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Szanowni CzytelniCy!

P onieważ na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kul- 
turowego prowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzic- 
twa Narodowego i Narodowy Instytut Dziedzictwa został 

wpisany zwyczaj chodzenia z kozą, zaś Muzeum Etnograficzne 
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu opublikowało 
książkę Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kolędnikach, 
przyglądamy się kolędowaniu. W regionach etnograficznych woje- 
wództwa kujawsko-pomorskiego kolędnicy odwiedzali – odwiedzają – 
domy, obecnie też rozmaite instytucje, w okresie Bożego Naro- 
dzenia – Nowego Roku i od tłustego czwartku do ostatków przed 
Wielkim Postem. Kolędnicze zwyczaje są żywe i żywotne, więc 
zasadny jest czas teraźniejszy. Jednak w tym roku z powodu pandemii 
kolędnicy zostali w domach, kujawska koza w zagrodzie…

Po krótkim okresie otwarcia niektórych instytucji kultury, chro- 
niąc siebie i innych, pracujemy wyłącznie zdalnie. Tęskniąc za 
spotkaniami twarzą w twarz, pozostajemy w nadziei, że wkrótce 
będą możliwe…

Z pytaniem o wpływ pandemii na życie kulturalne zwróciliśmy 
się do prof. Marka Jezińskiego, który wraz zespołem prowadzi 
ramach grantu UMK CRUSH – badania nad pandemią COVID-19 
realizowane na UMK przez przedstawicieli Nauk Społecznych 
i Humanistycznych. 

Kamil Hoffmann
Jerzy Rochowiak 
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Publiczność Potrzebuje teatru
 // Z prof. Markiem Jezińskim z Instytutu Badań 

Informacji i Komunikacji UMK rozmawia Kamil Hoffmann

Minął rok od decyzji o wprowadzeniu lockdownu, która z dnia na 
dzień zmieniła nasze życie. Kultura jest sferą, w której skutki rocz- 
nego zamknięcia są szczególnie widoczne. Prowadzi pan badania 
dotyczące sytuacji artystów. Wiem, że jeszcze nie zostały one 
zakończone, na pewno można już pewne refleksje na ten temat 
wysnuć. 

Badania prowadzone są w ramach grantu UMK CRUSH – badania 
nad pandemią COVID-19 realizowane na UMK przez przedstawicieli Nauk 
Społecznych i Humanistycznych. Prowadzę je wraz z zespołem, w którym 
są także Edyta Lorek-Jezińska i Piotr Domeracki. Są to badania 
jakościowe, polegające na zbieraniu danych metodą indywidualnych 
wywiadów swobodnych. Dotyczą one obecnej sytuacji, w jakiej znaleźli 
się artyści: w jaki sposób postrzegają oni lockdown z wiosny 2020, 
jakie ta sytuacja budziła w nich odczucia i jak wyobrażają sobie 
przyszłość, co także jest ważnym aspektem tych badań. Wywiady były 
przeprowadzane w końcu roku 2020 i na początku 2021, kiedy można 
już było powiedzieć o trzyetapowej strukturze minionego roku. Od 
marca do połowy czerwca – początku lipca obowiązywał całkowity 
lockdown, potem nastąpiło częściowe „odmrożenie”, a jesienią 
mieliśmy do czynienia z sytuacją, którą nazywano semi-lockdownem, 
ale w przypadku kultury to był ponowny całkowity lockdown.

Moimi rozmówcami byli artyści, którzy realizują się w różnych 
teatralno-performatywnych sztukach: reżyserzy, choreografowie, 
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tancerze, aktorzy i dramaturdzy, ale też menedżerowie, osoby 
łączące rolę artysty, menedżera i promotora kultury, m.in., dyre- 
ktor Opery Bałtyckiej, szef Komuny Warszawa czy szef artystyczny 
Sceny Roboczej w Poznaniu oraz artyści indywidualnie realizujący 
swoje przedstawienia. Po tych rozmowach mogę powiedzieć, że 
rysują sie dwa różne obrazy pracy podczas lockdownu. Z jednej 
strony, duże instytucje – dyrektor Opery Bałtyckiej, Romuald 
Wicza-Pokojski, podkreślał, że był całkowicie uzależniony od rządo- 
wej decyzji o zamknięciu wszystkich instytucji kultury, ale mimo to 
w Operze Bałtyckiej przygotowano kilka realizacji, oczywiście 
z zachowaniem wszystkich obostrzeń. Latem i jesienią udało się 
nawet wpuścić ludzi na widownię. Przygotowywane realizacje były 
też nagrywane, można je było oglądać w sieci.

Zupełnie inną strategię miały mniejsze instytucje, np. Scena Ro- 
bocza z Poznania kierowana przez Adama Ziajskiego czy Komuna 
Warszawa Grzegorza Laszuka. Są to zespoły złożone często z za- 
przyjaźnionych osób: aktorów, artystów, którzy tworzą społeczność, 
realizującą różne przedsięwzięcia artystyczne. Równocześnie są to 
niezależne domy producenckie, prowadzące program rezydencji, 
tzn. zapraszają twórców spektakli, choreografii czy realizacji wideo. 
W wywiadach i Adam Ziajski, i Grzegorz Laszuk przyznali, 
że w ubiegłym roku mieli znacznie więcej pracy, niż poprzednio. 
Pandemia nałożyła na zarządzających takimi miejscami wiele nowych 
obowiązków, jak mówił Adam Ziajski, Scena Robocza zatrudniła 
nawet dodatkowe osoby, by sprawnie pracować. Obie instytucje 
zmieniły formułę swojej dziłalności i bardzo wiele projektów i realiza- 
cji, a można powiedzieć wręcz – większość, dostosowano do warun- 
ków, jakie narzuca przestrzeń internetowa i realizowane były 
wyłącznie w wersji on-line lub bez bezpośredniego kontaktu 
z widzem. Przykładowo, Komuna Warszawa miała na zewnątrz 
swojego budynku specjalne ekrany, na których pokazywano realiza- 
cje wideo, filmy czy choreografie. Z kolei Adam Ziajski przyjął 
w Scenie Roboczej zasadę, że rezydujący artyści od początku myślą 
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o realizacji swoich projektów w sieci. Zaowocowało to kilkoma 
spektaklami-projektami interaktywnymi i zapisami filmowymi. 
W tej strategii kontakt bezpośredni, na jakim zasadza się teatr, 
zastąpiony został przez medium internetowe, które stało się w związ- 
ku z tym podstawowym miejscem realizacji i prezentacji działań 
artystycznych.

Co istotne, w tych nieinstytucjonalnych teatrach, „nietradycyjnych” 
– jak właśnie Komuna Warszawa czy Strefa Ciszy Adama Ziajskiego – 
wystąpił silny opór przed „wrzucaniem do sieci” wszystkiego, co można 
byłoby opublikować, co było z kolei strategią wielu teatrów 
instytucjonalnych. Wielu moich rozmówców: Adam Ziajski, Grzegorz 
Laszuk czy Wojciech Wiński i Ewa Kaczmarek z teatru Usta Usta 
Republika z Poznania uznało, że zamiast umieszczać w internecie 
zapisy spektakli archiwalnych, lepiej będzie zrealizować przed- 
stawienie, które rozgrywa się w sieci i gdzie ma to uzasadnienie 
estetyczne. Podkreślali to niemal wszyscy moi rozmówcy, reżyserzy 
Andrzej Stróż, Wojciech Wiński i Laura Słabińska, aktorzy Marta 
Parfieniuk-Białowicz, Ewa Kaczmarek i Arti Graboski, czy tan- 
cerze / choreografowie, jak Dominik Więcek i Marta Zawadzka.

Bardzo ciekawym przykładem jest w tym kontekście realizacja 
Ambasada 2.0 teatru Usta Usta Republika. Artyści odświeżyli spek- 
takl Ambasada sprzed piętnastu lat. W tamtej wersji widzowie byli 
uchodźcami, którzy w ambasadzie jakiegoś, nie wiadomo jakiego, 
państwa starają się o azyl – składają dokumenty, uczestniczą w całej 
procedurze. Teraz przeniesiono przedstawienie do sieci i w warun- 
kach lockdownu nagle okazało się, że spektakl Ambasada 2.0 
realizowany wyłącznie w internecie ma podwójne znaczenie – bardzo 
zaskakujące, a które pojawiło się jako wynik obecnej sytuacji. 
W pandemii wszyscy jesteśmy uchodźcami, jesteśmy zamknięci 
i żeby mieć kontakt z innymi, musimy wejść do sieci. To był nowy, 
niezwykle frapujący wymiar tego spektaklu.

Interesujące także było to, że semi-lockdown jesienny nałożył 
się czasowo na kryzys polityczny – a więc masowe uliczne protesty,  
dotyczące ustawy okołoaborcyjnej. W tej kwestii artyści w wywiadach  
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wypowiadali się emocjonalnie, nie kryjąc pewnego zniecierpliwienia 
sytuacją społeczną, co w badaniu traktujemy jako wyraz 
etyki obywatelskiej i zaangażowania artysty-obywatela w bieżące 
sprawy naszego społeczeństwa. Bardzo silnie owo zaangażowa- 
nie podkreślał Arti Graboski, artysta / performer, ale zarazem peda- 
gog. Jedna z jego pandemicznych realizacji Wykład improwizowany 
stała się właśnie takim komentarzem i świadectwem politycznego 
zaangażowania, ważnym głosem w dyskusji o prawach człowieka.

Spektakle przybierały bardzo różne formuły: część była realizo- 
wana tylko on-line, bez wcześniejszych wersji „tradycyjnych”, część 
miała formułę hybrydową, czyli były profesjonalnie nagrane 
w warunkach teatralnych i potem streamowane do sieci. Z kolei 
Opera Bałtycka zaproponowała widzom streaming pewnych wyda- 
rzeń, np. koncertów albo fragmentów spektakli, ale granych na żywo 
– w czasie rzeczywistym. Uważam, że to dobry pomysł, gdyż 
przyzwyczajamy widza, że kultura w sieci może funkcjonować 
na takich samych zasadach, jak w tradycyjnym układzie odniesie- 
nia, gdzie idąc do teatru czy do opery, trzeba wyjść na konkretną 
godzinę. Tu widzowie też wykupują dostęp, elektroniczny bilet na 
konkretne wydarzenie i chociaż nie muszą wychodzić z domu, nie 
muszą zadbać o strój i kod zachowań, to muszą być obecni (połą- 
czyć się ze stroną teatru) o konkretnej godzinie. Uważam, że to 
bardzo ciekawa inicjatywa.

Czy w takim razie ten ułatwiony dostęp, bo np. nie trzeba się 
specjalnie ubrać, nie trzeba być obeznanym z kodem zachowań czy 
wreszcie nie trzeba jechać stu czy więcej kilometrów przyczyni się 
do egalitaryzacji kultury wysokiej?

Widziałbym tu jeden podstawowy problem – nadprodukcja i nad- 
podaż takich własnie wydarzeń. Trzeba pewnej wiedzy, żeby po- 
szukiwania w sieci dały satysfakcjonujący rezultat. Raczej uczestni- 
kami takiego wydarzenia będą osoby, które już są przyzwyczajone 
do korzystania z kultury wysokiej. Gdy Ministerstwo Kultury ogłosi- 
ło program Kultura w sieci, do internetu trafiło wiele materiałów 
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z teatralnych archiwów, z których można było w tej sytuacji skorzy- 
stać. Jednak – zgodnie z Prawem Kopernika – ilość tego, co jest 
dostępne powoduje dewaluację. Muszę powiedzieć, że to także 
był wyraźny rys w rozmowach z aktorami, tancerzami, reżyserami 
i choreografami. Oczywiście, na początku podeszli do tego z wielkim 
entuzjazmem – nagle można było oglądać wiele spektakli, różnego 
typu inne wydarzenia kulturalne. Bardzo szybko zorientowali się, że 
tych propozycji jest za dużo i nie zawsze są najwyższej jakości pod 
względem realizacyjnym, co bardzo utrudnia percepcję. Wszyscy 
artyści, z którymi rozmawiałem, podkreślali, że takie działania „na 
hurra” nie mają sensu.

Jedna z reżyserek teatralnych, Laura Słabińska, stwierdziła nawet, 
że na pewno nie zdecyduje się realizację streamingu spektaklu z jednej 
kamery, z jednego punktu widzenia, bo to niszczy wartość przed- 
stawienia. Podkreśliła natomiast, że warto zadbać o profesjonalną 
realizację przedstawień, używając kilku ruchomych kamer, gdzie 
aktorzy są reżyserowani z myślą o umieszczeniu takiej realizacji 
w sieci. Przyznała przy tym, że ma świadomość, że przygotowując 
spektakl musi reżyserować tak, aby możliwe było dostosowywanie 
go do potencjalnego przekazu w streamingu. Tak było w przy- 
padku „Kapelusza Pani Wrony” – spektaklu dla dzieci zrealizowane- 
go w streamingu z funduszy Ministerstwa Kultury z zespołem aktors- 
kim Baja Pomorskiego w końcu 2020 roku.

W wywiadach artyści jednoznacznie przyznawali, że momencie, 
gdy wszyscy jesteśmy zamknięci, zupełnie oczywistym jest, że 
poszukujemy rozrywki. Wydaje się jednak, że teatry może nie są na 
końcu łańcucha poszukiwań doznań rozrywkowych, ale na pewno też 
nie są w pierwszej trójce. Pandemię „wygrały” i znacząco podniosły 
swoje zyski platformy oferujące seriale i filmy fabularne. Widać to 
po upodobaniach konsumentów: sztuka czy kultura wysoka 
nie wygrają z telewizją.

Wiąże się z tym trzeci wątek, który przewijał się w prowadzo- 
nych przez nas rozmowach. Artyści z dnia na dzień zostali bez pracy, 
ale też z dnia na dzień uświadomili sobie, albo: rząd im uświadomił, 
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że tak na dobrą sprawę nie są naszemu społeczeństwu potrzebni, 
a – jak dobitnie powiedział w wywiadzie Arti Graboski – można od- 
nieść wrażenie, że jest ich za dużo, także w kontekście edukacji 
artystów w szkołach wyższych. Stąd artyści mają poczucie 
niedowartościowania, poczucie, że kultura jest ostatnim elementem 
społecznego zapotrzebowania. Kultura jest zamykana, podczas gdy 
inne gałęzie gospodarki są uwalniane i pracujący w nich mogą się 
realizować zawodowo. Muszę powiedzieć, że był to smutny wątek 
pojawiający się w tych rozmowach. Artyści podkreślali z jednej strony, 
utratę dochodów, ale też to, o czym mówiliśmy wcześniej – poczucie 
niedowartościowania. Kochają swój zawód, uwielbiają kontakt 
z publicznością i było to widać po emocjach, z jakimi o tym mó- 
wili. Nagle okazało się, że zostali od tego odcięci, a rządzący są głusi 
na ich prośby.

Wiem, że naukowcy muszą trzymać się faktów, ale spróbujmy 
jednak pogdybać… Owszem, platformy streamingowe „wygrały” 
pandemię, ale coraz częściej pojawiają się opinie, że ich oferta to 
często cały czas ten sam produkt tylko w trochę innym opakowaniu. 
Czy w takim razie jest szansa na zaistnienie zjawiska nazwanego 
teorią długiego ogona, zgodnie z którą internet miał dawać szansę 
twórcom niszowym na dotarcie do potencjalnych fanów. W ostatnim 
czasie osiągnęliśmy taki poziom globalizacji, że wszyscy wybierają 
ten sam zestaw najpopularniejszych seriali, utworów muzycznych 
czy gier komputerowych. 

Teoria Chrisa Andersona dotyczyła raczej rynkowego uwarunko- 
wania popkultury w kontekście sprzedaży produktów, na przykład 
przemysłu płytowego. Firmy produkujące płyty generują zyski, sprze- 
dając wielką liczbę tytułów, ale tylko część z nich to płyty odnoszące 
komercyjne sukcesy i sprzedane w wielomilionowych nakładach, 
bowiem większość tytułów sprzedaje się w ilościach małych, jednak 
sumując je – wytwórnia zyskuje duże pieniądze. To dwa aspekty 
funkcjonowania rynku – tytułów mainstreamowych i niszowych. Od- 
nosząc to do działania internetu widzimy, że zasady są podobne, łącząc 
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sukces artystów mainstreamowych, reklamowanych w katego- 
riach globalnych, z dostępem do tytułów niszowych. Wydaje mi 
się, że nie ma tu sprzeczności. Podam przykład z mojego 
doświadczenia. Z moim zespołem Tacuara Nod nagraliśmy utwór 
Oniric Noise, którego fragment został wykorzystany w filmie 
– pracy zaliczeniowej zrealizowanej przez studentkę z Nowej Zelandii. 
Dowiedziałem się o tym, czytając komentarze pod nagraniami, 
które opublikowaliśmy w sieci. Byłem zaskoczony tą sytuacją, bo 
wykorzystano to bez mojej wiedzy, ale internet daje takie właśnie 
niespodziewane możliwości. Z jednej strony, jest to szansa dla 
artystów, żeby się wypromować albo przypomnieć o sobie 
szerokiej publiczności, a z drugiej to szansa dla nas, słuchaczy, żeby 
natrafić w sieci na coś nieznanego a wartościowego pod wzglę- 
dem estetycznym. Osobiście jestem wielbicielem tego typu 
„znalezisk” z końca lat 60. i lat 70. Takich nieznanych, 
nierozpoznanych arcydzieł jest naprawdę bardzo dużo, a pochodzą 
one z krajów, których muzyka nie była i nie jest szeroko prezento- 
wana w mainstreamowych mediach. Wiąże się to przede 
wszystkim z „anglocentryzmem” popkultury, uprzywilejowaniem 
rynku amerykańskiego i brytyjskiego. W zestawieniach naj- 
lepszych płyt wszechczasów, najlepszych wykonawców wciąż 
dominują zespoły angielskie, amerykańskie oraz jeden bardzo 
popularny zespół irlandzki. Taka sytuacja była w interesie 
największych rynkowych graczy produkujących i wydających płyty, 
ale internet pokazał, że tych graczy może być nieskończona ilość – 
niszowych artystów i wytwórni, niekoniecznie dużych, oferujących 
niezwykle zróżnicowane pozycje artystyczne.

Wracając do teatru. Czy zmiana, którą wymusiła pandemia nie 
będzie trwała i publiczność nie stanie się tak rozleniwiona, że nawet 
bez lockdownu będzie wybierać streaming zamiast uczestnictwa 
w spektaklach na żywo?

Taka obawa istnieje, ale ta wyedukowana teatralnie część 
publiczności pozostanie. Nie ma co do tego wątpliwości. Kiedy 
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Marek JEZIŃSKI, prof. dr hab., kierownik Katedry Komunikacji, 
Mediów i Dziennikarstwa na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego główne za- 
interesowania akademickie to współczesna kultura masowa i kultura 
popularna, socjologia polityki, 
antropologia polityki, mar- 
keting polityczny. Jest autoem 
150 artykułów naukowych 
z zakresu nauki o mediach, 
komunikologii, politologii, socjo- 
logii, kulturoznawstwa, współ- 
czesnego teatru i muzyki 
popularnej. Opublikował książki: 
The Quest for Political Myth 
and Symbol in the Political 
Language of Akcja Wyborcza 
“Solidarność” and Sojusz Lewicy 
Demokratycznej (2003), Mar- 
keting polityczny a procesy 
akulturacyjne. Przypadek III RP 
(2004), Język przemówień 
politycznych Wojciecha Ja-
ruzelskiego w okresie stanu 
wojennego (2009), Muzyka 
popularna jako wehikuł ideo- 
logiczny (2011), Mitologie 
muzyki popularnej (2014), 
Muzyka popularna i jej od- 
biorcy w poszukiwaniu auto-
rytetu (2017) oraz jest 
redaktorem kilkunastu prac 
zbiorowych.

W chwilach wolnych od emocji naukowych gra w dark-elektro-
cyber-punkowym duecie Der Birken.
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Grzegorz Laszuk, czy Adam Ziajski „otworzyli się” latem ze swo- 
imi instytucjami, można było zobaczyć, jak bardzo widzowie 
potrzebują tego bezpośredniego kontaktu, o czym opowiadali 
w wywiadach także Dominik Więcek, Marta Parfieniuk-Białowicz, 
czy Teatr Usta Usta Republika. Również premiery, które udało 
się zrealizować w Operze Bałtyckiej, cieszyły się dużym za- 
interesowaniem. Gdybając, na pewno będzie jakiś odpływ publiczno- 
ści, ona nie będzie już tak przyzwyczajona do rytuału „chodzenia 
do teatru”, łatwo go bowiem zatracić, zważywszy na łatwość 
dostępu do zróżnicowanej oferty rozrywkowej w sieci. W związku 
z tym teatry, przede wszystkim instytucjonalne, będą musiały zmienić 
pewne nawyki. Mam na myśli przede wszystkim ograniczenie liczby 
spektakli, które trzeba w trakcie sezonu wyprodukować. Co do 
zmiany w zachowaniach publiczności, które wymusiła pandemia – 
podejrzewam, że częściowo się utrzymają. Wydaje mi się, że streaming 
już pozostanie z nami, jednak uznaję to za pozytywne zjawisko 
poszerzające obecność teatru w szeroko rozumianej kulturze.

Dziękuję za rozmowę.
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W 
Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-
Prüfferowej w Toruniu w 2004 r. była eksponowana 
wystawa Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczes- 

nych kolędnikach. Została pomyślana jako summa wiedzy o wciąż 
żywym, mającym wielowiekową historię, niezmiernie ciekawym 
zwyczaju ludowym – o kolędowaniu. Pokazane artefakty ze zbiorów 
toruńskiego Muzeum i muzeów z całej Polski dawały wyobrażenie 
zróżnicowania form kolędowania na różnych obszarach kraju. Do 
ekspozycji był dołączony skromny, acz zajmująco podejmujący 
problematykę kolędowania, katalog. Do problematyki tej toruńscy 
muzealnicy powrócili w ubiegłym roku, publikując książkę Akwizytorzy 
szczęścia. O dawnych i współczesnych kolędnikach. Tytuł może 
sugerować, że jest to uaktualnione i poszerzone wydanie katalogu 
sprzed kilkunastu lat. W istocie książka jest monografią kolędowania 
w Polsce. Uwzględnia obecny stan badań zjawiska, zawiera gruntow- 
ny przegląd źródeł historycznych. Jej ogromną wartością jest 
bogata ikonografia: archiwalne i współczesne zdjęcia dokumentujące 
kolędnicze obrzędy, reprodukcje rycin i ilustracji z dawnych ksiąg 
i czasopism, dokumentów. Starannie opracowany materiał ilustracyj- 
ny nadaje tomowi charakter albumu.

Na tom składają się opracowania trojga autorów: Huberta 
Czachowskiego, Ślady, cechy i czas obrzędów kolędniczych, Agnieszki 
Kostrzewy, Słowa, symbole, formuły i dźwięki i Hanny Łopatyńskiej, 
Postacie, rekwizyty i formy obrzędów kolędniczych. 

Hubert Czachowski definiuje kolędowanie jako obchodzenie 
domów, w celu zapewnienia odwiedzanym ludziom szczęścia, często 

Kolędnicy niosą szczęście

\\ jerzy rochowiak
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poprzez składanie życzeń, np. w formie pieśni. Zwraca uwagę, że zwyczaj 
ten (autorzy publikacji używają zamiennie terminów zwyczaj i obrzęd) 
występuje w całej Polsce, że jest bardzo zróżnicowany; podkreśla, 
że kolędnicy wędrowali od domu do domu, nierzadko marznąc 
i moknąc – nie tylko, by bawić się wspólnie z tymi, których odwiedzali. 
W tych działaniach – stwierdza – znajdujemy dużo poważniejsze motywa- 
cje i znaczenia. By dotrzeć do tych znaczeń, trzeba powędrować 
w przeszłość. 

Hubert Czachowski wskazuje pochodzenie słowa kolęda: z języka 
łacińskiego, gdzie calendae oznacza początek każdego miesiąca i roku. 
Być może już w VI-VIII w. Słowianie zachodni zapożyczyli je od lu- 
dów tracko-romańskich, przejmując też związane z nim zwyczaje. 
Być może słowo to zostało przyjęte wraz z chrześcijaństwem. 
Niewykluczone jest dwukrotne przyjmowanie słowa przez daw- 
nych mieszkańców naszych ziem. Wskazuje się różną genezę 
kolędowania: Słowianie mogli przyswoić je, czerpiąc z kultury grecko-
rzymskiej, może być dziedzictwem indoeuropejskim, ale można je 
wiązać ze strukturami kulturowymi. Antropologia – pisze Hubert 
Czachowski – dostarcza wielu dowodów na analogie w kulturach nawet 
bardzo odległych, które nie miały nigdy ze sobą kontaktu. Dotyczy 
to zarówno ukrytych struktur kultury, sposobów operowania symbolami, 
jak i podobieństwa artefaktów. Tak jest chociażby z użyciem maski 
jako sakralnego przebrania w rytuałach wielu społeczeństw na świecie, 
z czym mamy do czynienia w kolędowaniu. 

Dziś dominują poglądy o starosłowiańskim pochodzeniu ko- 
lędowania. Wskazuje na to symbolika ludowych tekstów. Jednym 
z argumentów może być choćby odnajdywana w kulcie dawnych 
Słowian symbolika konia, którego maszkara jest obecna w obrzę- 
dach kolędniczych. Hubert Czachowski zwraca uwagę, że przez 
wieki ich podstawą był światopogląd magiczno-religijny, a kolędo- 
wanie było przede wszystkim bardzo ważnym obrzędem. Dodaje, 
że wraz z zacieraniem się znaczeń i odwołań mityczno-symbolicznych, 
dawały znać o sobie bardziej ludyczne formy zachowań kolędniczych. (…) 
Kolędowanie postrzegane jako rytuał składa się z takich części jak: 
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odwiedzanie domów, gesty, słowa, muzyka, taniec i wzajemne ob- 
darowywanie. Przebrani kolędnicy składali – składają życzenia 
pomyślności, dobrobytu, dostatku, zdrowia i otrzymują dary, we- 
dług zasady do ut des (daję, byś dał). Kolędowali w okresie 
Bożego Narodzenia, zapustów i Wielkanocy. Czas nie był przy- 
padkowy – podkreśla Hubert Czachowski – miał istotne znaczenie 
i pełnił funkcję tak samo ważną jak wszystkie inne pozostałe 
elementy obrzędu (przebrania, symbole, życzenia, dar). Zauważyć 
należy, że w niektórych regionach kolędowano już w adwencie, 
a także że formy kolędowania bożonarodzeniowego i wielkanoc- 
nego są paralelne.

Hubert Czachowski pisze, że u podstaw kolędowania leży 
przełom Starego i Nowego Roku. Cała bogata symbolika obrzędów 
i towarzyszących im tekstów wyraźnie obraca się wokół tego jed- 
nego tematu. Przyjmuje się, że u Słowian koniec Starego i początek 
Nowego Roku przypadał na wiosnę, że dzielili rok na lato i zimę. 
Przejściowy był okres zimy. Nałożenie się świąt chrześcijańskich 
Bożego Narodzenia i Wielkanocy na wyznaczanie dat granicznych 
w przedchrześcijańskich społecznościach spowodowało rozciągniętą 
w czasie adaptację obrzędów ludowych (pogańskich) do nowego 
kalendarza. 

Trzeba zaznaczyć – podsumowuje Hubert Czachowski – że ko- 
lędowanie jako obrzęd noworoczny (a ściślej – obrzęd noworoczny 
realizowany w niejednakowym czasie), pełniło funkcje: religijno- 
kultowe – związane z kultem przodków, magiczne – zapewniające 
ludziom zdrowie i powodzenie, funkcje matrymonialne i recepcyjne, 
gospodarcze, agrarno-wegetacyjne i hodowlane, które miały 
spowodować dobre plony, oraz funkcje społeczne ludyczne. (…) Pod 
wpływem chrześcijaństwa zmieniała się wymowa i symbolika zarówno 
postaci kolędników, rekwizytów, jak i tekstów przez nich wygłaszanych, ale 
pozostawała główna funkcja przekazywania życzeń szczęścia. 

Kolędnicy z życzeniami szczęścia wędrują nie tylko w Polsce, 
nie tylko w Europie, ale i w wielu innych krajach, także tak dalekich, 
jak Chiny.
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Do genezy słów kolęda i kolędowanie powraca Agnieszka 
Kostrzewa. Zwraca uwagę na kolędowanie duchownych, czyli wizyty 
duszpasterskie. Przedstawia kolędy winszujące, śpiewane w różnych 
regionach Polski od późnej jesieni do wiosny (…), w czasie sakralnym, 
którego znaczenie wynikało ze specyficznego pojmowania zmian pór 
roku, przede wszystkim okresu zimowego jako niebezpiecznego czasu 
chaosu, ubywania dnia, zatrzymania życia, po którym mogła nastąpić 
(lub też nie nastąpić) rewitalizacja świata wraz z oczekiwaną porą 
wegetacyjną. Dlatego też, zgodnie z ludową wizją cyklicznie odradzają- 
cego się życia, potrzebna była pomoc z zaświatów. Domostwa 
odwiedzali wówczas uprawnieni do kontaktu z sacrum niezwykli goście 
– kolędnicy. Przynosili szczęście, przywracali kosmiczną równowagę 
i zwykły porządek świata. 

Agnieszka Kostrzewa omawia pieśni winszujące – życzeniowe: 
dary, którymi były wraz z obrzędem kolędowania. Przypomina naj- 
starsze polskie kolędy, będące translacjami z języka czeskiego i ła- 
cińskiego (Zdraw bądź Krolu anielski, Anioł pasterzom mówił), nazywane 
kantyczkami, piosnkami, rotułami, symfoniami, niekiedy też kolę- 
dami. Wskazując polski rodowód utworów zamieszczonych 
w zbiorze Symfonie anielskie, albo Kolenda Jana Żabczyca z 1630 r., 
pisze, że słowo kolęda oznacza tu dar. Dopiero w XVIII w. kolędą 
określano pieśń związaną z Bożym Narodzeniem. Nazwa utrwaliła 
się w XIX w., do czego pewnie przyczyniła się popularność Pastorałek 
i kolęd z melodiami czyli piosnek wesołych ludu w czasie świąt 
Bożego Narodzenia po domach śpiewanych ks. Marcina Mioduszewskie- 
go po raz pierwszy opublikowanych w 1843 r. (z adnotacją, że 
w kościele śpiewane być nie powinny; zbiór zawiera 120 utworów 
określanych jako kolędy; w przedmowie ks. Marcin Mioduszewski 
definiuje kolędę jako powinszowanie na Boże Narodzenie).

Autorka omawia wydane w 1543 r. Ludycje wieśne… zawierające zapisy 
tekstów kolędowych. Skupia uwagę na ich chrystianizacji, wskazuje, że sam 
obrzęd, jak i pieśni nie ulegały szybko przeobrażeniom wykazując tendencje 
do długiego trwania w kulturze, co zawdzięczają wyjątkowej adekwatności 
i aktualności życzeń szczęścia, zdrowia, płodności inwentarza, dostatku.
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Kolędowanie, obrzęd przedchrześcijański, Agnieszka Kostrzewa 
łączy z pojmowaniem świata jako jedności sacrum i profanum, 
z opowieściami mitycznymi, których nie znamy – możemy jedynie 
rozpoznawać w kulturze ludowej ślady myślenia mitycznego 
i symbolicznego.

Autorka analizuje motywy, wątki tematyczne i symbole w obrzę- 
dzie, w którym wypowiadane lub śpiewane teksty wydają się być 
nadrzędnym kodem. (…) Komunikat kolędników jest najbardziej 
czytelny, jeśli symboliczne obrazy zawarte w tekście pieśni, życzeń zostaną 
poparte realnym gestem, strojem, rekwizytem jako widocznymi znakami 
„obcości”, „zaświatowości” kolędników. Autorka omawia symbolikę 
poszczególnych elementów, także tworzywa, z którego są wykonane 
stroje… 

Jak zauważa, w pieśniach życzących płodność uosabiają zwie- 
rzęta, najczęściej koza lub tur, który jako turoń może wyrażać 
męską siłę… Autorka wskazuje symbolikę złota, gałęzi (zielonej 
rózgi), zieleni…

Pokazuje wątki apokryficzne pieśni bożonarodzeniowych, afirmują- 
cych życie, rodzinę, odwołujących się do wiejskiej rzeczywistości 
i wyobraźni… Powstawały wraz z upowszechnianiem się spektakli 
misteryjnych, którym początek dało czuwanie przy żłóbku w kościele. 
Często miały formę dialogową. Ponieważ coraz liczniejsze były w nich 
motywy świeckie, dotyczące spraw aktualnych, biskupi zakazywali 
wystawiania widowisk misteryjnych w kościołach. Dzięki temu jednak 
doszło do emancypacji ich poszczególnych części, które do tej pory 
egzystują jako samodzielne gatunki, jak: herody, Adam i Ewa, szopka. 
W misteriach należy szukać źródeł kolęd o narodzinach Jezusa, 
obecności wołu i osła w stajence, orszaku Trzech Króli. Popular- 
ność zyskiwały pastorałki. Wątek pokłonu pasterzy łączył się 
z przedstawieniem wsi. To z kolei przyczyniło się do wprowadzania 
do kolęd tematyki patriotycznej. 

Agnieszka Kostrzewa omawia rolę muzyki w kontekście obrzędu 
kolędniczego. Niewiele wiadomo o muzyce kolęd staropolskich: 
kancjonały zawierają tylko teksty. Można przypuszczać, że związek 
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tekstów z muzyką był luźny, zależny od formy i funkcji obrzędu. 
Autorka wspomina też o tańcu: taniec jako jedna z najpierwotniej- 
szych form ekspresji współtworzył także najdawniejsze kolędowanie. 
W miarę wyczerpywania się sensów magicznych ruchu, ich miejsce 
zajmowały znaczenia ludyczne, zawsze w pewnym stopniu w tańcu 
obecne. (…) Współczesny repertuar kolędniczy obejmuje zarówno śpiewa- 
ne a capella pieśni winszujące, ludowe oraz kościelne pieśni o tematyce 
związanej z rokiem liturgicznym, jak i taneczne piosenki świeckie 
wykonywane najczęściej z podkładem instrumentalnym.

Wraz z chrystianizacją do obrzędu kolędowania trafiały pieśni 
liturgiczne i z dramatów liturgicznych. Łączono też melodie ludowe 
z tekstami o charakterze religijnym.

W gronie kolędników są obecni instrumentaliści. Grają na akordeo- 
nach, harmoniach, saksofonach, skrzypcach, klarnetach, trąbkach, 
gdzieniegdzie na cymbałach, dudach, a także diabelskich skrzyp- 
cach i burczybasach. 

Nie tylko teksty kolędnicze są nośnikiem znaczeń – podsumowuje 
Agnieszka Kostrzewa – równie istotne są same postaci i ich wygląd, 
muzyka, teksty, gesty oraz rekwizyty, np.: „zwierzęta” i części ich ciała 
(przede wszystkim nogi, uszy, futro i rogi), rośliny i ich fragmenty (za- 
zielenione gałęzie, pędy), kruszce i barwy (złoto, srebro, zieleń), jak 
i pieśniowe obrazy wiatru, zwierząt gospodarskich, sosny i jesionu, rzeki, 
pierścienia, wianka, złotych sznurów, i wiele, wiele innych. Wszystkie 
te elementy można odbierać dosłownie, mają one jednak zdecydo- 
wanie głębsze, ukryte znaczenia, manifestujące się najpełniej dopiero 
w ich współdziałaniu, czyli obrzędzie kolędniczym rozumianym jako 
integralna, dynamiczna całość. 

Hanna Łopatyńska skupia się na opisie form kolędniczych, bardziej 
i mniej popularnych, ogólnopolskich i lokalnych, w kolejności chrono- 
logicznej od adwentu do Wielkanocy, z nakierowaniem uwagi na 
pochodzenie tych form, ich kształt w przeszłości oraz obecnie.

Autorka przypomina – będące najdawniejszymi przed- 
stawieniami kolędników – akwaforty i rysunki Kajetana Wawrzyńca 
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Kielisińskiego z pierwszej połowy XIX w. Podkreśla, że przebieranie 
się za zwierzęta – niedźwiedzia, kozę, kozła, konia, bociana, wilka 
– oraz wprowadzanie żywych zwierząt do domów miało zapewnić 
siłę, zdrowie, płodność. Omawia maszkarę popularnego turonia, 
symbolizującego kolędowanie. 

Łeb turonia był wykonywany z drewna, obciągany skórą, futrem 
albo malowany. Grozę budziły czerwone wnętrze pyska, wielkie zęby, 
jęzor, ogromne oczy, rogi. Ponieważ dolna szczęka była ruchoma, 
paszcza kłapała. Kolędnika niosącego turonia skrywał koc lub futro. 
Gdzieniegdzie taką maszkarę nazywano kozą.

Maszkara kozy była mniejsza, lżejsza, łagodniejsza. Turoń i koza – 
pisze Hanna Łopatyńska – odgrywały w widowiskach podobne 
role. Najczęściej przedstawiano scenkę, w której turoń lub koza były 
„zabijane” i „zdychały”, a następnie wskrzeszano je, ku ogólnej radości 
obserwatorów. To powtarzalne zachowanie symbolizowało zamieranie 
przyrody zimą i odrodzenie się jej w nowym roku. Autorka omawia 
strój niedźwiedzia – tu słoma i futro były znakami dostatku – kon- 
strukcję konia, bociana. Wskazuje, że zielona gałąź – bożo- 
narodzeniowa podłaźniczka, wielkanocny gaik – niosły zdrowie, 
radość, siły witalne i pomyślną wegetację roślin.

Hanna Łopatyńska omawia kolędnicze zwyczaje w różnych 
regionach Polski. Jako czas kolędników w zwierzęcych przebraniach 
i z maszkarami można określić okres między Bożym Narodzeniem 
a świętem Trzech Króli, czyli czas godów, ale kolędowanie za- 
czynało się już w pierwszych dniach adwentu, m.in. kolędowanie 
śląskich mikołajów, kaszubskie i kociewskie chodzenie z szopką 
w adwencie i wigilię Bożego Narodzenia, warmińskie wigilijne chodze- 
nie z szemlem, czyli siwym koniem, a także kolędowanie kaszubs- 
kich gwiżdżów…

Od adwentu, w niektórych regionach od dnia św. Szczepana, 
kolędowano z kukiełkową szopką. Pierwszą – z żywymi zwierzętami – 
przygotował św. Franciszek w Boże Narodzenie 1223 r. w Greccio. 
Przy żłóbkach i szopkach z figurkami adorowano Bożą Dziecinę 
w kościołach całej Europy. Poruszane figurki, wśród których coraz 
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częstsze były postacie świeckie, dały początek przedstawieniom 
pokazywanym w kościołach. Ponieważ przedstawienia te w coraz 
mniejszym stopniu służyły pobożnemu przeżywaniu Wcielenia 
a były zabawą, biskupi zakazywali takich widowisk w kościołach. 
W XVIII w. zaniechali ich urządzania zakonnicy a szopki przejęła 
młodzież, m.in. żacy i parobkowie. Rozpowszechnił się zwyczaj 
chodzenia z kukiełkową szopką i pokazywania scenek o narodzinach 
Jezusa. Wśród postaci były nie tylko znane z Ewangelii i apokryfów, 
ale i rzemieślnicy, wojacy, młoda para, Cyganie, Żydzi. 

Szopki, z którymi młodzi ludzie, a także nie mający zimą za- 
trudnienia murarze, kolędowali w XIX i w pierwszej połowie XX w. 
często były misternie wykonane. Kolędnicy chodzili z szopką 
we wsiach i w miastach. 

Hanna Łopatyńska omawia m.in. szopki cieniowe na pograni- 
czu polsko-białorusko-ukraińskim. Miały kształt wykonanego 
z bibuły domku z czterospadowym daszkiem. Umieszczone na 
obracającym się okręgu, oświetlone świecą płaskie lalki poruszały 
się, rzucając cienie na cienkie ścianki. Kształt domku lub cerkwi 
miały ukraińskie wertepy, niekiedy dwu- a nawet trzypiętrowe. 
Na górnym piętrze były pokazywane scenki związane z Bożym 
Narodzeniem, na dolnym satyryczne scenki o aktualnej 
tematyce. 

Z misteriów średniowiecznych wywodzą się widowiska herodowe. 
Ciekawe było chodzenie z rajem albo Adamem i Ewą: chłopiec wcho- 
dził do domu z gałęzią sosny lub świerku, na której zawieszone było 
jabłko. Po chwili wchodzili Adam i Ewa, odgrywali dialogową 
scenę, przyjmowali podarunek… W ruskich wsiach na Podlasiu 
chodzono z carem Maksymilianem. Niekiedy łączono szopkę i widowisko 
herodowe.

Już w XVII w. kolędowano z gwiazdą, konstruowaną zwykle 
z przetaka lub tekturowej obręczy listewek, które oklejano kolorową 
bibułą bądź pergaminem.

W południowej Polsce na niektórych obszarach znany jest zwyczaj 
kolędowania szlachciców, gdzie indziej dziadów, na Podlasiu brodaczy, 
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na Sądecczyźnie i Rzeszowszczyźnie drabów noworocznych… Na 
Lubelszczyźnie znane jest chodzenie po dunaju: kawalerowie 
przystają przed oknami domów, w których mieszkają panny i śpie- 
wają kolędy życzące zamążpójścia. 

Noworoczni kolędnicy – pisze Hanna Łopatyńska – często obywali 
się bez jakichkolwiek przebrań czy rekwizytów. W Beskidzie Sądeckim 
tuż po północy zaczynał się obchód dziewczynek i chłopców nazywa- 
nych nowoleciantami. 

Autorka wspomina o kolędzie – wizycie duszpasterskiej, 
o kominiarzach roznoszących kalendarze.

Kolędowano w zapusty: pod koniec karnawału, w przebraniach, 
by pobudzić przyrodę i spowodować szybkie nadejście wiosny. Na Kuja- 
wach jest to chodzenie z kozą, na Śląsku wodzenie niedźwiedzia. 
Wśród postaci zwierzęcych w różnych regionach kraju pojawiają 
się egzotyczny wielbłąd, nazywany kamelą, postacie znane z bajek, 
filmów…

Końcem karnawałowego kolędowania był wtorek przed Środą 
Popielcową. W Wielkim Poście nie kolędowano, za wyjątkiem dnia 
św. Grzegorza; gregorianki, zapoczątkowane pod koniec XVI w. 
przetrwały w Beskidzie Śląskim do połowy XX w.: uczniowie 
w strojach biskupów, księży z przystrojoną wstążkami gałązką 
brzozową chodzili po domach i składali życzenia.

Z ozdobioną gałązką nazywaną gaikiem, maikiem, nowym 
latkiem, jak pisze Hanna Łopatyńska, zwiastującą odrodzenie przyrody 
na wiosnę, kolędowano w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, gdzie 
indziej w Lany Poniedziałek.

Gaikiem – pisze autorka – było małe drzewko iglaste, ustrojone 
we wstążki i barwione wydmuszki jajek. Bogato ozdabiano je zwłaszcza 
w Polsce centralnej. Zawieszano na nim dekoracje z gęsich piór i pacior- 
ków, kogutki z papieru glansowanego i wydmuszek, obrazki świętych 
lub Matki Boskiej. Na wierzchołku umieszczano lalki z drewna albo 
płótna. Dodaje, że w południowo-zachodniej i zachodniej Polsce 
chodzenie z gaikiem łączyło się z wynoszeniem ze wsi symbolizującej 
zimę i śmierć marzanny.
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W Niedzielę Palmową we wsiach pod Krakowem kolędują 
chłopcy w wysokich czapkach z tektury, oklejonych paskami koloro- 
wej bibułki nazywani pucherokami. Na Rzeszowszczyźnie kolęduje 
straż pełniąca wartę przy Grobie Pańskim. Strzegący Grobu, nazywani 
turkami, dają popis musztry paradnej.

W Krakowskiem chłopcy kolędowali w Poniedziałek Wielka- 
nocny, gdzieniegdzie już w Niedzielę Palmową, z ozdobionym wózkiem, 
w którym umieszczali figurkę Jezusa albo tracza z piłą w ręce.

W wielu regionach w Poniedziałek Wielkanocny wielkanocni 
kolędnicy obchodzili domy z kogutem, żywym lub wyrzezanym 
z drewna, ulepionym z gliny, wypieczonym z ciasta umieszczonym 
w ozdobionym wózku. Chodzono z pasyjką – ozdobionym krzyżem 
drewnianym. Na wschodnich obszarach kraju chodzono z konopielką. 
W Poniedziałek Wielkanocny w Wielkopolsce obchodzono domy 
z niedźwiedziem w kożuchu lub owiniętym grochowinami, sym- 
bolizującymi bezpłodność; na zakończenie obchodu niedźwiedzia 
wrzucano do jeziora albo podpalano grochowiny. W grupie kolędni- 
ków w zachodniej Wielkopolsce najważniejszą postacią jest jeździec 
na koniu.

W Poniedziałek Wielkanocny kolędują mężczyźni z zasłonięty- 
mi maskami twarzami, przepasani bądź obwiązani słomianym 
powrozem nazywani dziadami śmiguśnymi, śmigurtami, śmiguśni- 
kami, śmigustami, słomiakami. Bajecznie kolorowe są stroje 
wilamowickich śmirgustów.

Katalog kolędniczych zwyczajów, które zwięźle, precyzyjnie 
i skrupulatnie omawia Hanna Łopatyńska jest bardzo obszerny, 
tu wycinkowo zaznaczony. Zwyczaje kolędnicze zmieniały się 
i zmieniają, na pograniczach etnograficznych i etnicznych podlegały 
wzajemnym wpływom, czego skutkiem było mnożenie się wariantów 
lokalnych. 

Na koniec autorka przedstawia obchodzenie domów przez dzieci 
w ostatnim dniu października, związanym ze świętem Halloween; 
ten kolędniczy zwyczaj został zaczerpnięty z krajów anglosas- 
kich, upowszechniony przez media. 
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Należy pamiętać – podsumowuje Hanna Łopatyńska – że chodze- 
nie po kolędzie nigdy nie było zjawiskiem wyrwanym z kon- 
tekstu kulturowego, lecz stanowiło jeden z elementów zachowań 
obrzędowych związanych z przygotowaniem do świętowania i samym 
świętowaniem. Współcześnie jego formy podlegają licznym mody- 
fikacjom, wątki tradycyjne mieszają się z nowymi. Uczestnicy obrzędu 
często na swój sposób interpretują związane z nim sensy i symbole, 
doceniając przy tym jego wartość jako wyznacznika lokalnej tożsamości. 

Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kolędnikach 
to kompendium kolędowania. Książka jest ważna nie tylko dlatego, 
że szeroko, zajmująco, przystępnie przedstawia ciekawe zjawis- 
ko kulturowe, ale i dlatego, że zjawisko to pozostaje żywotne. 
Niezmiennie kolędnicy znajdują upodobanie w przygotowaniach 
do kolędowania, kolędo-
waniu – i otwierają się 
przed nimi drzwi. Ich 
zamknięcie pozawiałoby 
mieszkańców domu nie 
tylko wspólnej zabawy, 
możliwości weselenia się 
razem z gośćmi w prze- 
braniach, ale i byłoby 
znakiem odcięcia się od 
lokalnej wspólnoty, a mo- 
że i pozbawiając życzeń 
szczęścia, naraziłoby na 
niepowodzenie, przykre 
zdarzenie losowe…
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W 
ostatnie dni karnawału, zwykle już od tłustego czwart- 
ku, w wielu miejscowościach na Kujawach barwni prze- 
bierańcy chodzą z kozą: odwiedzają domy, życząc po- 

myślności, zbierając datki, które przeważnie przeznaczają na pod- 
koziołkową zabawę. Zaczyna się ona w ostatni karnawałowy wtorek 
po południu i kończy o północy, z początkiem Wielkiego Postu. Ostat- 
kowa zabawa, nazywana podkoziołkiem, odbywała się w karczmie, póź- 
niej w gospodzie, obecnie jej miejscem bywa remiza, świetlica czy 
dom kultury. Podkoziołkiem nazywano też „goloka” – nagą postać 
z patyków lub wyrzeźbioną z brukwi, postawioną przed kapelą. 
Dziewczyny rzucały na lub pod „goloka” monety, w nadziei na ry- 
chłe zamęście. 

Zwyczaj chodzenia z kozą 30 grudnia 2020 r. został wpisany na 
prowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowe- 
go i Narodowy Instytut Dziedzictwa Krajową listę niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego. Na liście znajdują się i inne kolędnicze 
zwyczaje: Kolędowanie Dziadów Noworocznych na Żywiecczyźnie, 
„Turki” grodziskie, Zwyczaj wodzenia niedźwiedzia na Śląsku Opols- 
kim, Zwyczaj dunajowania w Łukowej i okolicach. Z Kujaw prócz chodze- 
nia z kozą na liście znajdują się Przywołówki dyngusowe w Szymborzu 
wpisane w 2016 r.

Narodowy Instytut Dziedzictwa zachęca środowiska związane 
z praktykowaniem tradycji, zwyczajów, obyczajów, wykonywaniem 

Chodzenie z kozą na Kujawach

\\ jerzy rochowiak
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tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła, kultywujące pamięć historycz- 
ną, przechowujące wiedzę tradycyjną i wierzenia, zajmujące się 
tradycjami muzycznymi, widowiskowymi, językowymi i wszelkimi 
innymi przejawami usankcjonowanej tradycją działalności człowieka 
do zgłaszania tych zjawisk do wpisu na Krajową listę niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego.

Jak informuje Michał Kwiatkowski, kierownik Muzeum Etno- 
graficznego w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocław- 
ku, przygotowania do zgłoszenia chodzenia z kozą do wpisu na krajo- 
wą listę dziedzictwa niematerialnego trwały kilka miesięcy. Wniosek 
złożyli Krzysztof Muszyński, który reprezentował grupę kolędników 
z Kruszyna – z Kujaw południowo-wschodnich i Bartłomiej Kopeć 
reprezentujący grupę zapustną z Szymborza – z Kujaw północno-
zachodnich. Grupa kruszyńska – mówi – działa nieprzerwanie od lat 
pięćdziesiątych XX w. Liczy około trzydziestu osób. Grupę z Szymborza, 
obecnie to dzielnica Inowrocławia, organizuje tamtejszy Klub 
Kawalerów działający od połowy XIX w. W Kozie Szymborskiej występuje 
zawsze trzynaście postaci. Najprawdopodobniej jest to na Kujawach 
najstarsza grupa zapustna. To właśnie Klub Kawalerów kultywuje – 
wpisane na listę – Przywołówki dyngusowe w Szymborzu. Wniosek 
i dokumentację wizualną przygotowali Krystyna Pawłowska, przez 
wiele lat kierująca Muzeum Etnograficznym we włocławskim Muze- 
um oraz Michał Kwiatkowski. 

W ostatnią niedzielę karnawału mieszkańcy Włocławka i przy- 
bysze z innych miejscowości podziwiają grupy barwnych prze- 
bierańców uczestniczących w Korowodach Grup Zapustnych Ulicami  
Włocławka, które organizuje Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej 
we Włocławku. Korowody są zabawą, ale – jak podkreśla Krystyna 
Pawłowska – w swej istocie należą do obchodów kolędniczych 
ludowego roku obrzędowego. 

Korowody udokumentowały a zarazem opisały chodzenie z kozą 
Krystyna Pawłowska i Beata Wąsik w książce Kujawskie zapusty. 
Od obrzędu do zabawy, którą włocławskie Muzeum opublikowało 
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w 2014 r. Autorki przypominają, że w 1986 roku z inicjatywy Krys- 
tyny Pawłowskiej odbył się Przegląd Kujawskich Grup z Maszkarami 
Zapustnymi Zapusty na Kujawach. Jak pisała Beata Wąsik, wystąpiły 
zespoły folklorystyczne, które w widowiskach prezentowanych na scenie 
odtwarzały zwyczaje związane z ostatnim dniem karnawału – kolędowa- 
niem przebierańców, składaniem życzeń pomyślności, zaproszeniem na 
zabawę podkoziołkową, tańcami i śpiewami wokół figurki „goloka” 
oraz akcentami sygnalizującymi zbliżający się post – posypywaniem 
wychodzących po północy biesiadników popiołem z garnka umocowa- 
nego nad drzwiami. W następnym roku w Muzeum Zespół 
Folklorystyczny Kujawy z Radziejowa zaprezentował widowisko 
Zabawa podkoziołkowa. W 1988 roku odbył się Przemarsz Grup 
Zapustnych Ulicami Włocławka, rok później odbyła się Impreza 
Zapustna: przebierańcy przemaszerowali ulicami miasta.

Grupa zapustna z Wichrowic, 1987 r. Fot. Jan Sieraczkiewicz.
Archiwum MZKiD we Włocławku
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Od 1991 r. przemarsze mają nazwę: Korowody Grup Zapust- 
nych Ulicami Włocławka. W 1992 roku w Muzeum Zabawę 
podkoziołkową prezentował Zespół Koła Gospodyń Wiejskich 
z Wólki Paruszewskiej. W 1996 i 2000 r. zespoły folklorystyczne 
pokazywały widowiska podkoziołkowe na scenie Teatru Impresaryjnego. 
W 2009 r. we włocławskim Muzeum odbyła się ogólnopolska 
konferencja naukowa Ludowe zapusty, wczoraj i dziś, na przykładzie 
wybranych regionów w Polsce.

W Korowodach biorą udział grupy autentyczne, od trzech do 
dziewięciu, zwykle z gmin: Boniewo, Choceń, Lubanie, Lubraniec, 
Waganiec, Włocławek. Organizatorzy przemarszów – pisała Beata 
Wąsik – nigdy nie ingerują w dobór postaci, wygląd kostiumów czy re- 
pertuar muzyczny. Zespoły same decydują o tym, jak będą się prezento- 
wać. Podczas imprezy idą w pewnym oddaleniu od siebie. Mają możliwość 
wspólnej zabawy z widzami oraz prezentacji całej grupy. Odbywa się to 
w finalnym miejscu imprezy. Chcą podkreślić swoją odrębność i po- 
chodzenie oraz podobać się odbiorcom. Umieszczają na instrumentach, 
proporcach, chustach, nakryciach głowy nazwy miejscowości, z których 
przyjechały. Rywalizują, która grupa jest najgłośniejsza, ma naj- 
bardziej kolorowe i pomysłowo wykonane stroje oraz najwięcej inwencji 
w płataniu figli widzom. 

Główną postacią pośród maszkar jest koza. Jest to mężczyzna 
pod białą płachtą – pisała Krystyna Pawłowska – trzymający w dłoni 
długi drąg zakończony drewnianą kozią głową z kłapiącą szczęką. Koza 
będąca jednym z najstarszych zwierząt udomowionych przez człowieka 
w zapustnych zespołach symbolizuje płodność w odniesieniu do ludzi, 
zwierząt i ziemi. Podczas zwyczajowego kolędowania, trzymana 
na sznurku, zazwyczaj przez Żyda, jako pierwsza podchodzi do gos- 
podarstwa, stając się główną bohaterką rozgrywanej w jego obrębie 
akcji. Dokazuje: a to bodnie dziewczynę, a to się przewróci 
na podłogę i udaje nieżywą, oblewa gospodarzy wodą, pozwala 
się wydoić Żydówce Siorze… Wespół z kozą występują: bocian, 
niedźwiedź, koń, jeździec, takie postacie, jak żołnierz, żandarm, strażak, 
Żyd i Żydówka Siora… Jedną z figur jest dziad na babie, gdzieniegdzie 
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nazywany babą-chłopem, żywym na umarłym, zdechlakiem… Pojawiają 
się śmierć, diabeł, Cygan, grajek, kominiarz, myśliwy, milicjant, foto- 
graf… Czasem też panna młoda, już w ciąży… Pojawiają się postacie 
wzorowane na bohaterach popularnych filmów… Z przebierańcami 
kolędują muzycy. 

Z kozą – podkreśla Krystyna Pawłowska – chodzili wyłącznie 
mężczyźni; własne grupy tworzyli chłopcy. W grupach maszerujących 
ulicami Włocławka są dorośli, młodzież, czasem też dzieci. Niekiedy 
można dostrzec wśród przebierańców kobietę. 

Grupy przygotowują się do kolędowania kilka tygodni przed 
ostatnimi dniami karnawału. Kolędować zaczynają rano, kończą 
po południu; przemieszczają się ze wsi do wsi na przystrojonej 
przyczepie traktora albo gminnym autobusem. Muzykanci grają stare 
i współczesne przeboje, bywa że i disco polo. 

Odwiedziny zapustnych przebierańców są miłe gospodarzom. 
Czekają na nich z przygotowanym poczęstunkiem. Wizyta kolędników 
wnosi do wiejskiego domu wiele uciechy, a może i… nadzieję na 
pomyślność. 

W strukturze obrzędowości zapustnej – pisała Krystyna 
Pawłowska – odnajdujemy dwa poziomy działań, pierwotny – magiczny 
oraz wtórny – społeczny. Magiczny sens zapustów odzwierciedlają 
do dziś barwne i głośne obchody przebierańców na czele z masz- 
karami zwierzęcymi (…). Wegetatywny sens tych działań był daw- 
niej uzewnętrzniany nie tylko w warstwie słownej: „Gdzie kózka 
chodzi, tam się żytko rodzi, kędy jej tropy, powstają kopy”, lecz także 
uzewnętrzniany przez takie postacie wegetacji i płodności, jak koza, 
bocian, koń, niedźwiedź, a wszystko dodatkowo wzmacniane od- 
powiednimi zachowaniami (tańce, skoki, bodzenie, szczypanie), czy spek- 
takularnymi działaniami (pozorna śmierć kozy i jej gwałtowne 
ożywienie – „zmartwychwstanie”). Symbolikę niektórych postaci pod- 
kreślały kostiumy cechujące się kosmatością, która w kulturze ludo- 
wej oznaczała bogactwo i wszelką płodność (słomiany niedźwiedź, 
także powrósła opasujące różne postacie, kożuchy wywrócone runem 
na wierzch itp.). Magiczny sens wyrażany był poprzez wszechobecny 
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hałas (głośna muzyka, dźwięki dzwonków, odgłosy trzaskających 
batów i poruszanych rekwizytów) mające odpędzać wszelkie zło, a więc 
i zimę. 

W książce Kujawskie zapusty. Od obrzędu do zabawy Krystyna 
Pawłowska zauważała, że przemarsze stają się coraz bardziej 
widowiskowe, są wspólną zabawą przebierańców i widzów. 
Wizualną atrakcyjność dzisiejszych grup – pisała – podkreślają kostiu- 
my znacznie bogatsze i szykowniejsze od tradycyjnych – dużo w nich 
jaskrawych barw, dodatków pasmanteryjnych (frędzli, pomponów, 
dekoracji z kolorowej bibuły itp.). Niektóre z zapustnych postaci, 
poprzez ciekawe maski, nawiązują do świata znanego z filmów 
i literatury typu fantasy (głównie diabły). Grupy są coraz liczniejsze, 

Grupa z Kruszyna 1966 r. Fot. Zenobia Pietrzykowska
Archiwum MZKiD we Włocławku
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według zasady im więcej, tym atrakcyjniej. Pomnożona jest liczba 
poszczególnych postaci. Niektóre maszkary wzbudzają grozę, inne 
śmieszą.

W tym roku z powodu pandemii koronawirusa przebierańcy 
nie maszerowali ulicami Włocławka. Włocławskie Muzeum 
umieściło w Internecie dwuczęściową audycję Z kozą na zapusty. 
W części pierwszej ze zwyczajem zapustnego kolędowania 
zapoznawała Beata Wąsik. Mówiąc o zmianach, jakie zachodziły 
w chodzeniu z kozą w ostatnich latach, zwracała uwagę, że 
dawniej grupy kolędników składały się z mieszkańców jednej 
miejscowości, obecnie z kilku wsi, niegdyś kolędowali wyłącznie 
mężczyźni, obecnie bywają wśród nich dziewczyny, kiedyś 
kolędnicze stroje wykonywano z surowców naturalnych, z tego, 
co było w gospodarstwie, obecnie wykonuje się je z materiałów 
kupowanych w sklepach. W części drugiej z konstrukcją 
maszkary kozy zapoznawała Urszula Adamczyk. Pokazywała 
w jaki sposób można ją wykonać samodzielnie, korzystając 
z szablonu udostępnianego przez Muzeum. I w pierwszej, 
i drugiej części nagrania Z kozą na zapusty były prezentowane 
fragmenty filmów dokumentujących włocławskie Korowody oraz 
kolędowanie przebierańców w ich miejscowościach. 

Przebierańcy z różnych miejscowości spotykają się, konkurują, 
starają się przedstawić jak najlepiej. Ważne jest i to, że uczestniczą 
w przedsięwzięciu organizowanym poza społecznością wiejską 
– w mieście. 

Grupy zapustne odwiedzają domy w wielu kujawskich wsiach, 
ale i miastach. Z inowrocławskiej dzielnicy Szymborze przebierańcy 
w ostatki udają się do Ratusza i odwiedzają prezydenta miasta. 
Również przebierańcy z dzielnicy Mątwy składają wizytę wła- 
dzom miasta. Kolędując, udają się na Rynek, do Parku Solankowego, 
na osiedla Piastowskie i Rąbin. Grupa Mątewska zawiązała 
się w dwudziestoleciu międzywojennym w środowisku zwolnio- 
nych pracowników cukrowni; po wojnie kolędowali pracownicy 
Inowrocławskich Zakładów Chemicznych.
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Przebierańców wspierają placówki kultury. W Lubrańcu Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury od 1994 r. w ostatki organizuje Kujawskie 
zapusty: prezentację grup z gminy Lubraniec i okolic. W Topólce Gmin- 
ny Ośrodek Kultury od 2014 r. w tłusty czwartek organizuje 
Gminny Przegląd Kóz kujawskich. Od dawna grupa kolędników 
w Lubaniu co roku organizuje Strojenie kozy; z grupą współ- 
pracuje Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. 

W 2018 roku Łukasz Kajetan Pochylski zrealizował film do- 
kumentalny Tam, gdzie koza chodzi. Pokazał pasję, zaangażowanie 
i żywiołowość osób chodzących z kozą we wsi Plebanka, co roku 
ponawiających przedsięwzięcie, z którym zapoznawał tekst koń- 
cowy: Chodzenie z kozą to stary zwyczaj wywodzący się z dawnych  

Grupa z Szymborza 2012 r. Fot. Michał Kwiatkowski
Archiwum MZKiD we Włocławku
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obrzędów i wierzeń pogańskich. Obchodzony w okresie zapustnym 
od tłustego czwartku do środy popielcowej. Zwyczaj ten przetrwał 
do dnia dzisiejszego głównie na Kujawach. 

Film był pokazywany w grudniu 2019 r. w Wojewódzkim 
Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu podczas spotkania W pierw- 
szym rzędzie. Na spotkanie przyjechali bohaterowi dokumentu. 
Opowiadali o swoim zaangażowaniu w przygotowywanie się do 
chodzenia z kozą, o bezinteresowności, o tym jak koza łączy ludzi, 
o zabawie podkoziołkowej. Była też mowa o symbolice postaci, 
przed paru laty zapoznawał z nią kolędników miejscowy pro- 
boszcz. Nie wszystkim jest ona znana, w chodzeniu z kozą naj- 
ważniejsze okazują się: wierność tradycji przekazywanej 
z pokolenia na pokolenie, współdziałanie – przeżywanie wy- 
darzenia wspólnotowego, zabawa. Nie można jednak powiedzieć, 
że to tylko zabawa!

Kujawską kozę dokumentuje opublikowana w 2016 r. przez 
Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej 
w Toruniu w cyklu Dziedzictwo niematerialne w województwie 
kujawsko-pomorskim płyta multimedialna Zwyczaje zapustne. 
„Chodzenie z kozą” na Kujawach. W cyklu tym ukazała się również 
płyta Przywołówki dyngusowe na Kujawach.

Z kujawskimi zwyczajami zapustnymi zapoznaje część 
wystawy stałej w Muzeum Etnograficznym we Włocławku 
Kultura ludowa Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Eksponowane są 
kostiumy i rekwizyty kolędników, maszkary, a także instrumenty 
muzyczne charakterystyczne dla kujawskich kapel ludowych, wśród 
nich harmonia i skrzypce, na których grali instrumentaliści 
towarzyszący przebierańcom. Kolędnicze maszkary i rekwizyty 
zdobyła dla Muzeum Krystyna Pawłowska, która w połowie 
lat osiemdziesiątych zachwyciła się przebierańcami w Kruszynie, 
później poznała inne grupy. Słowo zdobyła można zastąpić 
określeniem: wydobyła od kolędników. Jak mówi Krystyna 
Pawłowska, nie było to łatwe, gdyż kolędnicy niechętnie rozstają 
się z maszkarami, kostiumami, rekwizytami: jak sama tradycja, 
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przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Mają więc wartość nie 
tylko materialną. Aczkolwiek skromna, ta część stałej wystawy 
we włocławskim Muzeum Etnograficznym jest zatem ważna, cie- 
kawa i… wzruszająca. Przedmiotom towarzyszą plansze z opisami 
obrzędu i barwnymi zdjęciami. Gdy ekspozycja powstawała w poło- 
wie lat osiemdziesiątych, pokazywane były archiwalne zdjęcia 
Zenobii Pietrzykowskiej. 

Chodzenie z kozą to zwyczaj nie tylko żywy, ale i żywotny. 
Zmienia swoją formę. Niezmiennie kiedy przychodzą przebierańcy 
z kozą, jest wesoło, miło, dzieje się coś niezwykłego, ważnego.

Grupa z Kruszyna 2019 r. Fot. Jarosław Czerwiński
Archiwum MZKiD we Włocławku
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Objawienie Marcina MariaKa

\\ jerzy rochowiak

W 
nurcie wystaw pokazujących zjawiska z kręgu sztuki art 
brut w Galerii Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej 
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy 

– w Salonie Hoffman w lutym i marcu była eksponowana wys- 
tawa obrazów Marcina Mariaka Objawienie. Tytuł może odnosić się 
do entuzjazmu Marka Kopczyńskiego – terapeuty i artystycznego 
opiekuna młodego artysty w Warsztatach Terapii Zajęciowej 
Szansa w Białogardzie: Kiedy poznałem Marcina, wiedziałem 
od razu, że czeka go wielka przygoda z procesem kreatywnego 
tworzenia. (…) Dzień, w którym mogę przyczynić się do pokazania 
twórczości Marcina, napawa mnie dumą. Tytuł może odnosić się też 
do religijnej tematyki obrazów. Niemal wszystkie prezentowane 
prace pochodzą z cyklu Matka Boska w odsłonach. Ich bohaterką 
jest Matka Boska inspirowana jej znanymi przedstawieniami 
w malarstwie i rzeźbie, przeważnie jako jedna z postaci Świętej 
Rodziny, często mająca za sobą lub obok siebie nowożeńców, męż- 
czyzn w paradnych mundurach, uczestników uroczystości religij- 
nych, lekarzy w covidowych maseczkach, rycerza sprzed ponad 
tysiąca lat… Jest postacią pierwszoplanową. To kochająca i kochana 
matka, emanacja dobroci. Czasem może jest zasmucona czy za- 
gniewana… Choć dostojna, hieratyczna, jest postacią z dziecię- 
cej wyobraźni – w świecie, który kształtuje wyobraźnia wrażliwego 
dziecka, niekiedy zmagającego się z przeciwnościami, po swojemu 
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Obraz Marcina Mariaka
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komponującego własny świat. Można odnieść wrażenie, że 
malując autor przybliża Matkę Boską, każdym kolejnym płótnem 
o niej sobie opowiada. Przedstawia ją, gdy  stoi, unosi się, w kwietnej 
aureoli, pośród kwiatów, ozdób, ornamentów, którymi są symbole 
religijne: krzyże, serca, gołębica. Chłopczyk obok niej może być 
Jezusem, ale może też być dzieckiem z naszego otoczenia.

Marcin Mariak przedstawia świat, który wydaje się uświęcony: 
znaki sacrum widać na całej płaszczyźnie obrazu. Nie ma tu pus- 
tego miejsca, każdy skrawek płaszczyzny jest zapełniony. Są też 
różnorakie nawiązania lub aluzje do rzeczywistości, np. można 
dostrzec kawałek pasiaka więźnia obozu koncentracyjnego, ilus- 
tracje nauk św. Jana Pawła II. Swoje obrazy Marcin Mariak pod- 
pisuje dużymi literami, umieszcza też napisy; powtarzają się: Fatima, 
Polska.

Obrazy są jasne i rozświetlone. Ich świetlistość upodabnia je 
nieco do malarstwa na szkle. Jasność zawdzięczają ulubionym 
kolorom artysty: żółcieni, błękitowi, czerwieni, jasnym brązom.

Przedstawiony świat wydaje się prosty, a jednak kiedy próbuje 
się go scharakteryzować, okazuje się bogaty i zróżnicowany. 
Kojarzy się z rozświetlonym rajskim ogrodem pod rozsłonecznio- 
nym niebem. Jest nie tylko jasny, ale i pogodny. Zdarzy się 
płótno wyobrażające przerażenie, lęk, jednak malowany świat 
Marcina Mariaka jest epifanią radości, świętowania. Być może 
ten świat jest intuicyjną kreacją rzeczywistości, jakiej malarz by chciał 
wokół siebie… Ponieważ obrazy wydają się szczere, można przy- 
puszczać, że uzewnętrzniają osobowość autora, to, co czuje, 
myśli i przyjmuje z otoczenia. Na pewno pokazują jego własny 
świat, do którego dostaje się to, co go zaciekawiło, co mu się spodo- 
bało w sztuce religijnej, dewocjonaliach, może w obrazach 
Marca Chagalla, malowidłach Aborygenów… Na pewno jest kon- 
sekwentny w podejmowaniu – z niezwyczajną inwencją – tych 
samych czy podobnych motywów, układów kompozycyjnych 
i kolorystycznych.
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KoPerniKowi na urodziny

\\ jerzy rochowiak

Z nanych jest około trzystu wizerunków Mikołaja Kopernika. 
Za najdawniejszy uznaje się obraz Tobiasa Striemera – przy 
zegarze astronomicznym w katedrze w Strasburgu – przed- 

stawiający astronoma trzymającego w lewej ręce kwiat konwalii, 
prawą wspierającego się o tablicę z łacińskim napisem: Prawdziwy 
wizerunek Mikołaja Kopernika przemalowany z jego autoportretu. Na 
odwrocie obrazu znaleziono napis: Portret Kopernika skopiowany 
przez Tobiasa Stimmera podług oryginału, jaki doktor Tidemann Giese 
przesłał z Gdańska Dasypodiusowi. Jako człowiekowi Renesansu 
Mikołajowi Kopernikowi nie były obce różne dziedziny wiedzy 
i sztuki. Nic w tym osobliwego, że namalował swój autoportret; 
po jego śmierci obraz znajdował się w katedrze fromborskiej. 
W połowie XVI w. biskup chełmiński Tidemann Giese wysłał go 
konstruktorowi zegara w katedrze w Strasburgu. Namalowawszy 
kopię Tobias Stimmer, odesłał oryginał do Fromborka. W 1584 roku  
władze biskupie podarowały go Tychonowi Brahe. Obraz został 
zniszczony wraz z zamkiem Tychona Brahe w 1597 r.

Według kopii obrazu Tobias Stimmer wykonał drzeworyt 
przedstawiający Mikołaja Kopernika. Na podstawie drzeworytu 
wykonał miedzioryt Jan Teodor de Bry… Za najbardziej znany 
portret uczonego uznaje się szesnastowieczny obraz z 1585 roku 
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przedstawiający jego popiersie, nazywany gimnazjalnym albo 
toruńskim; wisiał dawniej w bibliotece Gimnazjum Akademic- 
kiego, obecnie można go oglądać w Sali Mieszczańskiej Ratu- 
sza Staromiejskiego w Toruniu. Dzieło jest anonimowe.

Znany jest obraz Jana Matejki Astronom Kopernik, czyli rozmowa 
z Bogiem. 

Do tych trzech wizerunków autora De revolutioninbus… nawiązy- 
wała większość autorów ponad sześćdziesięciu obrazów eks- 
ponowanych w lutym i marcu w Galerii i Ośrodku Plastycznej 
Twórczości Dziecka w Toruniu na wystawie Kopernikowi na uro- 
dziny. Autorami prac byli młodzi plastycy z różnych krajów. 
Przedstawiali Mikołaja Kopernika z atrybutami astronoma, niekiedy 

Praca Natalii Saychenko z Ukrainy
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z konwalią w ręce. Pokazywali go jako postać historyczną: w kom- 
nacie, w uniesieniu, gdy dokonał wielkiego odkrycia, skupionego, 
gdy gęsim piórem pisał, siedząc przy stole, na którym leżały księgi 
i przyrządy astronomiczne, gdy czytał, gdy rozmyślał, gdy stojąc przy 
oknie obserwował niebo… Niekiedy pośród mebli i sprzętów pod-
patrzonych na dawnych obrazach młodzi plastycy umieszczali półki 
czy mapy, jakie mogli mieć w swoich pokojach… Na jednym z obra- 
zów Mikołaj Kopernik w audytorium objaśnia tajemnice ciał 
niebieskich licznie zgromadzonym słuchaczom – na tle reprodukcji 
z De revolutionibus… Na innym obrazie astronom trochę przy- 
pomina pana Twardowskiego: przy globusie nad miastem, pośród 
komet, gwiazd i komet…

Obrazy były i statyczne, i dynamiczne: wielki astronom za- 
trzymał się albo gwałtownie poruszył… Jego otoczenie bywało 
statyczne, gdy było tłem portretu, i dynamiczne, gdy oddawało 
myśli uczonego…   

Pokazywane były głównie prace malarskie, ale i wydzieranki, 
witraże z papieru – w kolorystyce nawiązujące do wspomnianych 
dawnych wizerunków Mikołaja Kopernika. Ekspresją wyróżniały 
się nieliczne czarno-białe rysunki i linoryty. I barwne, i mono- 
chromatyczne prace można określić jako plastyczne opowieści 
o autorze De revolutionibus… Nawet kiedy młodzi artyści przed- 
stawiali tylko popiersie uczonego, starali się poprzez widoki nieba 
i wyposażenie obserwatorium uczonego opowiadać o nim jako wiel- 
kim odkrywcy… Niebo niekiedy zdawało się przestworem fan- 
tastycznym, tajemniczym.

Choć młodzi artyści nawiązywali do znanych wizerunków 
Mikołaja Kopernika, to nie odwzorowywali ich, ale albo inter- 
pretowali, odwołując się do swojej wiedzy i swoich wyobrażeń, 
albo przedstawiali swoje wizje – i pojmowanie Kosmosu.

Prezentowane prace młodzi twórcy nadsyłali na konkursy 
organizowane przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości 
Dziecka w Toruniu: w 2003 roku Kopernik – Kosmos i w 2008 roku 
Żaba, piernik i Kopernik.
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w wojewódzKiM ośrodKu
aniMacji Kultury w toruniu

Warsztaty

 Skrzynka inspiracji (warsztaty prowadzone zdalnie); 13 kwietnia

Kreatywna edukacja on-line

Warsztaty Skrzynka inspiracji skierowane są przede wszystkim do 
nauczycieli, edukatorów i animatorów kultury, którzy prowadzą 
zajęcia w formie zdalnej i chcą im nadać ciekawą, atrakcyjną dla 
młodych odbiorców formę. Tematyka wirtualnego spotkania może 
zainteresować osoby, które szukają niebanalnego pomysłu na po- 
kazanie siebie w internecie. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Chciałabym stworzyć przestrzeń służącą wymianie inspiracji, technik  
i przydatnych metod, głównie teatralnych, ale również plastycznych, dramo- 
wych czy arteterapeutycznych – deklaruje Agnieszka Zakrzewska, która 
poprowadzi warsztaty. Jak zapewnia, uczestnicy poznają nowe 
narzędzia do pracy zdalnej, dowiedzą się też jak „przełożyć” ćwiczenia 
stacjonarne na język on-line. W ostatniej części spotkania będzie czas 
na zadawanie pytań i wspólne znajdowanie twórczych rozwiązań.

Skrzynka inspiracji to autorska propozycja Agnieszki Zakrzewskiej 
– pedagożki teatru, animatorki kultury i trenerki. Jako specjalistka ds. 
teatru w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu prowadzi 
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autorskie cykle i pojedyncze warsztaty dla nauczycieli, kadr kultury 
oraz dla dzieci od lat 3, młodzieży i studentów, dorosłych, seniorów, 
grup międzypokoleniowych. Udziela konsultacji i innych form 
merytorycznego wsparcia grupom teatralnym i indywidualnym 
twórcom z regionu. Posiada doświadczenie w realizacji przedsięwzięć 
wykorzystujących media społecznościowe oraz inne formy działań on-
line. Jest także jurorką konkursów recytatorskich i przeglądów 
teatralnych. Ukończyła pedagogikę teatru (IT, UW), Podyplomowe 
Studia Reżyserii Teatrów Dzieci i Młodzieży (AST w Krakowie, Filia we 
Wrocławiu) oraz Policealne Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych w 
Toruniu. Aktualnie w trakcie certyfikacji 23. Szkoły Trenerów 
Organizacji Pozarządowych w Warszawie.

Udział bezpłatny, ale ze względu na interaktywną formę zajęć liczba 
uczestników jest ograniczona (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń). 
Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz na stronie internetowej 
www.woak.torun.pl do 12 kwietnia 2021 r.

Konkursy

 Eliminacje Rejonowe 66. Ogólnopolskiego Konkursu
 Recytatorskiego; 16 kwietnia

Poezja w obronie języka

Pomimo niesprzyjających okoliczności w tym roku również organizo- 
wany jest Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. To już sześć- 
dziesiąta szósta edycja ważnego dla polszczyzny i polskiej kultury przed- 
sięwzięcia.

Organizator, Towarzystwo Kultury Teatralnej, dostosował regula- 
min do istniejących warunków i regulacji obowiązujących wszystkie 
instytucje kultury. W tym roku pominięty został pierwszy etap OKR: 
eliminacje miejskie i powiatowe. Wszyscy uczestnicy zaprezentują 
się od razu podczas eliminacji rejonowych, które dla powiatów: 
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brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądz- 
kiego, wąbrzeskiego i toruńskiego organizuje Wojewódzki Ośrodek 
Animacji Kultury w Toruniu w piątek, 16 kwietnia.

Chociaż poezja zawsze zajmuje najważniejsze miejsce w reper- 
tuarze recytatorów, w intencji organizatorów, tegoroczna edycja 
OKR ma przypomnieć o relacji między poezją i pięknem języka. Jak 
zauważa prof. Krzysztof Mrowcewicz w manifeście tegorocznej 
edycji konkursu: Czujemy się nawet mądrzejsi od naszej mowy, w której 
przecież jesteśmy i którą jesteśmy. Więc dalejże ją poprawiać zmie- 
niać, przycinać, naginać i gadać, pluć, bełkotać. Bronimy planety, drzewa 
i kwiatu, naszych młodszych braci – zwierząt, a nie bronimy języka, 
który jest naszą planetą, bratem – bliźniakiem, domem i drzewem. Kon- 
kursowi w tym roku patronują trzej poeci, którzy w swoich utworach 
wyrażali najgłębszy szacunek dla języka: Cyprian Kamil Norwid, 
Krzysztof Kamil Baczyński i Tadeusz Różewicz.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
(średnich) i osób dorosłych chcących rozwijać umiejętność posługiwa- 
nia się piękną polszczyzną, uważających mowę ojczystą za coś wię- 
cej niż kod służący sprawnej komunikacji: za materię artystyczną.  
Konkurs przeprowadzany jest w formie czterech turniejów: recytators- 
kiego, poezji śpiewanej, teatrów jednego aktora oraz wywiedzione ze 
słowa.

Największym zainteresowaniem cieszy się turniej recytatorski, 
którego uczestnicy deklamują dwa wiersze i fragment prozy. 
Podstawowe kryteria oceny to dobór repertuaru, rozumiany 
również jako dobór adekwatny do możliwości wykonaw- 
czych, interpretacja utworów, kultura słowa i ogólny wyraz 
artystyczny.

Śpiew od czasów Homera jest częstą formą interpretowania 
poezji i jej wzbogacania o nowe jakości artystyczne, dlatego w ra- 
mach OKR organizowany jest też turniej poezji śpiewanej. Jego 
uczestnicy śpiewają dwa wiersze – co ważne, muszą to być teksty 
opublikowane w książkach lub prasie literackiej. Poza tym …przy- 
najmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną 
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muzykę, równocześnie w regulaminie znalazł się zapis: Utwór znany 
i posiadający określony kształt wykonawczy podlega ocenie tylko 
wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację. Osoby 
biorące udział w turnieju poezji śpiewanej dodatkowo recytują także 
fragment prozy lub wiersz.

Kolejny turniej adresowany jest do osób z zacięciem aktorskim. 
Uczestnicy turnieju teatrów jednego aktora prezentują bowiem spek- 
takl przygotowany w oparciu o dowolny materiał literacki. 

Ostatni turniej – wywiedzione ze słowa – to propozycja dla 
eksperymentatorów …poszukujących nowych form wypowiedzi. W tej 
kategorii mieszczą się wszelkie formy synkretyczne: łączenie – w obrębie 
jednego utworu – mówienia ze śpiewem, śpiewu z ruchem. Takie pro- 
pozycje muszą jednak wychodzić od słowa, być próbą jego interpretacji, 
sprawdzenia jego związków z innymi językami sztuki.

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 11 kwietnia 2021 r. 
Szczegółowe informacje dostępne są  na stronie www.woak.torun.pl

 Dom ze słów, konkurs recytatorski on-line;
 termin zgłoszeń: do 11 kwietnia

Budując Dom ze słów

W ustanowionym przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Roku Konsty- 
tucji 3 Maja Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu 
organizuje w formie zdalnej konkurs recytatorski Dom ze słów. 
W 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Trudny do przewidzenia rozwój sytuacji związanej z pandemią 
był główną przesłanką, która wpłynęła na decyzję o realizacji 
przedsięwzięcia w formie on-line: uczestnicy nagrywają swoją 
prezentację i w formie pliku wideo przesyłają do organizatora. 
Zgłoszenia będą przyjmowane do 11 kwietnia, rozstrzygnięcie 
i ogłoszenie wyników nastąpi 30 kwietnia 2021 roku. Kon- 
kurs adresowany jest do młodzieży i osób dorosłych z podziałem 
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na cztery kategorie wiekowe: uczniowie klas IV-VI i VII-VIII szkoły 
podstawowej, uczniowie szkół ponadpodstawowych i dorośli.

Recytatorzy biorący udział w konkursie Dom ze słów mogą wy- 
bierać zarówno wiersze współczesne, jak i teksty poetyckie 
napisane we wcześniejszych epokach. Z pewnością dla wierszy 
sprzed lat można odnaleźć dziś wiele aktualnych kontekstów, nato- 
miast we współczesnej poezji – intrygujące odniesienia historyczne. 
Jedynym ograniczeniem jest wymóg, aby były to utwory już opubliko- 
wane: w książkach, czasopismach albo na literackich portalach 
internetowych.

Nadesłane filmy będą oceniane przez profesjonalne jury, które 
weźmie pod uwagę przede wszystkim interpretację utworu, popraw- 
ność dykcji i emisji głosu recytujących, ale również kulturę słowa 
i dobór repertuaru. Jurorzy przyznają uczestnikom nagrody 
finansowe, zaś nagrania najlepszych recytatorów będą prezento- 
wane na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji 
Kultury oraz w kanale WOAK na YouTube.

Eksperymentalny sposób przeprowadzenia konkursu może być 
dla recytatorów i ich opiekunów pewnym utrudnieniem. Jednak 
z drugiej strony może to być wyzwanie, które zachęci do twórczego 
sięgania po innowacyjne formy działania zdalnego również w sferze 
kultury. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu będzie 
udzielał merytorycznej pomocy wszystkim zainteresowanym, stwa- 
rzając uczestnikom przyjazne warunki na wszystkich etapach 
przedsięwzięcia.

 Konkurs fotograficzny Science fiction; termin zgłoszeń: do 20 maja

Fotografie z wyobraźni

Science fiction – z takim hasłem zmierzą się w tym roku uczestnicy 
Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dzie-
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dzinie fotografii. Konkurs skierowany jest do miłośników fotografii – 
osób amatorsko uprawiających fotografię artystyczną. Temat na- 
wiązuje w oczywisty sposób do obchodów Roku Stanisława Lema, 
ale nie tylko coraz częściej ziszczające się proroctwa pisarza mogą 
być punktem wyjścia twórczych poszukiwań.

Fantastyka naukowa pojawia się przecież nie tylko w literaturze. 
Wydaje się wręcz, że to przede wszystkim przestrzeń eksploato- 
wana przez reżyserów i scenarzystów filmowych lub serialowych. 
O wizualnej atrakcyjności zjawiska science fiction przekonać się 
można choćby podczas konwentów – spotkań jego fanów, miłośników. 
Jak podkreśla prof. Maciej Wróblewski, badacz literatury fantastycz- 
nej i znawca twórczości Stanisława Lema, podstawą tej twórczości 
jest wyobraźnia, typowo ludzka cecha. Bez wyobraźni nie jest możliwe 
codzienne funkcjonowanie w skomplikowanym świecie, ale też nie- 
możliwy jest postęp. Można zatem konkursowe hasło potraktować 
jako wezwanie od uwolnienia wyobraźni, do twórczego inter- 
pretowania rzeczywistości, pokazywania świata, który nadejdzie 
i mogą to być wizje zarówno pełne optymizmu, jak i obaw o przy- 
szłość ludzkości.

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 maja. Udział w konkursie 
wziąć mogą osoby mieszkające, studiujące lub pracujące na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnicy nadsyłają w postaci 
plików jpg sześć fotografii, które oceni jury, przyznając nagrody 
oraz wyróżnienia. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18 czerwca 
2021 r. Jurorzy wytypują również prace na wystawę po- 
konkursową oraz do publikacji w katalogu. Wystawa prezento- 
wana będzie na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka 
Animacji Kultury oraz – być może w późniejszym terminie – w Galerii 
Spotkań WOAK.

Szczegółowy regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znaleźć 
można na stronie internetowej organizatora Konfrontacji: www.woak.
torun.pl
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Wykłady, wystawy i spotkania edukacyjne

 Hulanki i swawole. Warsztaty umuzykalniające on-line
 dla dzieci w wieku 4-6 lat; 10 kwietnia

Poranek radosnych dźwięków

Warsztaty umuzykalniające Hulanki i swawole to propozycja dla dzieci 
w wieku 4-6 lat. Z powodu pandemii zajęcia obecnie prowadzone są 
zdalnie, za pośrednictwem platformy Zoom. Udział bezpłatny.

Cykl zaproponowanych zajęć ma na celu kształcenie poczucia 
rytmu oraz uwrażliwienie najmłodszych na czynniki muzyczne. Po- 
przez zabawę dzieci poznają w praktyce zagadnienia związane 
z dźwiękiem, a także rozwiną wyobraźnię muzyczną i poczucie 
orientacji w schemacie własnego ciała. Podczas zdalnych spotkań 
wykonamy ćwiczenia słuchowe, wzrokowe i wzrokowo-słuchowe – zachęca 
Grzegorz Kaźmierski, pomysłodawca warsztatów. – Za ich sprawą 
rozbudzimy w najmłodszych spontaniczną ekspresję muzyczną i reakcje 
psychomotoryczne. Wśród zaplanowanych aktywności znajdą się także 
ćwiczenia relaksacyjne z zakresu muzykoterapii – dodaje.

Na warsztaty zaprasza Grzegorz Kaźmierski – absolwent filmo-
znawstwa i animacji kultury na UMK w Toruniu oraz teatrologii 
na UKW w Bydgoszczy, specjalista ds. teatru i interdyscyplinarnych 
przedsięwzięć kulturalnych Wojewódzkiego Ośrodka Animacji 
Kultury w Toruniu. Jest też muzykiem – współzałożycielem, 
gitarzystą i liderem formacji 3. Piętro oraz doświadczonym 
realizatorem dźwięku i autorem wideoklipów oraz miniatur 
filmowych.

Udział bezpłatny, ale ze względu na interaktywną formę zajęć 
liczba uczestników jest ograniczona (o przyjęciu decyduje kolejność 
zgłoszeń). Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz na stronie 
internetowej www.woak.torun.pl do 8 kwietnia 2021 r.
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 Home recording – premiera 7 i 8. odcinka wideoporadnika
 dla muzyków i autorów podcastów; 12 kwietnia, 26  kwietnia

Domowe studio nagrań

Od początku roku na kanale YouTube Wojewódzkiego Ośrodka 
Animacji Kultury w Toruniu emitowany jest wideoporadnik Home 
recording, w którym w przystępnej formie, ale w bardzo kompetentny 
sposób omawiane są poszczególne etapy budowania i wyposażania 
domowego studia nagrań. Co miesiąc cykl uzupełniany jest o dwa 
kolejne odcinki.

Adresatami wideoporadnika są muzycy, autorzy podcastów i wszy- 
scy, którzy  marzą o stworzeniu własnego studia nagrań. Dziś każdy 
może niewielkim kosztem takie studio wyposażyć – przekonuje autor 
Home recordingu, Grzegorz Kaźmierski. W każdym odcinku objaśnia 
on funkcję, zasadę działania i cechy poszczególnych elementów studia. 
Podpowiada też, jak dobrać urządzenia, aby jak najlepiej spełniały 
swoją funkcję.

Tematem obu kwietniowych odcinków jest darmowe oprogramo- 
wanie służące do nagrywania i obróbki dźwięku. Na przykładzie 
programu Audacity omówione zostaną podstawowe ustawienia i 
funkcje tego typu aplikacji. Oczywiście, dwa kilkunastominutowe 
spotkania nie wyczerpują tematu, są raczej zachętą do samodzielnego 
odkrywania potencjału dostępnego za darmo oprogramowania.

Autor cyklu Home recording jest doświadczonym realizatorem 
dźwięku a także muzykiem –  współzałożycielem, gitarzystą i liderem 
formacji 3. Piętro. Ukończył filmoznawstwo i animację kultury na UMK 
w Toruniu oraz teatrologię na UKW w Bydgoszczy. Jako specjalista 
ds. teatru i interdyscyplinarnych przedsięwzięć kulturalnych Wo- 
jewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu prowadzi warsztaty 
i udziela konsultacji z zakresu realizacji i obróbki materiałów audio 
i wideo.

Wszystkie odcinki cyklu Home recording oglądać można na kanale 
YouTube Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu. 



54

Pytania, sugestie i propozycje kolejnych tematów kierować można 
bezpośrednio do autora.

 Alojzy Czarnecki – portrecista toruński (multimedialny wykład
 on-line); 16 kwietnia

Mistrz portretu fotograficznego

W 2021 roku w cyklu wykładów Sztuka fotografii Stanisław Jasiński 
prezentuje najważniejszych dwudziestowiecznych twórców foto- 
grafii artystycznej regionu. Jedną z pierwszoplanowych postaci w tej 
grupie jest bez wątpienia Alojzy Czarnecki.

Urodził się pod koniec XIX wieku, jeszcze przed pierwszą wojną 
światową zdobył w Berlinie umiejętności pozwalające na samodzielne 
prowadzenie zakładu fotograficznego. Niemal cała jego zawodowa 
kariera związana jest z regionem: w okresie międzywojennym jako 
rzemieślnik prowadził własny zakład w Więcborku, następnie 
w Ciechocinku, by ostatecznie pod koniec lat 30. osiąść w Toruniu. 
Po II wojnie światowej również prowadził prywatny zakład foto- 
graficzny, w którym przez lata powstawały portrety torunian – rów- 
nież tych najbardziej znanych. Od lat 50. ubiegłego wieku Alojzy 
Czarnecki aktywnie animował toruńskie, a później również regio- 
nalne, środowisko artystów fotografików, prowadził również zajęcia 
z fotografiki dla studentów UMK.

Chociaż multimedialny wykład Alojzy Czarnecki – portrecista 
toruński poświęcony będzie przede wszystkim wyjątkowo bogatej 
i zróżnicowanej twórczości artysty, nie zabraknie też wątków 
związanych z jego aktywnością organizacyjną w środowisku toruńs- 
kich fotografików. 

Wykład przygotował i przedstawi na żywo na platformie Zoom 
Stanisław Jasiński – fotografik i instruktor fotografii, członek Związku 
Polskich Artystów Fotografików, specjalista ds. fotografii WOAK. 
W latach 2007-2009 był prezesem Okręgu Kujawsko-Pomorskiego 



55

ZPAF, obecnie pełni funkcję przewodniczącego Okręgowej Komisji 
Kwalifikacyjnej ZPAF. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidual- 
nych, uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych krajo- 
wych i zagranicznych. Znawca historii fotografii oraz kolekcjoner 
zabytkowych aparatów i innych artefaktów związanych z tą dzie- 
dziną sztuki. Stanisław Jasiński publikuje artykuły teoretyczne 
i krytyczne w Fotografii, Krytyce Literackiej oraz Biuletynie Infor- 
macji Kulturalnej. Jest też organizatorem i kuratorem wystaw 
fotograficznych – m.in. Edwarda Hartwiga, Michała Kokota, Andrzeja 
Różyckiego, Wacława Wantucha.

Udział bezpłatny.

 Zajęcia teatralne dla dzieci on-line; 17 kwietnia
 • Teatralny rozruch dla dzieci w wieku 7-10 lat,
 • Poranne figle, psoty i żarty dla dzieci w wieku 4-6 lat z rodzinami;

Domowy sposób na teatr

Cieszące się dużym powodzeniem sobotnie zajęcia teatralne dla 
najmłodszych od maja również są w internecie – na żywo za 
pośrednictwem platformy Zoom. Udział bezpłatny.

Co jest potrzebne do zrobienia teatru w domu – zastanawia się 
prowadząca zajęcia Agnieszka Zakrzewska. – Właściwie nic specjal- 
nego… Dwie ręce, twarz i chwila wolnego czasu. Agnieszka Zakrzewska 
jest pedagożką teatru, animatorką kultury i instruktorką teatralną. 
Jako specjalistka ds. teatru WOAK realizuje wiele warsztatów teatral- 
nych i teatralno-plastycznych we współpracy z różnymi instytu- 
cjami kultury i placówkami oświatowymi z regionu dla różnych 
grup wiekowych. Ukończyła pedagogikę teatru – studia współ- 
prowadzone przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego 
oraz Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, a także 
Policealne Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych w Toruniu i Po- 
dyplomowe Studia Reżyserii Teatrów Dzieci i Młodzieży w PWST w 
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Krakowie, Filia we Wrocławiu. Jako aktorka i reżyserka związana 
była z Teatrem Wróbli oraz teatrem Uniwersytetu Warszawskiego. 
Uczestniczyła w licznych szkoleniach i projektach edukacyjno-
artystycznych. Jest też autorką wielu przedsięwzięć kulturalnych; 
od lat prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych 
w każdym wieku.


