kolĊdniczym w okresie BoĪego Narodzenia byáo chodzenie po domach cháopców z gwiazdą. Niektórzy z nich grali na instrumentach
muzycznych, jak skrzypce i bĊbenek, co odpowiadaáo takĪe potrzebom ówczesnej praktyki weselnej. Fotogra¿a z początku XX wieku ukazuje typowy skáad
kolĊdników spotykanych w wielu subregionach Lubelszczyzny:

Ilustracja 1. Kolödnicy z Majdanu KsiöĔopolskiego w powiecie biägorajskim;
fot. L. Rogowski (1902), zbiory Muzeum Lubelskiego w Lublinie; [za:] Kolödowanie
na LubelszczyĒnie, red. J. Bartmiþski, Cz. Hernas, Wrocäaw 1986 (fot. nr 11).
1
Polska pieĞĔ i muzyka ludowa. ħródáa i materiaáy, red. L. Bielawski, t. 4 Lubelskie, red.
J. BartmiĔski, Lublin 2011.
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W Krzemieniu natomiast odnotowano zwyczaj kolĊdowania kilkuosobowych
grup starszych cháopców z wáasną orkiestrą, co nazywano chodzeniem z bandą.
KolĊdowano pod oknami, skáadano Īyczenia, Ğpiewano i grano kolĊdy2. Jedną
z najstarszych form kolĊdowania byáo takĪe chodzenie z szopką. Na LubelszczyĨnie obrzĊd ten kultywowali przewaĪnie kilkunastoletni cháopcy, a w Lublinie murarze terminatorzy. Chodzono od BoĪego Narodzenia do 2 lutego, a wiĊc
w czasie wolnym od pracy. Zwykle towarzyszyli im muzykanci, np. skrzypek,
harmonista3. Funkcja muzyczna byáa w zasadzie podporządkowana akcji danego zdarzenia. CzĊsto ograniczaáa siĊ jedynie do wtórowania Ğpiewom, co miaáo
takĪe swój wymiar edukacyjny. Máodzi muzykanci biegáoĞü gry na skrzypcach
czy harmonii osiągali przez odtwarzanie znanych, prostych melodii. Z czasem
owe proste melodie coraz bardziej ogrywano, nadając im indywidualny charakter. Elementy repertuaru tanecznego, które w scenariuszach róĪnorodnych widowisk boĪonarodzeniowych nie są rzadkie, wymagaáy jednak wiĊkszej biegáoĞci
i czĊsto wiązaáy siĊ z koniecznoĞcią obsadzenia w tej roli zawodowych wiejskich
muzykantów4.
W okresie wielkanocnym takĪe miaáy miejsce okolicznoĞci, które rodziáy potrzebĊ przemieszczania siĊ z muzyką. KolĊdowanie wielkanocne, wystĊpujące
w najwiĊkszym nasileniu wáaĞnie na obszarze Lubelszczyzny i Rzeszowszczyzny, pod wieloma wzglĊdami zbieĪne jest z kolĊdowaniem boĪonarodzeniowym.
Muzyka nieobligatoryjnie towarzyszyáa chodzeniu z Īyczeniami kierowanymi do
gospodarzy lub máodzieĪy (panny lub kawalera), co determinowaáo doĞü prymitywną jej formĊ; zwykle linia melodyczna realizowana na instrumencie dublowaáa partiĊ wokalną bądĨ teĪ partie wokalna i instrumentalna wykonywane byáy
naprzemiennie. Podobnie jak w przypadku kolĊdowania boĪonarodzeniowego
i noworocznego wystarczaáa tu podstawowa umiejĊtnoĞü gry na instrumencie.
Odmiennym zjawiskiem byá zwyczaj bĊbnienia. Zachowaá siĊ on na LubelszczyĨnie, podobnie jak i w kilku innych regionach Polski, i praktykowany byá
w Wielką SobotĊ, upamiĊtniając Zmartwychwstanie Chrystusa. Janina Petera tak
opisuje ten zwyczaj odnotowany w Janowcu nad Wisáą:

2
J. Petera, ObrzĊdy i zwyczaje ludowe w okresie BoĪego Narodzenia, [w:] KolĊdowanie na
LubelszczyĨnie, red. J. BartmiĔski, Cz. Hernas, Wrocáaw 1986, s. 43.
3
J. Adamowski, Szopka, [w:] Polska pieĞĔ i muzyka ludowa…., s. 356.
4
Przykáadem moĪe tu byü kapela z Puszna Godowskiego, która w Herodach wykonywaáa repertuar taneczny; zob. J. BartmiĔski, Herody z Puszna Godowskiego, [w:] ibidem, s. 319-333.
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„Widowisko to przetrwaáo prawie w niezmienionej formie do dnia dzisiejszego. Do czasu II wojny Ğwiatowej byáy w Janowcu dwa bĊbny i dwie
grupy cháopców w wieku 15-20 lat, które obnosiáy je po wsi. UroczystoĞü
rozpoczynaáa siĊ zwykle o godzinie dziewiątej wieczorem na Górze Zamkowej przy rozpalonym ognisku, gdzie ustalano kolejnoĞü bĊbnienia. Po uformowaniu siĊ grup z pochodniami wĊdrowano pod koĞcióá. NastĊpnie jedna
grupa cháopców száa w stronĊ cmentarza, druga zaĞ pod zamek. Obchodzono
po kolei wszystkie domy we wsi, oznajmiając Zmartwychwstanie PaĔskie,
potem spotykano siĊ ponownie pod koĞcioáem i uczestniczono w rezurekcji.
Obecnie w widowisku tym bierze udziaá tylko jedna grupa cháopców. WĊdrują oni po wsi caáą noc aĪ do rezurekcji. W trakcie naboĪeĔstwa strzelają
z korków, a podczas podniesienia bĊbnią. Prawdopodobnie za czasów ĞwietnoĞci zamku heroldowie biciem w bĊbny zwoáywali caáą wieĞ, aby ogáosiü
jakąĞ waĪną wiadomoĞü. NaleĪy sądziü, Īe obrzĊd bĊbnienia zachowaá siĊ
z tamtych czasów, lecz nadano mu inną funkcjĊ. W czasie wojny jeden bĊben
zaginąá, ten zaĞ, który zostaá, jest przechowywany w koĞciele. Do II wojny
Ğwiatowej przyjĊtym zwyczajem byáo dziurawienie skóry na bĊbnie i zbieranie pieniĊdzy na nowy. NajczĊĞciej bĊben pokrywano skórą psa, poniewaĪ
dawaáa podobno najlepszy rezonans. Obecnie cháopcy zbierają w dalszym
ciągu pieniądze na bĊben, chociaĪ skóry juĪ nie przedziurawiają”5.

W przypadku tego zwyczaju trudno mówiü o istnieniu repertuaru muzycznego, gdyĪ istotna byáa sama czynnoĞü bĊbnienia; posiadaáa ona funkcjĊ sygnalizacyjną i symboliczną6, a jej wykonywanie nie wymagaáo szczególnych umiejĊtnoĞci muzycznych.
Praktyka muzykowania, któremu towarzyszyáo pokonywanie drogi, znalazáa zastosowanie w szeregu sytuacji o charakterze reprezentacyjnym. Muzycy indywidualnie lub w ramach kapeli albo orkiestry zaznaczali swoje miejsce
w danej spoáecznoĞci (lokalnej, regionalnej, wyznaniowej, zawodowej) poprzez
uczestnictwo w procesjach, przemarszach, orszakach paradnych. Ich funkcja
obejmowaáa, w zaleĪnoĞci od charakteru okolicznoĞci: wykonywanie repertuaru
instrumentalnego, akompaniowanie lub wtórowanie Ğpiewom, równoczeĞnie teĪ
prezentowanie wáasnych strojów ludowych i instrumentarium muzycznego, akcentowanie rangi w grupie muzyków bądĨ w ramach spoáecznoĞci lokalnej. Tego

5
J. Petera, Z materiaáów folklorystycznych Lubelszczyzny. ObrzĊdy i zwyczaje wiosenne, [w:]
JĊzyk i kultura na pograniczu polsko-ukraiĔsko-biaáoruskim, red. F. CzyĪewski, Lublin 2001,
s. 297-298.
6
Por. nagranie pieĞni wielkanocnej z bĊbnem O poranku my Ğpiewamy, Alleluja z Rzeszowskiego, zamieszczone pod numerem 10 na páycie Polskie pieĞni religijne, nr 25 z serii Muzyka
ħródeá. Kolekcja muzyki ludowej Polskiego Radia, Warszawa 2006.
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rodzaju praktyki na LubelszczyĨnie, szczególnie o charakterze religijnym, są
dziĞ nadal kultywowane, m.in. podczas Procesji Rezurekcyjnej i Procesji BoĪego
Ciaáa7, pielgrzymek do miejsc kultu regionalnego i ponadregionalnego oraz przy
odpustach para¿alnych.
Reprezentacyjną funkcjĊ speániają takĪe uroczystoĞci doĪynkowe, których
specy¿ka wynika ze záoĪenia tradycyjnych elementów gospodarskich, dworskich
z póĨniejszymi, paĔstwowymi i koĞcielnymi. Obecnie doĪynki odbywają siĊ na
kilku poziomach instytucji paĔstwowych (od gminnych po centralne) i koĞcielnych (od para¿alnych po ogólnopolskie – jasnogórskie), co zwiĊksza moĪliwoĞci
prezentowania lokalnych inicjatyw kulturalnych8.

Ilustracja 2. Jan Leszczyþski z Kapelñ Dudków podczas uroczystoĈci doĔynkowych
w Janowie Lubelskim; przedruk [za:] E. Szaäachowska, Jan Leszczyþski – skrzypek
i budowniczy instrumentów ludowych, praca magisterska napisana pod kierunkiem
prof. dr. hab. A. Zoäy, Instytut Muzykologii KUL, Lublin 2009 (aneks).

Na uwagĊ zasáuguje takĪe obowiązkowe uczestnictwo muzyków i kapel
w uroczystoĞciach paĔstwowych. W okresie PRL-u udziaá w pochodzie pierwszomajowym obowiązywaá wszystkie zespoáy artystyczne, a szczególnie kapele
i orkiestry dĊte9. Repertuar wykonywany w tych okolicznoĞciach musiaá speániaü
Por. B. Maksymiuk-Pacek, BoĪe Ciaáo, [w:] Polska pieĞĔ i muzyka ludowa…, s. 452-455.
J. Adamowski, ĩniwa i doĪynki, [w:] ibid., s. 481.
9
Z. Kowalska, Granie z nakazu, [w:] Z podróĪniakami przez pokolenia. Monogra¿a Kapeli
Wojciechowskiej, red. J. Cymerman, Wojciechów 2009, s. 73-74.
7

8
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konkretne wymogi, które narzucali urzĊdnicy paĔstwowi. Najlepiej w tych okolicznoĞciach sprawdzaáy siĊ dobrze znane muzykantom wiejskim marsze weselne, o czym nie zawsze informowano dygnitarzy odpowiedzialnych za przygotowanie oprawy muzycznej10.

Ilustracja 3. Weselna orkiestra döta Józefa Cabana podczas pochodu pierwszomajowego
w 1959 roku w Tomaszowie Lubelskim; przedruk [za:] Jadñc przez Roztocze. Badania
terenowe Andrzeja Bieþkowskiego, „Muzyka Odnaleziona” 8, Warszawa 2009, s. 27.

WĞród obrzĊdów rodzinnych wymieniü naleĪy ciągle jeszcze praktykowane
uczestnictwo muzyków w uroczystoĞciach pogrzebowych. Na LubelszczyĨnie
zwyczaj ten praktykowany jest w przypadku pogrzebu muzyka lub artysty ludowego. Muzycy biorą udziaá w orszaku pogrzebowym podczas odprowadzania
zmaráego do grobu, towarzyszą Ğpiewom pogrzebowym pozostaáych uczestników; czasami jest to orkiestra dĊta, która wykonuje stosowny repertuar lub jeden
muzyk (czĊsto trĊbacz), który proszony jest o wykonanie zamówionego utworu.
W momencie záoĪenia trumny do grobu grywane są zwykle utwory na wyraĨne
Īyczenie zmaráego bądĨ zgodnie z wiedzą o jego upodobaniach, co ma szczególne uzasadnienie w przypadku pogrzebu muzyka.
10
Kapela Bednarzy z Nowej Wsi z regionu tomaszowskiego uczestniczyáa wielokrotnie w uroczystoĞciach powitalnych dygnitarzy paĔstwowych. Przed wystĊpami przesáuchiwano muzyków
i wybierano stosowny repertuar. Informacje na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez Zenona Kotera i AgatĊ Kusto z Antonim Bednarzem w 2009 roku w Tomaszowie Lubelskim. Materiaáy
Instytutu Muzyki UMCS w Lublinie.
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Tak ostatnie poĪegnanie Stefana Bednarczyka, czáonka Kapeli Wojciechowskiej, wspominali jego koledzy:
„Kondukt pogrzebowy szedá na cmentarz w takt granych przez nią [kapelĊ] marszów Īaáobnych. Dla zebranych sáuchaczy wielkim wzruszeniem
byáo ostatnie poĪegnanie Zmaráego przez KapelĊ Wojciechowską w momencie skáadania trumny do grobu. Wtedy zabrzmiaáy melodie: «W mogile ciemnej» i walc «Do widzenia». Na koniec czáonek kapeli Andrzej
KĊdzierski odegraá na trąbce «CiszĊ» – ulubiony utwór Zmaráego”11.

Ilustracja 4. Kapela Wojciechowska na pogrzebie Stefana Bednarczyka; przedruk
[za:] Z podróĔniakami przez pokolenia. Monografia Kapeli Wojciechowskiej,
red. J. Cymerman, Wojciechów 2009, s. 60.

Najsilniej jednak muzyka przejazdowa związana byáa z obrzĊdem weselnym.
W XIX wieku muzykowanie towarzyszyáo w zasadzie wiĊkszoĞci etapów tradycyjnego obrzĊdu weselnego na LubelszczyĨnie, co poĞwiadczone jest wielokrotnie w dziele Oskara Kolberga. W dawnej obrzĊdowoĞci weselnej etapy przygo11

Z. JoĞko, Moje spotkania z Kapelą Wojciechowską, [w:] Z podróĪniakami przez pokolenia…, s. 60.
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towujące do wesela takĪe przepeánione byáy symbolicznymi zachowaniami, do
których naleĪaáa obecnoĞü muzyki:
„PóĨno w noc odchodzi do swego domu Máody wraz z trzema weselnikami, to jest druĪbą, chorąĪym i muzyką12. Tak dla Máodej jak i dla Máodego pieką nadto korowaje rodzice chrzestni, wujowie, stryjowie, ciotki,
bracia, siostry. Nierzadko zbierze siĊ takich korowajów ze 20, a po kaĪden
chodziü winni z caáą niemal weselną druĪyną i i muzyką, tak, Īe czĊsto caáa
noc zejdzie im na tem chodzeniu”13.

Materiaáy z lat 1900-1930, a wiĊc z pierwszej poáowy XX wieku, okreĞlają
miejsce muzykantów w orszaku weselnym. We wsi Krzczonów w powiecie bychawskim Feliks Olesiejuk odnotowaá nastĊpującą sytuacjĊ:
„Gdy wszyscy zgromadzili siĊ koáo domu panny máodej, nastĊpowaá
wyjazd do starosty. PóĨniej razem z nim orszak udawaá siĊ do staroĞciny i z powrotem do domu panny máodej. Wyjazd starszyzny odbywaá siĊ
w nastĊpującym porządku: na przedzie jechali druĪbowie i «swacia» konno
parami, a przed nimi marszaáek z rózgą w rĊku, którą potrząsaá i dzwoniá.
Za konnymi wozami jechaáa kapela, nastĊpnie druhny i starsi weselnicy.
Druhny przy tym rzewnie Ğpiewaáy: «Oj áado, áado» – a grajkowie grali:
Jest ta ĞcieĪka jest
Przez krzczonowską wieĞ.
Udeptaáa ją KasieĔka
Co nosiáa jeĞü (bis).
Obiad nosiáa i Boga prosiáa
DopomóĪ mi mocny BoĪe bym jego byáa (bis)”14.

A tak Olesiejuk opisuje wyjazd do Ğlubu we wsi Jabáonna w powiecie bychawskim:
„Pan máody przyjeĪdĪaá ze swymi goĞümi i z orkiestrą koáo godz. 11-ej,
gdyĪ Ğluby odbywaáy siĊ na sumie lub na nieszporach. […] Pana máodego
witaáy starsza druhna i pani máoda. GoĞcie zasiadali u stoáu i jedli. Nowych
goĞci orkiestra witaáa marszem i kaĪdy za marsza musiaá páaciü”15.

O. Kolberg, Dzieáa wszystkie, t. 33: Cheámskie, Wrocáaw-PoznaĔ 1964, s. 255.
Ibid., s. 296.
14
F. Olesiejuk, ObrzĊdy weselne w Lubelskiem. Materiaáy etnogra¿czne do badaĔ nad obrzĊdowoĞcią weselną, Wrocáaw 1971, s. 9.
15
Ibid., s. 24.
12

13
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Kolejny zapis z lat 1918-1939 dotyczy grywanego przez kapelĊ repertuaru we
wsi Jabáonna:
„Po wyjĞciu z koĞcioáa […] wsiadali na furmanki i odjeĪdĪali w nastĊpującej kolejnoĞci: orkiestra, paĔstwo máodzi, nastĊpnie starosta i inni
goĞcie. Orkiestra jadąc do Ğlubu graáa same marsze, a w drodze powrotnej
kujawiaki, krakowiaki i inne melodie ludowe”16.
Przykáad 1. Marsz Witaj Polsko, Kapela Bogusáawa SzymaĔskiego i Jana
SzymaĔskiego, Wojsáawice 1996; przedruk [za:] Polska pieĞĔ i muzyka ludowa.
ħródáa i materiaáy, t. 4 Lubelskie, red. J. BartmiĔski, cz. 6 Muzyka instrumentalna.
Instrumentarium – wykonawcy – repertuar, Lublin 2011, s. 358.

16

Ibid., s. 33.
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PowyĪsze przekazy okreĞlają jasno miejsce muzykantów w obrzĊdzie, ich
rolĊ oraz repertuar. Transformacje dokonujące siĊ w obrzĊdowoĞci wiejskiej po
drugiej wojnie Ğwiatowej wyraĨnie zaburzyáy ten ĞciĞle okreĞlony porządek. Nadal jednak moĪemy dostrzec kontynuowanie muzykowania weselnego w drodze.
Lubelszczyzna moĪe poszczyciü siĊ caáym wachlarzem gatunków muzyki instrumentalnej towarzyszącej zmianie miejsca. Są to, obok na trwaáe zadomowionych
dwudzielnych marszy, utwory trójmiarowe, które w zaleĪnoĞci od lokalizacji lub
funkcji róĪnie są nazywane. NajczĊĞciej w relacjach i opisach okresu przed- i powojennego pojawiają siĊ podróĪniaki:
„Zdarzaáo siĊ, Īe przyszli nowoĪeĔcy termin Ğlubu uzaleĪniali od czasowych moĪliwoĞci muzykantów. JuĪ jesienią zamawiali ich na karnawaá,
gdyĪ nikt tak jak oni nie potra¿á zagraü oberków w wolniejszym tempie
zwanych «podróĪniakami», które szczególnie siĊ wszystkim podobaáy.
«PodróĪniaki», czy jak siĊ je nazywaáo «drogowe», kapela graáa w drodze
od pana máodego do panny máodej. DrogĊ tĊ zaleĪnie od odlegáoĞci pomiĊdzy domami nowoĪeĔców przebywano pieszo lub na nieco bardziej szykownych wozach zwanych wasągami. CzĊsto teĪ na Īyczenie pary máodej
muzykanci grali w drodze do koĞcioáa i z powrotem do domu weselnego17.
[…] orszak weselny prowadzili muzykanci grając zwykle marsza Stach
a takĪe inne wesoáe melodie […]”18.

Ilustracja 5. Przejazd kapeli z okolic Tomaszowa Lubelskiego w orszaku weselnym;
przedruk [za:] Andrzej Bieþkowski, Sprzedana muzyka, Woäowiec 2007, s. 245.
17
U. Mirosáaw, Historia Kapeli Wojciechowskiej, [w:] Z podróĪniakami przez pokolenia…,
s. 13-14.
18
Z. Kowalska, Jak to z Muzykantami Wojciechowskimi bywaáo, [w:] Z podróĪniakami przez
pokolenia…., s. 44.
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Nazwa podróĪniak stosowana jest w drugiej poáowie XX wieku doĞü czĊsto dla
okreĞlenia utworu grywanego w drodze. MoĪemy go spotkaü w repertuarze Mateusza
Cieliszaka, skrzypka z Kocudzy, dla którego utwór ten stanowi nieodáączny element
tzw. garnituru, czyli zróĪnicowanego pod wzglĊdem tempa, metrum i charakteru
ukáadu kilku taĔców19. Kapela Stacha z Dzwoli, skáadająca siĊ ze Stanisáawa Gáaza
grającego na skrzypcach i Bronisáawa Rawskiego grającego na bĊbenku, równieĪ
chĊtnie wykonuje podróĪniaki, zestawiając je z polkami, walczykami czy Īywszymi
oberkami. Prawdziwy renesans podróĪniaków jest poniekąd efektem wymogów konkursowych Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i ĝpiewaków Ludowych w Kazimierzu
Dolnym. DziĊki staraniom organizatorów i jurorów utwory te nie odeszáy w zapomnienie. Są ciągle grywane, przysparzając mniej sprawnym muzykom wiele trudnoĞci
w wykonaniu, a bieglejszym dając okazjĊ do zaprezentowania indywidualnego stylu
wykonawczego. Wedáug Jana LeszczyĔskiego z Godziszowa (powiat janowski) dawniej podróĪniaki byáy znane pod nazwą krowiarzy. Grano je na rozlegáych terenach
janowskich pastwisk. Prawdopodobnie Kapela Dudków ze Zdziáowic wáączyáa je do
swego repertuaru, nadając im nazwĊ podróĪniaków, jako Īe wykonywano je w trakcie
drogi weselnej od pana máodego do panny máodej20. Potwierdzeniem muzycznego
pokrewieĔstwa istniejącego pomiĊdzy podróĪniakami a krowiarzami jest repertuar
grywany przez okaryniarza Stefana Maziarczyka z Andrzejowa (powiat janowski).
Przykáad 2. Krowiarz, Andrzej Maziarczyk – okaryna, 2009; przedruk [za:]
Polska pieĞĔ i muzyka ludowa. ħródáa i materiaáy, t. 4 Lubelskie, cz. 6…, s. 335.

19
Na podstawie zapowiedzi wystĊpu kapeli podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i ĝpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym w 2008 roku.
20
J. Szaáachowska, Jan LeszczyĔski. Skrzypek i konstruktor, praca magisterska napisana pod
kierunkiem prof. dr. hab. A. Zoáy, Instytut Muzykologii KUL, Lublin 2009, wywiad nr 1, s. VI.
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Podobne cechy wykonawcze moĪemy znaleĨü w utworze nazywanym od
czynnoĞci, z którą byá związany – buracarzem. Grywany byá przez Bronisáawa
Maciąga z Opola Lubelskiego i KapelĊ Retmany z PowiĞla:
Przykáad 3. Buracarz, Kapela Retmany, 1988; przedruk [za:]
Polska pieĞĔ i muzyka ludowa. ħródáa i materiaáy, t. 4 Lubelskie, cz. 6…, s. 335.

W repertuarze orkiestry dĊtej ze Starej Wsi w powiecie Bychawa, prowadzonej przez niejakiego Szubertowskiego, widniaáy natomiast utwory nazywane przez
muzyków zamiennie: podróĪniakami, drogowymi, ale teĪ majdaniakami21. Wedáug
muzyków nazwy te okreĞlaáy ten sam utwór, czasami nieco odmiennie wykonywany. InstrumentaliĞci z regionu tomaszowskiego takĪe posáugują siĊ zamiennymi okreĞleniami, takimi jak suwak i majdaniak. Suwak uchodziá za taniec bardziej „wyrabiany” w porównaniu z oberkiem, co oznaczaáo wystĊpowanie w nim
wiĊkszej liczby dĨwiĊków zdobiących gáówną liniĊ melodyczną22. Byá to taniec
w metrum 3/8, choü zdarzaá siĊ takĪe w tempie wolniejszym, wówczas zapisywany
w metrum 3/4.

21
A. Frączek, Charakterystyka etnomuzyczna repertuaru Zespoáu PieĞni i TaĔca Podkowiacy,
praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. Z. Kotera, Instytut Muzyki UMCS, Lublin 2005,
s. 23.
22
B. Zapalski, Kapela ludowa Bednarzy z Nowej Wsi przy Gminnym OĞrodku Kultury w Podhorcach woj. zamojskie – historia, instrumentarium, repertuar, praca magisterska napisana pod
kierunkiem prof. T. Machla, Kielce 1978, s. 299.

Muzykowanie przejazdowe w tradycyjnej obrzödowoĈci wiejskiej ...

181

Przykáad 4. Suwak „Hej, tam w karczmie”, Ignacy Bednarz (ur. 1908) – skrzypce,
Nowa WieĞ, gmina Tomaszów Lubelski, 1978; przedruk [za:] Polska pieĞĔ i muzyka
ludowa. ħródáa i materiaáy, t. 4 Lubelskie, cz. 6…, s. 264.

Podobne cechy Jadwiga Sobieska przypisuje majdaniakowi, twierdząc, Īe jest
to taniec powszechny na ZamojszczyĨnie23. RównieĪ w repertuarze Aleksandra
Kowala z Tomaszowa Lubelskiego znajdują siĊ zarówno suwaki, jak i majdaniaki:

23

J. Sobieska, Folklor muzyczny w Rzeszowskiem i Lubelskiem, „Muzyka” 1951, nr 5-6, s. 41.
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Przykáad 5. Majdaniak Weselny, Aleksander Kowal (ur. 1922) – skrzypce,
Tomaszów Lubelski 1994; [za:] Polska pieĞĔ i muzyka ludowa. ħródáa i materiaáy,
t. 4 Lubelskie, cz. 6…, s. 265.

Tak wiĊc mimo stosowania róĪnych nazw powyĪsze formy charakteryzuje
podobne tempo, metrum i rubowany sposób wykonania. Majdaniak opisywany
jest równieĪ przez Aleksandra Bryka i Stanisáawa LeszczyĔskiego w PieĞniach
i taĔcach lubelskich. Wedáug autorów taniec ten zwano równieĪ biágorakiem albo
Ğwiebodami, a spotykany byá w okolicach Zakrzówka, Grabiny i Majdanu w powiecie kraĞnickim oraz w innych powiatach województwa lubelskiego24.
Znaczne rozszerzenie repertuaru praktykowanego w drodze moĪemy dostrzec
na terenach PowiĞla, którego czĊĞü przynaleĪy do Lubelszczyzny. Jan ChorosiĔski w Melodiach tanecznych PowiĞla udokumentowaá stan repertuaru wykonywanego jeszcze przed drugą wojną Ğwiatową na terenach leĪących po obu
stronach Wisáy. Do powszechnych form muzycznych naleĪaáy tam wówczas powiĞlaki i zawiĞlaki:
„[…] byáy one grywane podczas przeprawy przez rzekĊ i stąd wywodzi
siĊ ich nazwa. […] PowiĞlaki sáyszy siĊ na «graniach», zabawach niedzielnych, chrzcinach, «zalotach», «zrĊkowinach», w czasie jazdy wozem na
wesela i jarmarki. PowiĞlaki grywane w czasie jazdy lud nazywa «wĊdrowcami», «Ğwiatowymi», «Ğwiecie lokami»”25.

24
25

A. Bryk, S. LeszczyĔski, PieĞni i taĔce lubelskie, Lublin 1970, s. 150.
J. ChorosiĔski, Melodie taneczne PowiĞla, Kraków 1953, s. 14.
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Przykáad 6. PowiĞlak, Kapela z okolic Opola Lubelskiego, przed 1984; przedruk [za:]
Polska pieĞĔ i muzyka ludowa. ħródáa i materiaáy, t. 4 Lubelskie, cz. 6…, s. 329.

ChorosiĔski nazwĊ wĊdrowiec przypisuje terenom województwa kieleckiego,
dla miejscowoĞci poáoĪonych wzdáuĪ Wisáy rezerwuje z kolei okreĞlenia: Ğwiatowy, Ğwiecielok, natomiast dla województwa lubelskiego i czĊĞci warszawskiego
stosuje termin powiĞlak. Wedáug autora te ostatnie są ulubionymi taĔcami nie
tylko mieszkaĔców PowiĞla, ale takĪe przybyszów z miasta, którzy sáuchali powiĞlaków wykonywanych áącznie z przyĞpiewkami na weselach. Interesująco interpretuje ChorosiĔski sposób wykonywania marszów weselnych. Wedáug niego
na wprowadzenie goĞci grano nieco Īywiej, aby zachĊciü nowych weselników do
zabawy. Wolniej zaĞ grano przy poĪegnaniu, aby jak najdáuĪej zatrzymaü goĞci
na zabawie26. W repertuarze Jana Kotera z PowiĞla Lubelskiego – zarejestrowanym w 1976 roku – znajduje siĊ spora liczba zarówno powiĞlaków, podróĪniaków, jak i Ğwiatowców.

26

Ibid., s. 20.
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Przykáad 7. ĝwiatowiec, Jan Koter (ur. 1905) – skrzypce, Karmanowice, gmina
Wąwolnica 1976; przedruk [za:] Polska pieĞĔ i muzyka ludowa. ħródáa i materiaáy,
t. 4 Lubelskie, cz. 6…, s. 334.

Wedáug tego skrzypka podróĪniaki byáy formą stosowaną tylko w muzykowaniu przejazdowym i nie grywano ich w innych okolicznoĞciach, np. do taĔca. Prócz nich podczas przejazdu wykonywano krakowiaki i marsze. Te ostatnie
obowiązkowo w pobliĪu domu panny máodej. Inni muzycy potwierdzają synonimiczne stosowanie terminów oberek i podróĪniak (Bronisáaw Maciąg z Gór
Opolskich), jak teĪ fakt, Īe wiele podróĪniaków posiadaáo nazwy wáasne dla áatwiejszego ich rozróĪnienia (Bronisáaw Bida, Gródki).

***
Muzykowanie towarzyszące zmianie miejsca w ramach obrzĊdów lub zwyczajów
ludowych prezentuje wielobarwną mozaikĊ form i technik. Jak w kaĪdej sytuacji folklorystycznej, tak i w tym wypadku determinują ją czas, miejsce i osoba wykonawcy
lub/i adresata. W przypadku obrzĊdów i zwyczajów o charakterze religijnym jest to
funkcja akompaniująca, analogiczna do tej, jaką sprawuje organista podczas gry w koĞciele lub prowadzenia Ğpiewów poza nim. Muzycy wtórują Ğpiewom, narzucają wáaĞciwe tempo i charakter wykonania. Wpáywają takĪe na zakres repertuaru przez dobieranie pieĞni związanych z danym ĞwiĊtem lub wynikających z ich umiejĊtnoĞci. Tego
rodzaju realizacja ogranicza siĊ zwykle do wykonania zasadniczej linii melodycznej,
okazjonalnie ornamentowanej. Istotnym elementem muzycznym utworów granych
podczas drogi pokonywanej pieszo jest tempo ich wykonania, wspóázaleĪne z tempem poruszania siĊ uczestników. W muzykowaniu drogowym związanym z obrzĊdami Ğwieckimi przewaĪająca liczba utworów posiada trójmiarowy charakter (i dotyczy
to zarówno repertuaru wokalnego, jak i instrumentalnego). Do form dwudzielnych
naleĪy przede wszystkim marsz, który genetycznie przypisany jest okolicznoĞciom
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przemarszu. W muzykowaniu przejazdowym funkcjonuje pod tą zasadniczą nazwą na
terenie caáej Lubelszczyzny. JednakĪe to nie marsze stanowią o wyjątkowoĞci muzyki
przejazdowej, a wáaĞnie utwory trójmiarowe, które spotkaü moĪna w wielu subregionach Lubelszczyzny i które róĪnią siĊ miĊdzy sobą nazwą i sposobem wykonania.
Muzykowanie przejazdowe w tradycyjnej obrzĊdowoĞci wiejskiej na LubelszczyĨnie moĪe poszczyciü siĊ bogatym zbiorem form muzycznych, które
mimo Īe czĊsto odnoszą siĊ do utworu o zbliĪonych cechach wykonawczych,
to poprzez róĪnorodne nazewnictwo wskazują na ciągle kontynuowaną potrzebĊ transformowania repertuaru i dostosowywania go do róĪnych okolicznoĞci
obrzĊdowych. PowyĪsze przykáady funkcjonowania i zastosowania muzykowania przejazdowego wskazują, Īe warunkują go takie czynniki, jak: lokalizacja
(region lubelski, tomaszowski, janowski, zamojski oraz PowiĞla Lubelskiego),
rodzaj obrzĊdu i miejsce muzyki w obrzĊdzie, sposób pokonywania drogi (w orszaku, na wozie) oraz instrumentarium, dostosowane do wymogów gry w ruchu.
Wszystkie te czynniki podlegają takĪe lokalnym preferencjom uczestników obrzĊdu, wspóátworząc nową rzeczywistoĞü folklorystyczną.
Obecnie, na skutek zasadniczych zmian w obrzĊdowoĞci wiejskiej, tradycyjne
muzykowanie przejazdowe w zasadzie zamaráo. Pozostaáe formy muzykowania
w drodze, które są jeszcze praktykowane, wiąĪą siĊ gáównie z funkcją reprezentatywną. Są to przemarsze kapel i orkiestr w orszakach doĪynkowych, paradach
folklorystycznych, grupach pielgrzymkowych i wielu innych okolicznoĞciach,
które chcą promowaü lokalnych muzyków.

Ilustracja 6. Kapela Bednarzy podczas pochodu uczestników kazimierskiego festiwalu;
fot. Jan Magierski (1986), zbiory Archiwum Etnolingwistycznego UMCS.

Ta zasadnicza zmiana funkcji musiaáa wpáynąü na repertuar, a w konsekwencji
na sposób jego wykonania. JeĞli bowiem w repertuarze muzykantów z Lubelszczyzny znajdują siĊ jeszcze tradycyjne podróĪniaki, powiĞlaki, majdaniaki, to ich
sposób wykonania odbiega od tego, który przed drugą wojną Ğwiatową determinowany byá czynnikiem ruchu. Charakterystyczna maniera rubowanego zagrywania
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ustąpiáa miejsca bardziej oberkowemu stylowi wykonania, a wiĊc wpáynĊáa teĪ na
przyspieszenie tempa jego wykonania. Co do pozostaáych form muzyki realizowanej w drodze, zaobserwowaü moĪemy uni¿kacjĊ repertuaru, charakterystyczną dla
caáej sfery folkloru muzycznego na skutek stale wzrastającej dostĊpnoĞci mediów.
Ta sytuacja moĪe teĪ jednak przyczyniü siĊ do odradzania siĊ dawnych form muzykowania oraz powstawania nowych, opartych na znajomoĞci dziedzictwa przeszáoĞci. Liczne dziaáania podejmowane w tym celu przez stowarzyszenia i grupy
lokalne – na LubelszczyĨnie są to organizowane cyklicznie pograjki, potaĔcówki,
warsztaty gry na ludowych instrumentach – rodzą nadziejĊ na zachowanie i kontynuowanie bezcennych wartoĞci ludowej tradycji muzycznej.

SUMMARY
“Transit” playing or playing “transit” music comes from one of the names of a musical piece called “transit” (przejazdowy), which was played by folk musicians while the
wedding procession moved from one house to another. The term transit playing should be
treated in a conventional way, as music practice performed while moving in space by cart
or on foot, and as stationary playing music in the place to which it was necessary to move.
Folkloristic situations conducive to transit playing can be classi¿ed according to the
criteria adopted for folk rites. This makes it possible to follow the intensity of occurrence
of this musical practice during the ritual year, from singing carols to the harvest festival,
and in family rites such as wedding and funeral. The article shows the rites and customs
during which transit music playing is practiced most often.
In the Lublin region, until the outbreak of WW2, the most popular caroling rite during
Christmas period was the custom of door-to-door visits by boys carrying the Star of Bethlehem. Some of them played musical instruments (the ¿ddle, or drum), which also suited
the needs of the wedding practices of the time. At Easter time, on Holy Saturday, there was
a well-known custom of “drumming” and Easter caroling visits. The practice of playing music
while covering some distance was also applied in a number of formal situations. The musicians, whether individually or within a band or orchestra, marked their position in a particular social group by participating in religious processions, marches, ceremonial processions,
pilgrimages, and or harvest festivals. Their function was to perform instrumental repertoire,
to accompany or play along with singing, while at the same time displaying their own folk
costumes and musical instruments. Among family rituals one should mention the participation
of folk musicians in funeral ceremonies (which is still frequently practiced). When the cof¿n
has been laid in the grave, musical pieces are usually played at the deceased’s explicit request
or according to what is known about his preferences. However, transit playing is strongly associated ¿rst of all with wedding ceremonies. The rich wedding ceremony contributed to the
emergence of a wide range of instrumental music forms played while covering the distances
from one house to another. Apart from ¿rmly established two-part marches, these are three-beat pieces, inter alia podróĪniak, powiĞlak, majdaniak, suwak, krowiarz, buracarz.

