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Lubelskie w Dzielach wszystkich
Oskara Kolberga
W roku 2014 obchodzimy dwusetn^ rocznicf urodzin Oskara Kolberga. Jest to postac niezwykle zasluzona dla polskiej i wlasciwie calej slowianskiej kultury. Bior^c pod
uwagf znaczenie tego dorobku, „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczegolnym znaczeniu dorobku artysty i naukowca, oglasza rok 2014 Rokiem Oskara Kol
berga” (Monitor Polski, Warszawa 16 grudnia 2013, poz. 1016). Ten muzyk, kompozytor, folklorysta, etnograf zgromadzil olbrzymi^ dokumentacjf roznorodnych zjawisk
kultury materialnej i duchowej w dziele: Lud. Jego zwyczaje, sposob zycia, mowa, podania, przystowia, obrzpdy, gusta, zabawy, piesni, muzyka i tance. Za swojego zycia
opublikowal - w podziale na poszczegolne regiony etnograficzne i etniczne - 33 tomy.
W kolejnosci byly to nast^puj^ce regiony: Sandomierskie, Kujawy, Krakowskie, Wielkie Ksifstwo Poznanskie, Lubelskie, Kieleckie, Radomskie, L^czyckie, Mazowsze,
Pokucie. Materialy z kolejnych regionow ukazywaly si§ juz po smierci O. Kolberga.
W pierwszej kolejnosci - jeszcze z koncem wieku XIX - byly to dwa tomy Chetmskiego
i Przemyskie, a w 1909 roku - wyszedl tom poswifcony Wolyniowi.
Wyj^tek od zasady regionalnej stanowil tom pierwszy (Warszawa 1857), poswifcony zasadniczo dokumentacji ballad ludowych - z wykazaniem wszystkich dostfpnych
autorowi wariantow poszczegolnych utworow, oraz wybranych przyspiewek i, zapisanej glownie w okolicach Warszawy, ludowej muzyce instrumentalnej.
Zebrane przez samego O. Kolberga, ale takze i przez wielu jego wspolpracownikow, materialy staly si§ w pelni dostfpne dzifki inicjatywie Rady Panstwa z 13 lipca
1960 roku, kiedy to w ramach obchodow 1000-lecia Panstwa Polskiego postanowiono
wydac Dzieta wszystkie Oskara Kolberga. Niemale zaslugi w realizacji tej inicjatywy
mial znany etnograf i etnolog prof. dr hab. Jozef Burszta. Organizacja tego przedsifwzifcia zostala powierzona Polskiemu Towarzystwu Ludoznawczemu, ktore w tym
celu w Poznaniu zorganizowalo odpowiedni^ pracownif. Obecnie prace redakcyjne
i wydawnicze prowadzi specjalnie powolany do tego celu, a dzialaj^cy w Poznaniu, Instytut im. Oskara Kolberga. W ramach tej inicjatywy w pierwszej kolejnosci - na zasadzie reprintow - zostaly opublikowane tomy opracowane przez samego Kolberga oraz
wydane bezposrednio po smierci autora, a od roku 1965 - tomem 40 Dziet wszyst-
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kich, zatytulowanym Pomorze, rozpoczçto udostçpnianie materialow zgromadzonych
w „tekach Kolberga”. W tej serii wydano d o k u m e n ta j do kolejnych regionow, jak
przykladowo: Mazury Pruskie, Mazowsze cz. VI (z Ziemi^ Dobrzynsk^), Kaliskie
i Sieradzkie, Sl^sk, Gory i Podgorze, Tarnowskie-Rzeszowskie, Sanockie i Krosnienskie, Podole, Bialorus-Polesie, Litwa, Rus Karpacka, Rus Czerwona, Luzyce. Osobny
tom (60) wypelniaj^ przyslowia, a kolejne - artykuly, rozprawy i kompozycje Oskara
Kolberga. Rozpoczçto rowniez wydawanie tzw. suplementow do tomow opracowanych i wczesniej opublikowanych przez O. Kolberga.
Materialow dla regionu Lubelszczyzny, a wiçc obszaru dzisiejszego wojewodztwa
lubelskiego, nalezy szukac w roznych tomach Dziet wszystkich. S3 to przede wszystkim:
I - Dwa pierwotne tomy Ludu - Lubelskie cz. I i II (w serii Dzieta wszystkie to
odpowiednio t. 16 i 17) oraz w lubelskim suplemencie (t. 75 Dziet wszystkich); w tych
tomach odnajdujemy d o k u m e n ta j z takich okolic jak: Lublin, Belzyce, Krasnystaw,
Kazimierz, Baranow, Zyrzyn, Pulawy, Lubartow, Lçczna, Kurow, Janow Lubelski, Krasnik, Radecznica, Bilgoraj, Tarnogora, Szczebrzeszyn czy Tomaszow Lubelski, a takze
Krzeszow i Zaklikow - miejscowosci polozone w dzisiejszym wojewodztwie podkarpackim.
II - Dwie czçsci Ludu, z podtytuiem Chetmskie, cz. I i II (Dzieta wszystkie t. 33
i 34) oraz suplement do tych czçsci - t. 82; material zawarty w tych tomach pochodzi
z nastçpuj^cych okolic: od polnocy - Losice (dzisiaj wojewodztwo mazowieckie) i dalej powiaty: bialski, radzynski, parczewski, wlodawski, chelmski, hrubieszowski - po
Lçczn^ na wschodzie i Krasnobrod - na poludniowym zachodzie.
III - W czçsci trzeciej Mazowsza, jest to tzw. Mazowsze Lesne (Dzieta wszystkie
t. 26), odnajdziemy dokumentacjç dla okolic Lukowa, Stoczka Lukowskiego, Ryk, St§zycy, Serokomli, Lysobykow, Adamowa, Tuchowicza i na poludnie po Kock.
IV - Tom 1: Piesni ludu polskiego: lubelska zawartosc tego tomu to zestaw wariantow do dziesiçciu piesni balladowych o nastçpuj^cych numerach (nadanych przez
O. Kolberga) i miejscowosciach zapisu: 1.i. - Kontusz oblekç i pas przypaszç (od Lublina); 5.r. - Jas koniki napawat (z Lubelskiego); 8 .g. i 8.dd.- dwa warianty „Podolanki” (od Radzynia i Janowca); 9.p. - Snito siç Marysience na tozku lezqcy (Lubelskie);
12.i. - Oj, tam za dworem na btoniu (od Bilgoraja); 16.g. i 16.r - Nasiejç ja jasnej ruty
w swoim ogrodzie (od Adamowa i Lubartowa); 20.h. - W dole kalinka stojata (od Ja
nowca); 22.b. - Stuzyt Jasio u pana (Podlasie); 26. - Bywaj zdrowa i szczçsliwa dziewczyno moja (z Lubelskiego); 27.b. - Oj, miat dobre woty, na kiepskie se pomieniat (od
Janowca). Jezeli chodzi o kwalifikacje geograficzne tych zapisow - to najczçsciej s^ one
dosyc ogolne, typu: Lubelskie, Podlasie, od Bilgoraja, od Lubartowa. Bardziej zindywidualizowane dotycz^ Janowca i Adamowa. Bardzo rozna jest tez obszernosc tych
dokumentacji. S^ to czçsto fragmenty uzupelniaj^ce zapis podstawowy, w tym jednostrofowe. Za najoryginalniejszy nalezy uznac zapis nr 26. - Bywaj zdrowa i szczçsliwa
/ o dziewczyno moja. Jest to pochodz^cy z Lubelskiego jedyny wariant tego utworu.
Liczy 16 strof (z nutami). Przedstawia zal dziewczyny po smierci kochanka, ktorego
wczesniej odtr^cila:
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15. Kl§czy Kasia na grobie
po Jasiu w zatobie:
o moj Jasio, Jasienko:
przemow do mnie stowenko.
16. Nie warta Kasiu, nie warta
idzze sobie do czarta,
za zycia mnie nie kochata,
po smierci si§ rozptakata1234.
Nalezy wyjasnic, ze tekst tego utworu O. Kolberg (co sam zreszt^ zaznaczyl) podal za Kazimierzem Wladyslawem Wojcickim, ale juz w innym ukladzie stroficznym,
z drobnymi zmianami slownymi i z dodaniem zapisu muzycznego2.
Innym pelnym - takze szesnastostrofkowym zapisem lubelskiej ballady jest w t. 1.
jeden z wariantow piesni o incipicie: W dole kalinka stojata. Jest to utwor przedstawiaj^cy motyw opisywany jako „Incest i rozpoznanie sif rodzenstwa”. Rozwoj fabularny tej ballady jest nastfpuj^cy: Panowie/zolnierze zatrzymuj^ sif w karczmie i jeden
z nich, za wyplacone karczmarce pieni^dze, spfdza (lub nie) noc ze sluz^c^. Jednakze
w rozmowie okazuje sif, ze jest to rodzenstwo.
V
- Ponadto pochodz^ce z obszaru wojewodztwa lubelskiego drobne uzupelnienia materialowe mozna jeszcze odnalezc w 41 tomie Dziet wszystkich3. Zostal on pomyslany jako suplement do wczesniej wydanych wszystkich tomow mazowieckich,
a od strony 413 zawiera dokumentacjf dotycz^c^ Mazowsza Lesnego. I w tej czfsci
jest tez kilka przykladow zwi^zanych z lubelsk^ lokalizacj^. Jeden zapis dotyczy praktykowanego „kolo Lukowa, Lfcznej, Chelma” zwyczaju okresu Bozego Narodzenia,
ktory polegal na tym, ze „W dzien Bozego Narodzenia spiesz^ chlopcy na wyscigi ku
dzwonnicy. Kto pierwszy zadzwoni, ten sif najprzod ozeni”4. Inne przyklady dotyczy
zapisow doslownie kilku wybranych piesni powszechnych i przyspiewek - od Stoczka,
Lukowa i ogolnie z Podlasia. Pomimo niewielkiej ilosci zawartych tam tekstow jest to
dokumentacja wazna i ciekawa, na przyklad z punktu widzenia rekonstrukcji tradycji.
Mamy tam bowiem rzadki zapis piesni historyczno-wojennej z motywem Poniatowskiego:
[...] Poszli szlachta na trzy trakta,
Moskal na czetyry,
dali, dali Poniatowski,
juzes jest pod nami.

1
2

3
4

O. Kolberg, Dziela wszystkie, t. 1: Piesni ludu polskiego, Wroclaw-Poznan 1961, s. 253.
Por. K. W. Wojcicki, Piesni ludu Bialochrobatow, Mazurow i Rusi znad Bugu, t. 1, wyd. fototypiczne,
pod red. H. Kapelus, Zaklad Narodowy im. Ossolinskich, Wydawnictwo PAN, Wroclaw-WarszawaKrakow-Gdansk, s. 119-121.
O. Kolberg, Dziela wszystkie, t. 41: Mazowsze, cz. VI, Wroclaw-Poznan 1969, s. 413-577.
Tamze, s. 413.
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Moskal w Wilnie, Moskal w Grodnie,
Moskal i w Warszawie,
juz Polakom zastqpili
w karaul ich wziali.567
Mamy tez potwierdzenie wejscia do tradycyjnego (ustnego) obiegu tekstu autor
skiego. W tym przypadku chodzi o wiersz Wincentego Pola, ktory w przekazie ustnym
z okolic Lukowa przybrai nast^puj^c^ formf:
Lecq liscie z drzewa,
co wyrosly wolne,
|: na mogile spiewa
jakies ptasze polne. :|
Juz przez chwilp, Polsko,
dobrze bylo tobie,
|: wszystko si§ zmienilo,
twe dzieci w zalobie. :|
Poniszczone miasta,
popalone siola,
|: a w polu niewiasta
krzqta si§ dokola. :|6
Charakteryzuj^c zawartosc tresciow^ dotycz^cej Lubelszczyzny dokumentacji tradycji zebranej w Dzielach wszystkich Oskara Kolberga, nalezy podkreslic, ze jest ona
roznorodna i bogata, chociaz nie obejmuje wszystkich dziedzin i zakresow dorobku
kulturowego. Uzywaj^c wspoiczesnej terminologii, mozna w pewnym uproszczeniu
powiedziec, ze obejmuje giownie dziedzictwo niematerialne, a wifc: folklor siowny,
muzyczny i siowno-muzyczny; wierzenia, zwyczaje i obrzfdy - tak rodzinne jak i doroczne, obrzfdy gospodarskie, tradycyjne praktyki, np. lecznicze i tradycyjn^ wiedzf
o swiecie, jfzyk, zycie codzienne i swi^teczne, stroj, budownictwo itp. Nalezy rowniez
bardzo pozytywnie ocenic systematycznosc podawania czytelnikowi zebranego materiaiu. Przejrzystosci w pierwszym rzfdzie nadaje i zapewnia geograficzno-etnograficzny ukiad materiaiu w poszczegolnych tomach. Z kolei w obrfbie tak wydzielonych
tomow O. Kolberg, jak pisze Jerzy Bartminski, „caiy bogaty materiai etnograficzny,
folklorowy i jfzykowy podzielii na kilka grup, ktore wyraznie ukiadaj^ sif w dwa zespoiy. Pierwszy tworz^: 1) zwyczaje kalendarzowe [...] oraz gry i zabawy, 2) obrzfdy
rodzinne [...], 3) piesni powszechne szczegoiowo dzielone wedle zasady tematycznej, 4) tance i przyspiewki taneczne. Drugi zespoi, stale podawany przez Kolberga po
pierwszym, obejmuje: 5) wierzenia, 6 ) opowiesci i bajki, 7) przysiowia, 8) zagadki”7.
5
6
7

Tamze, s. 486.
Tamze, s. 546.
J. Bartminski, Folklor - jgzyk - poetyka, Zaklad Narodowy im. Ossolinskich, Wydawnictwo PAN,
Wrociaw-Warszawa-Krakow 1990, s. 17.
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Koniecznie trzeba tez dodac, ze zwykle w czfsci pierwszej kazdego tomu regionalnego s^ przedstawione dane typu:
1. Ogölna charakterystyka przedstawianego obszaru, pod wspöln^ nazw^ „Kraj”
Praktycznie jest to opis wybranych, ale najwazniejszych dla subregionu miejscowosci, szczegölnie tych ktöre stanowi^ o wyrözniaj^cych cechach danego
obszaru.
2. Charakterystyka wyposazenia w zakresie kultury materialnej ludnosci opisywanego „kraju”, w tym przykladowo w odniesieniu do Lubelskiego jest to:
ubiör, pozywienie, mieszkanie, praca na roli, rzemioslo itd.
3. Tomy zwienczaj^ce charakterystyka regionu zwykle koncz^ wykazy miejscowosci podane z przypisaniem do powiatöw oraz wykazy nazwisk, imion, przezwisk a niekiedy slowniczki regionalnych (gwarowych) slöw i wyrazen.
Podkreslaj^c niezaprzeczaln^ rolf samego Oskara Kolberga w powolaniu, realizacji - terenowej, a nastfpie publikacyjnej, pomyslu udokumentowania kultury polskie
go i nawet szerzej - slowianskiego ludu, nalezy takze pamiftac o wkladzie wielu jego
wspölpracowniköw. To niezwykle dzielo jakim jest Lud. Jego zwyczaje, sposob zycia,
mowa, podania, przystowia, obrzpdy, gusla, zabawy, piesni, muzyka i tance podsumowuje zatem wysilek i dorobek znaczniejszej liczby osöb. Charakteryzuj^c ogölnie röznorodne zrodla jakie O. Kolberg wykorzystal w dokumentowaniu kultury ludowej
obszaru Lubelszczyzny, mozna je podzielic na dwa zasadnicze rodzaje. S3 to:
1. Zrödla zastane;
2. Zrödla specjalnie wywolane na okolicznosc realizacji Ludu.
Zrödla zastane to przede wszystkim wczesniejsze publikacje materialöw dotycz^cych ludowych tradycji. Przykladowo, w odniesieniu do terenöw Lubelszczyzny, do
wazniejszych tego typu egzemplifikacji nalezy zaliczyc: ogölnie znane opracowanie
Lukasza Golfbiowskiego Lud polski, jego zwyczaje, zabobony (Warszawa 1830). Materialy zebrane przez pracuj^cego przez pewien czas w Ordynacji Zamojskiej Jözefa
Gluzinskiego w pracy Wloscianie polscy uwazani pod wzglpdem charakteru, zwyczajow,
obyczajow i przesqdow z dolqczeniem przyslow powszechnie uzywanych. (Wloscianie
z okolic Zamoscia i Hrubieszowa). Jej pelne wydanie ukazalo sif w „Archiwum Domowym” w 1865 roku, ale fragmenty ukazaly sif wczesniej, bo w 1853 roku drukowal je
„Dziennik Warszawski”. Uznaje sif, ze jest to pierwsza dla obszaru Lubelszczyzny tak
wszechstronnie ujfta monografia etnograficzna8. Innym zrödlem zastanym jest opra
cowanie S. Z. Sierpinskiego, znane - wydaje sif - Kolbergowi z rfkopisu (?), a wydane
jako Historyczny obraz miasta Lublina, Warszawa 1843. Z kolei do dokumentacji kolfd
Kolberg czfsto sifgal do slynnej kantyczki Pastoralki i kolpdy z melodyami, czylipiosnki
wesole ludu w czasie Swiat Bozego Narodzenia po domach spiewane opracowanej przez
ksifdza Michala Marcina Mioduszewskiego - Kraköw 1843.
Wykorzystanych przez O. Kolberga wczesniejszych publikacji w Ludzie i nastfpnie
przez autoröw wydaj^cych Dziela wszystkie, jest zreszt^ znacznie wifcej i z pewnosci^
8

H. Zwolakiewicz, Etnografowie i regionalisci w badaniach ludowej kultury Lubelszczyzny. (Materialy
do „Lubelskiego slownika biograficznego”), „Studia i Materialy Lubelskie. Etnografia”, 1, Lublin 1962,
s. 22.
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ten temat czeka na swojego odkrywcf. Ogolnie wymienic mozna chociazby tytuly czasopism, takich jak: „Kurier Lubelski”, „Tygodnik Ilustrowany”, „Dziennik Warszawski”,
„Gazeta Codzienna” czy „Nowiny” oraz pochodz^ce z 1826 roku materialy Klementyny z Tanskich Hofmanowej.
Z kolei do zrodel wywolanych nalez^ przede wszystkim materialy zebrane przez
autora Ludu w trakcie jego terenowych eksploracji. Wiemy na pewno, ze O. Kolberg
na Lubelszczyznie i na obszarze Chelmszczyzny bywal kilkakrotnie. W literaturze
przedmiotu nie ma jednakze pelnego opisu wszystkich badawczych podrozy Kolberga
odbytych na Lubelszczyznf. Z informacji rozsianych mozna wnioskowac, ze na pewno
byl on na tych terenach w latach: 1848, 1859, 1865, 1866, 1869 i 1870. W zachowanych
zapisach wydatkow wymienia sif nastfpuj^ce miejscowosci: Pulawy, Zyrzyn, Osiny,
Kurow, Lublin, Tatary, Piaski, Siedliszcze, Chelm i okolice, Sawin, Tarnow, Wola Tarnowska, Chojno, Bezek, Krasne, Galfzow, Wola Galfzowska, Wola Sobieska, Tarnogora. Jak pisze Agata Skrukwa: „Najlepiej udokumentowana jest podroz odbyta w roku
1859 przez Pulawy, Kurow, Lublin, Piaski, Siedliszcze, Chojno, Bezek, Krasne, Galfzow,
Wolf Galfzowsk^, Wolf Sobiesk^ i Tarnogorf. Bezsporny jest takze wyjazd do Lublina
i Galfzowa w 1865 roku oraz do Lublina w latach 1862, 1866 i 1869. Po roku 1871, tj.
zamieszkaniu w zaborze austriackim, nie byl juz Kolberg nigdy w Lubelskiem”9.
Nalezy wszakze pamiftac, ze na obfit^ zawartosc materialow zgromadzonych w tomach lubelskich, a szczegolnie w Chetmskim (t. 33-34 i 82) - znaczny wplyw mieli
takze wspoipracownicy Kolberga. Z roznych poswiadczen wynika, ze bylo ich sporo.
Niew^tpliwie najwifkszy udzial miala Maria Hemplowna. Udzial ten byl dwojakiego
rodzaju:
1. Polegal na udostfpnieniu Kolbergowi na pobyt badawczy swojej posiadlosci w Tarnowie pod Sawinem. Sam autor Ludu tak tf rolf charakteryzowal
w jednym z listow: „Poszukiwania nasze w kilku jedynie miejscowosciach,
przy sprzyjaj^cych ku temu okolicznosciach skrzftniej niz gdzie indziej dokonywane, najobfitszy owoc przyniosly nam w okolicy Chelma, gdzie osobliwie
w goscinnym domu pp. Hemplow w Tarnowie pod Sawinem, dzifki umiejftnej
pomocy i zamilowaniu do rzeczy ludowych corki domu, p. Marii Hempel, zdolalismy (w latach 1867, 1869 i 1870) nagromadzic zasob wiadomosci i notatek
etnograficznych, rzadko kiedy w takiej przez nas w innych okolicach nabytych
obfitosci. Przy opisie np. samego juz wesela w Tarnowie najmniejszego przy tym
obrzfdzie zachowanego nie pominifto szczegolu i zwyczaju”10. Mozna tez domniemywac, ze M. Hemplowna z powodzeniem wprowadzala Kolberga w specyficzne tajniki kultury wschodniego pogranicza.
2. Inna - wydaje sif, ze nawet istotniejsza rola Hemplowny polegala na tym, ze
rowniez sama gromadzila rozne materialy terenowe, ktore zostaly skrzftnie
przez Kolberga wykorzystane. Materialy te czfsciowo zachowaly sif w rfko9

Za A. Skrukwa, „Lubelskie” Oskara Kolberga, [w:] O. Kolberg, Dziela wszystkie, Lubelskie. Suplement
do tomow 16-17, Instytut im. Oskara Kolberga, Poznan 1998, s. XII.
10 Za E. Millerowa, „Chelmskie” Oskara Kolberga, [w:] O. Kolberg, Dziela wszystkie, t. 82: Chelmskie.
Suplement do tomow 33 i 34, Instytut im. Oskara Kolberga, Poznan 2004, s. XV.
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pisach. Samych piesni zapisala 115 (s^ wydane w t. I Chelmskiego). Ale bardzo
wartosciowe s^ tez dokumentacje jçzyka obszaru okolic Chelma (opublikowane
przede wszystkim w Suplemencie).
Jednakze lista wspolpracownikow O. Kolberga gromadz^cych, szczegolnie dokum e n t a j do tomow chelmskich, jest znacznie dluzsza. S3 to osoby znane, jak chociazby ksi^dz Wladyslaw Siarkowski z Kielc - autor pochodz^cego z roku 1876 rçkopisu
Opisanie niektôrych zwyczajôw ludu guberni lubelskiej i siedleckiej, ale czçsciej byly to
osoby mniej dzisiaj znane, jak: Helena Hemplowna (siostra Marii), Paulina Charlampowicz (zbierala materialy z okolic Cycowa) czy Andrzej Wojtas11 - sluz^cy we dworze
Dubieckiego we wsi Podhorce, ktory zapisal 22 roznorodne piesni. Z kolei materialy
do tomow Lubelskie miçdzy innymi zbierali jeszcze (oprocz M. Hempel): Wladyslaw
Ciesielski (przeslal materialy z okolic Turobina i Zolkiewki), Jozefa Kozmianowna corka wlasciciela Galçzowa, gdzie Kolberg przebywal dwukrotnie. Wiadomo rowniez,
ze niektorzy wspolpracownicy do dzisiaj nie zostali ujawnieni.
Generalnie zatem kwestia wspolpracownikow i ogolnie mowi^c - szczegolowych
zrodel dla Dziel wszystkich O. Kolberga wymaga dalszych badan.
Jezeli chodzi o zakres materialowy publikacji, to w odniesieniu do Lubelszczyzny
ilosciowo najpelniejsza dokumentacja O. Kolberga i jego wspolpracownikow odnosi
siç do piesni i folkloru muzycznego. W szesciu podstawowych tomach dla tego regionu (Lubelskie cz. I, II i suplement oraz Chelmskie cz. I, II i suplement) l^cznie piesni
i melodii bez tekstow slownych jest okolo 1750. Do tego nalezy dodac dokumentacja
z tomow pozostalych, co l^cznie daje okolo 1800 zarejestrowanych tego typu utworow.
A s^ to w zasadzie wszystkie kulturowo najistotniejsze gatunki folkloru piesniowego
(slowno-muzycznego) - w tym: piesni obrzçdowe (z cyklu rodzinnego, dorocznego
czy gospodarskiego), rozne gatunki piesni powszechnych, kolysanki, ballady itp.
Bardzo dobrze s^ tez udokumentowane cale obrzçdy, w szczegolnosci wesela.
Przedstawiaj^c ilosciowo jest to: 18 scenariuszy w czçsci I Lubelskie, 8 - w czçsci I
Chelmskie oraz 1 z okolic Tuchowicza - Mazowsze Lesne. L^cznie jest to zatem 27 dokumentacji, ktore pochodz^ z roznych (czytaj - wlasciwie ze wszystkich) stron obszaru
wojewodztwa lubelskiego. Nikt wczesniej i pozniej tak dokladnie tego obrzçdu nie
udokumentowal12. Zapisy s^ bardzo poprawne metodologicznie: maj^ charakter line
arny, czyli do kazdego kolejno nastçpuj^cego segmentu obrzçdu dodane s^ wykonywane wowczas piesni (czçsto z nutami), komentarze - dotycz^ce zachowan uczestnikow i potrzebnych atrybutow, a wczesniej - jest zamieszczony opis ubioru i wstçpnych
przygotowan. I uwaga moze najistotniejsza: s^ to dokumentacje obrzçdow z konkretnych miejscowosci, a nie jakas zestawiona modelowa suma czyichs wyobrazen o weselu. Dlatego dokumentacje O. Kolberga maj^ tak wazny walor zrodlowy.
Bardzo systematyczne i obszerne s^ w Dzielach wszystkich takze dokumentacje
obrzçdow i zwyczajow kalendarzowych. Podstaw^ ich systematyki jest raczej kalen11
12

Tamze, s. 67 i inne.
Najobszerniejsza wspolczesna dokumentacja wesel z regionu lubelskiego obejmuje 23 scenariusze.
Por. F. Olesiejuk, Obrzçdy weselne w Lubelskiem. Materialy etnograficzne do badan nad obrzçdowosciq
weselnq, PTL, Wroclaw 1971.
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darz koscielny. O. Kolberg rozpoczyna bowiem ich charakterystykç zwykle od Adwentu. Jednakze najwiçcej miejsca poswiçca okresowi Bozego Narodzenia i Nowego
Roku. W materiaiach lubelskich ze szczegoln^ wrazliwosci^ przedstawiana jest Wigilia (giownie na przykiadzie okolic Zamoscia i Szczebrzeszyna - opis przytaczany
za J. Gluzinskim), dzien sw. Szczepana, Nowy Rok i swiçto Trzech Kroli oraz kolçdy
i niektore formy kolçdnicze, w tym szopka z Lublina (wediug opisu S. Z. Sierpinskiego)13. W tej dokumentacji s^ przywoiane przykiady niemal wszystkich odmian kolçdy,
w tym kolçdy koscielne, pastoraiki, parodie kolçd oraz, mniej juz dzisiaj znane, ludowe
kolçdy apokryficzne, czy kolçdy noworoczne (zyczeniowe) - jak ta „od Konskowoli,
Kurowa”:
1.

Co siç swieci w nowej sieni?
(Pana) gospodarza kon osiodtany.

2.

Siodtajq go ubierajq,
na wojenkç wysylajq.

3. I wyjechat w szczere pole,
i objechat zytko swoje.
4. I napotkat dzikie swinie,
one ryjq tam pod jedlinq.
5. I wyryty ztota bryty:
a gdziez to ztoto podziejemy?
6 . Do ztotnika je zaniesiemy,

ztoty kielich ulejemy.
7. Ztoty kielich, srebrnq czarç,
Panu Jezusowi na ofiarç.
8 . Kto tym kielichem pijat bçdzie?

sam Pan Jezus po kolçdzie.
9.

Sam Pan Jezus z j-aniotami,
i Najswiçtsza Panna z swiçciczkami.14

Kolejny dziai tradycyjnej kultury, ktoremu O. Kolberg zawsze poswiçcaï duzo uwagi to obrzçdy i zwyczaje zniwne. W tomie Lubelskie cz. I rozdziai ten jest zatytuiowany
Zazynki i dozynki. W czçsci lubelskiej otrzymalismy dokumentacjç osmiu scenariuszy
obchodow dozynkowych, z tym, ze niektore, np. „od Piaskow, Kozice” czy „od Lublina,
Turka” dokumentacja jest bardzo ograniczona i skiada siç na ni^ tylko pojedynczo
przytoczona piesn. Jednakze generalnie opis uroczystego zakonczenia prac zniwnych

13 Zob. O. Kolberg, Dzieta wszystkie, t. 16: Lubelskie, cz. I, Wroclaw-Poznan 1962, s. 99-112.
14 Tamze, s. 109-110.
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jest przedstawiany w jego pelnej strukturze, to jest w czçsci polnej, wiencowej i ludycznej.
Ciekawym spostrzezeniem jest tez odroznienie specjalnie obchodzonych „zasiewek i dosiewek”, czyli pocz^tku i zakonczenia jesiennych siewow, ktore autor widzi
jako niezbçdn^ kontynuacjç dozynek. Te momenty byly rowniez obudowane specjalnymi zwyczajami i wierzeniami. Jak zapisal O. Kolberg: „Zasiewki i dosiewki, to jest
pocz^tek i koniec siejby, maj^ takze u nich swoje zwyczaje, przy ktorych rownie potrzebuj^ wodki i uczty z jedzenia zlozonej, chociaz nie tyle juz obfitej, jak przy zazynkach i dozynkach. Na obsianych zagonach rozrzucaj^ po zabronowaniu tu i owdzie po
trochu dorodnej slomy ze zboza takiego jakie obsiali, z przekonaniem, aby takze zboze
po obsianiu urodzilo”15. Przywoluj^c ten kontekst, autor trafnie zauwazal i podkreslal
charakterystyczn^ cyklicznosc prac rolniczych. Czas dozynek jest bowiem jednoczesnie swoistym i symbolicznym zakonczeniem, ale takze nowym rozpoczçciem.
Caly okres zniwnych prac polowych, a nie tylko moment symbolicznego ich za
konczenia, dla polskiego ludu byl zawsze czasem niezwykle istotny, bowiem decydowal o podstawowych wymiarach zycia, w tym przede wszystkim konczyl tzw. przednowek. Dlatego tez zniwa traktowano w kategoriach swoistego swiçta. Odnotowal to
rowniez O. Kolberg, ktory w tomie Chetmskie zapisai n a s tç p u j^ obserwacjç:
Do zniwa tak kobiety, jak i mçzczyzni ubieraj^ siç czysto; parobcy i dziewki przystrajaj^ glowy
w kwiaty. Wychodz^c w pole, jak i wracaj^c z calodziennéj roboty, zawodz^ (osobliwie kobiety)
przeci^glemi tony tçskne piesni, czasem nabozne, ktorych mily dzwiçk daleko rozchodz^c siç
po rosie, blogie i rzewne budzi w sluchaczu uczucia. Ale i w polu robota okraszona jest spiewk^;
przechodzien latwo po spiewach i wrzawie odgadnie, gdzie zency dozynaj^, zanim pochylonych
w pracy jego oko ujrzy. [...] W okolicy Puchaczowa, Ostrowa, hçczny rowniez bardzo swiezo
i schludnie ubieraj^ siç w czasie zniw, jakby do kosciola lub cerkwi16.

W dotycz^cym Lubelszczyzny dokumentacyjnym dorobku O. Kolberga niezmiernie wazn^ pozycjç zajmuje folklor prozatorski. S^ to glownie, uzywaj^c nomenklatury
autora, powiesci, gadki, podania i legendy. L^cznie w obu glownych czçsciach publikacji, to jest w czçsci Lubelskie i Chetmskie - mozna doliczyc siç okolo 70 ludowych
tekstow prozatorskich. S^ to dokumentacje pelne i wartosciowe jçzykowo. Ostatnia
uwaga w szczegolnosci jest istotna dla zapisow zawartych w tomie Chetmskie, a to z tej
racji, ze uwzglçdnia miejscow^ gwarç „rusk^”. Material ten jest zatem bardzo dobrym
zrodlem do badania wschodniego pogranicza kulturowego.
Z innych dziedzin folkloru, dosyc obszernie i ciekawie udokumentowanych przez
O. Kolberga, nalezy wymienic przyslowia. W samej drugiej czçsci Lubelskiego jest ich
okolo stu. Ale w przekonaniu pisz^cego glowna wartosc tych zapisow zasadza siç na
czym innym. Otoz wlasciwie kazde z nich opatrzone jest komentarzem, przedstawiaj^cym jak^ rolç odgrywa ono w ludowej kulturze. W pierwszym rzçdzie jest to:
♦ swoisty kalendarz gospodarskich prac polowych: „Swiçty Bartlomi zyto potlumi” - 26 sierpnia: „Jest to ostrzezenie dla tych gospodarzy, ktorzy siç ze zbiorem
15 Tamze, s. 124.
16 O. Kolberg, Dzieta wszystkie, t. 33: Chetmskie, cz. 1, Wroclaw-Poznan 1964, s. 166-167.
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Zyta opozniaj^. W téj porze zdzbla i klosy kolankuj^ sif, lami^ i zginaj^ ku ziemi, a przeto szkoda plonu, ktory opieszala rfka dot^d nie zebrala”17;
♦ inny cykl przyslow dotyczy utrwalonych konstatacji na temat stanu zjawisk
przyrodniczych, por. „Swifty Marcin bloniem jedzie siwym koniem” (11 listopada), co O. Kolberg tak komentuje: „Bardzo czfsto sif zdarza, Ze snieg bywa
w téj porze. Wiadomo zas, Ze swiftego Marcina maluj^ na koniu bialym lub
siwym” 18;
♦ jest rownieZ wyraznie wyroZniaj^cy sif zestaw przyslow przedstawiaj^cych relacje mifdzyludzkie, w tym w szczegolnosci zalotne i matrymonialne: „Pokrowenku, Pokrowenku / nakryj menie holowenku; / daj siaku taku onuczu, / niech
sie dziewkoju nie nuczu” (1/13 pazdziernika). Objasnienie komentuj^ce sens
tego przyslowia jest nastfpuj^ce: „Gdy nadchodzi swifto Boga-Rodzicy Opiekunki, dziewczfta ruskie (od Zamoscia, Hrubieszowa) modl^ sif w ten sposob:
»Boga-Rodzico Opiekunko! Nakryj moj^ glowf jak^ tak^ namiot^, abym sif juZ
w stanie dziewiczym wifcéj nie mfczyla« - to jest, prosz^, aby po Pokrowie czyli
po swifcie Matki Boskiéj, za m^Z wyjsc mogly. Namiotek, jest platek plotna
(rownie jak i podlejsza oden onucza na nogi), zawieszony na glowie mfZatek”19.
Zarowno w czfsci Lubelskie, jak i Chetmskie, szczegolnie w drugim ich tomie, odnajdziemy bardzo obszern^ dokumentacjf - opartej na wierzeniach oraz kulturze
magicznej, ale i na obserwacji przyrody - wiedzy ludowej. Dotyczy ona interpretacji
zjawisk przyrodniczych, zachowan zwierz^t czy wykorzystania roslin w celach leczniczych. Jest o tyle istotna, Ze ujawnia charakter ludowego swiatopogl^du, ktorego podstawowe wymiary to: antropomorfizm, tradycja ludowych wierzen, postawa magiczna
i sakralnosc. Ten dzial materialow, szczegolnie zamieszczony w czfsci chelmskiej, Izydor Kopernicki ocenil jako najwartosciowszy, jako „dzial celuj^cy nad wszystkimi”20.
Dobrç i l u s t r a j tych cech moZe byc zapis Kolberga, wyjasniaj^cy dlaczego drewno
rzucone w ogien „piszczy”: „[...] a mowi^, Ze to jest dusza pokutuj^ca. Nieraz sif zapewne kaZdemu prawie slyszec zdarzylo, Ze drzewo osikowe lub inne z lisciowych,
swieZo zr^bane lub nie dosc wyschle, poloZone na ogniu, pozbywaj^c sif sokow lub
powietrza, czfstokroc piszczy bardzo przerazliwie albo Zalosnie wtenczas, gdy naczynia drzewne wlokniste i rurkowate, cisnione cieplem i par^ pfkaj^. Starzy mowi^, Ze
to sif dusza odzywa i litosci Zyj^cych blaga, a by sif za ni^ w czyszczcu pokutuj^c^
modlili, i przytem rozmaite wyprowadzaj^ gawfdy”21.
W ocenie pisz^cego waZn^, a niedocenian^ dot^d p o z y j w dokumentacji zbioru
Dziet wszystkich O. Kolberga jest material zwi^zany z charakterystyk^ jfzyka ludnosci
obszaru Lubelszczyzny. O niedocenianiu tego zrodla dla opracowan dialektologicznych dobitnie zaswiadcza dotychczasowy stan badan. Jedyn^ istotniejsz^ pozycjf sta17
18
19
20
21

TenZe, Dzieta wszystkie, t. 17: Lubelskie, cz. II, Wroclaw-Poznan 1962, s. 173.
TamZe, s. 175.
TamZe, s. 174.
Za O. Kolberg, Dzieta wszystkie, t. 82: Chetmskie. Suplement do tomow 33 i 34, Instytut im. Oskara
Kolberga, Poznan 2004, s. XLI.
TamZe, s. 124.
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nowi^ badania jfzyka folkloru, a wifc ludowego jfzyka artystycznego, prowadzone
przez J. Bartminskiego22. Autor swoje opracowanie w znacznym stopniu oparl wlasnie
na dokumentacji O. Kolberga, przez co uznal wartosc tej dokumentacji. Generalnie
charakteryzuj^c tf kwestif, Kolbergowskie zrodla dotycz^ce jfzyka podzielilbym na
dwie kategorie i wyroznil:
1. Materialy o roli posredniej - tutaj mozna zaliczyc zapisy wszystkich gatunkow folkloru - od piesni po ludow^ prozf. Wszystkie te zapisy mozna uznac
za wzglfdnie autentyczne - takze na poziomie jfzykowym. Po odpowiednim
wyekscerpowaniu poszukiwanego tematu mog^ zatem stac sif podstaw^ materialow^ rowniez analiz dialektologjfzykowych.
2. W dokumentacji O. Kolberga s^ wszakze i takie partie materialu, ktore s^ intencjonalnie nastawione na przedstawianie charakterystyki roznych aspektow
wiedzy o regionalnym jfzyku. W pierwszej kolejnosci s^ to, zestawiane niemal
w kazdej regionalnej czfsci Ludu, a pozniej i Dziel wszystkich, nazwy geograficzne i osobowe - imiona, nazwiska, przezwiska. Jednakze lingwistyczn^ prymarn^ intencjonalnosc najwyrazisciej odnajdujemy w opracowanych slownikach
wyrazow i wyrazen gwarowych. W odniesieniu do materialow z Lubelszczyzny
za najwartosciowszy nalezy uznac Stownik opublikowany w Suplemencie do
Chetmskiego23. Jest to material bardzo obszerny: w druku stanowi az 84 strony. Materialem zrodlowym slownika jest rfkopis Marii Hemplowny o tytule
Stowniczek wyrazow ludowych ruskich, z opuszczeniem jednakowych lub zbyt
podobnych brzmieniem i pisowniq do odpowiednich im wyrazow wyksztatconej
mowy polskiej24. Opracowanie ma uklad alfabetyczny i sklada sif z typowej dla
kazdego slownika struktury: haslo glowne, objasnienie znaczenia oraz odsylacze i kwalifikatory. Natomiast duz^ nowosci^ jest tu systematycznie oznaczany
akcent.
Ponadto, po Stowniku zostaly podane tzw. Rozmowy, a wifc teksty ilustruj^ce funkcjonowanie jfzyka w kontekstowym uzyciu potocznym 25. Motywacja utrwalenia i pozniej zamieszczenia tych osmiu rozmow byla metodologicznie niemal wspolczesna.
Przedstawia to krotki wstfp: „Rozmowy lub opisy wypadkow potocznych, spisane
wiernie ze slyszenia lub opowiadan ludu, z zachowaniem skladni lub pisowni, jak sif
slyszy wymawiane, zamieszczone tu dla przytoczenia niektorych wyrazen lub sposobow mowienia ludowi wlasciwych oraz wzajemnych stosunkow itp.”26.
Charakteryzuj^c najogolniej zakres obszarowy zawartosci dokumentacyjnej
w Dzietach wszystkich O. Kolberga, mozemy powiedziec, ze dotyczy calej Lubelszczyzny i dla calego regionu jest on niezmiernie istotny. Jednakze w trakcie uwaznej23456
22
23
24
25
26

Por. J. Bartminski, Ojfzyku folkloru, Zaklad Narodowy im. Ossolinskich, Wydawnictwo PAN, Wroclaw-Warszawa-Krakow-Gdansk 1973.
O. Kolberg, Dziela wszystkie, t. 82: Chelmskie, Suplement do tomow 33 i 34, Instytut im. Oskara Kol
berga, Poznan 2004, s. 135-219.
Tamze, s. 133.
Tamze, s. 220-226.
Tamze, s. 220.
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lektury i szczegöiowej analizy mozna dojsc do wniosku, ze s^ niektöre obszary dokumentowane bardziej bogato. Do takich w pierwszej kolejnosci nalez^ te, w ktörych
osobiscie eksplorowai O. Kolberg (np. Lublin i najblizsze okolice - Tatary, Turka itp.,
czy okolice Konskowoli, Baranowa oraz Janowa Lubelskiego). Z kolei w Cheimskiem
do takich obszaröw mozna zaliczyc te, w ktörych bardzo systematyczne dokumentacje
prowadziia Maria Hemplöwna - s^ to takie miejscowosci, jak Tarnöw, Sawin, Pawiöw,
Hansk i sam Cheim.
Ale s^ jeszcze inne, daj^ce sif wyeksplikowac kryteria, ktöre decydowaiy o terenowych zainteresowaniach badawczych i ich ostatecznych efektach w postaci druku.
O. Kolberg takze poszukiwai materiaiöw wyrözniaj^cych. Takie niew^tpliwie znalazi
na obszarze Biigorajszczyzny, co w szczegölnosci dotyczy tamtejszych tradycji sitarskich, ale nie tylko tej problematyki27.
Materiaiy dokumentuj^ce kulturf tradycyjn^ okolic Biigoraja znajduj^ sif przede
wszystkim w trzech wspomnianych wczesniej tomach tytuiowanych Lubelskie oraz
okazjonalnie - w tomie pierwszym Piesni ludu polskiego. Nie jest to moze zbyt obfita
dokumentacja ale niew^tpliwie najstarsza i merytorycznie wartosciowa. Jest to podstawa do rekonstruowania tozsamosci kulturowej regionu i subregionu. Jaki jest rodzaj
i zakres dokumentacji:
1. Najwifcej przywoian dotyczy tradycji biigorajskiego sitarstwa. Te informacje
s^ zamieszczone na röznych stronach tomu 16 Dziet wszystkich. I tak: na s. 32
- O. Kolberg, za materiaiami „Biblioteki Warszawskiej” z 1842 roku, przedstawia ogöln^ charakterystykf d o ty c z y wyrobu sit przez mieszczan z Biigoraja.
Podkresla tez schludnosc i czystq wymowf sitarzy. Z kolei na s. 52 - charakteryzuje pozywienie mieszkancöw miasteczka, a osobliwie sitarzy, wymieniaj^c
takie potrawy jak: kulasza, pierogi w ksztaicie kukieiek czy placki z kapust^.
Podkresla takze, ze szczegölnie sitarze wfdrowni na wifksze uroczystosci mog^
miec takze kawf, herbatf, kawior czy arak. Zatem w stosunku do pozostaiych
mieszkancöw uznaje ich za dosyc zasobnych. W dalszej czfsci tomu - s. 65-66,
Kolberg charakteryzuje domostwo sitarzy, to jest rozplanowanie zewnftrzne
obejscia i strukturf wewnftrzn^ pomieszczen, z wyodrfbnieniem samej pracowni. Natomiast w rozdziale dotycz^cym obrzfdöw (s. 132-133) przedstawia
zwyczaje i wierzenia pogrzebowe i zaduszkowe biigorajskich sitarzy. Podkresla,
ze jest to pogrzeb okazaiy: „Ubieraj^ nieboszczyka w nowe jego suknie; mianowicie nowe obuwaj^ buty. Kobietf röwniez w najlepsze stroj^ ubranie”28. Jednakze najobszerniejsza dokumentacja dotyczy sitarskiego wesela z roku 186829.
W tym fragmencie odnajdujemy opis stroju weselnego, pozywienia, szczegölnie
korowaja i giöwnych etapöw obrzfdu. Ponadto, materiaiy sitarskie mozna od27

28
29

Nalezy dodac, ze w zachowanych dokumentach mozna odnalezc informacjf o tym, ze O. Kolberg
pierwotnie zamierzai materiaiy z okolic Biigoraja i Zamoscia wydac jako osobne tomy - por. A. Skrukwa, „Lubelskie” Oskara Kolberga, [w:] O. Kolberg Dziela wszystkie, t. 75: Lubelskie, suplement do
tomow 16-17, s. V.
O. Kolberg, Dziela wszystkie, t. 16: Lubelskie, cz. I, Wrociaw-Poznan 1962, s. 132.
Tamze, s. 160-162.
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nalezc takze w tomie 17 Dziel wszystkich. Na s. 227 mamy przywolany zestaw
sitarskich nazw rodowych z Bilgoraja. S3 tam przytoczone formy mfskie i zenskie, np. Grabias - zona: Grabiaska itp.
Obszerniejszy zakres dokumentacji bilgorajskich tradycji ludowych dotyczy
takze folkloru muzycznego. We wszystkich czterech tomach Dziel wszystkich (1,
16, 17 i 75) mozna odnalezc przyklady roznych gatunkow bilgorajskich piesni
ludowych i muzyki instrumentalnej, najczfsciej dokumentowanej z okolic Turobina, Goraja, Frampola, Tarnogrodu czy samego Bilgoraja. Do najciekawszych zaliczylbym przekazy spiewanych legend, np. o Matce Boskiej Gidelskiej
(t. 17, s. 13-14) oraz rekrucko-zolniersk^ piesn o incipicie Idzie zolnierz borem
lasem. Jest to pelna wersja piesni historycznej podana z zapisem melodycznym
(t. 16, s. 301). Z zakresu ludowej muzyki instrumentalnej O. Kolberg przedstawil rowniez wartosciowe dokumentacje takich form tanecznych jak mazur czy
owczarek - dzis juz w tym regionie rzadko wykonywanych - odnajdujemy je
w tomie 17 (s. 50, 52, 54 i inne).
Dokumentacji bilgorajskich form obrzfdowych i zwyczajowych w dorobku
O. Kolberga jest stosunkowo malo. Warto zatem przypomniec zamieszczony
- w stylu dialogowego scenariusza, podany opis wesela „od Turobina” (t. 16,
s. 177-182). Jest on jednak niepelny. Jest tez krotki zapis bilgorajskich zwyczajow ostatkowych: „W Bilgoraju w Ostatki, rozne tez chlopcy wyprawiaj^ figle.
I tak, np. jeden przebiera sif za osla, ma przyprawione dlugie uszy; na plecy
kladzie kawal czerwonego sukna, niby czaprak; a na tym czapraku siada mu na
kark drugi maly chlopczyk, za jezdzca; tego zas, zowi^ niektorzy: Bartoszek”30.
Z innych ciekawszych materialow zamieszczonych w t. 17 Dziel wszystkich nalezy zwrocic uwagf na zapisany zestaw wierzen dotycz^cy swiata przyrody, np.
ptakow (bociany, gol^b, przepiorka, wrobel), kwiatu paproci oraz roslin leczniczych. Tych ostatnich mamy podany caly zestaw.
Szczegolowiej analizuj^c zawartosc dokumentacji O. Kolberga, mozemy sif tak
ze doszukac pewnego rodzaju zapomnianych ciekawostek, jak te ze w Turobinie
wyrabiano buty „o jednej podeszwie” (t. 16, s. 34) i ze we wsiach tejze gminy
rodzilo sif „mnostwo wisni i teresni”, czyli czeresni (t. 16, s. 68).

***

Sumuj^c te krotkie rozwazania, generalnie nalezy zauwazyc, ze kultura tradycyjna dzisiejszego obszaru wojewodztwa lubelskiego w dorobku Oskara Kolberga jest
uwzglfdniona w dosyc szerokim zakresie. W jakims sensie jest ona moze i wybiorcza,
bowiem dotyczy przede wszystkim folkloru31, a wifc - mowi^c jfzykiem wspolcze30
31

Tamze, s. 114.
Zakres dokumentacji dotycz^cej kultury materialnej szczegolowiej omawia w osobnym artykule
dr Mariola Tymochowicz.
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snym - niematerialnego dziedzictwa kulturowego, ale to co zostalo utrwalone ma,
chociazby ze wzglfdow historycznych, walor niezwykle istotny.
Na podkreslenie zasluguje rowniez systematycznosc publikacji. Wyraza sif ona na
roznych poziomach. Dotyczy ukladu calego zbioru - poszczegolne tomy ulozone s^
regionalnie, ale rowniez wewnftrzne uklady s^ podane w sposob metodycznie jednolity i powtarzalny.
Uklad regionalny ulatwia badania porownawcze, pozwala bowiem na precyzyjne
odnajdywanie cech wspolnych dla calosci kulturowej oraz cech regionalnie i etnograficznie, a takze etnicznie wyrozniaj^cych.
Podane teksty s^ opatrzone kwalifikatorami geograficznymi, przez co czytelnik
otrzymal dokumentacjf d o ty c z y konkretnego obiegu danego utworu czy regionalnie zroznicowanego rodzaju ludowej wiedzy.
S^ takze przedstawiane kwalifikatory porownawcze (co szczegolnie dotyczy piesni)
- do innych zrodel oraz do wczesniejszych tomow Ludu.
Nalezy rowniez podkreslic jfzykow^ wiarygodnosc zapisow - tak piesni, jak prozy.
Jest to szczegolnie istotne dla dokumentowania kulturowego pogranicza.
W przypadku przedrukow z publikacji wczesniejszych niemal zawsze mamy przywolane odniesienia zrodlowe.
Jednakze rola dorobku polskiego i slowianskiego folklorysty nie polega jedynie na
stworzeniu bezprecedensowego - nawet w skali swiatowej, kulturowego zrodla. W samym zamysle autora jego praca miala miec takze charakter inspiruj^cy. Widzial on potrzebf kontynuowania i rozwijania podobnych badan. Tak^ tez intencjf bezposrednio
wylozyl w zakonczeniu wstfpu do drugiej czfsci Lubelskiego, pisz^c:
Tuszymy sobie wszelako, ze zamilowany w tego rodzaju utworach nowy pracownik, znalazlszy
wdzifczne do poszukiwan na ziemi Lubelskiej pole, wyzyskac je zechce w pelni, i zbior nasz
nierownie ciekawszym a tem samem i cenniejszym wzbogaci materyalem. Niepodobna bowiem
przypuscic, aby ziemia tak bujna i tak we wszystkie etnograficzne wlasciwosci obfita, mniej licznie niz inne dzielnice Polski w powiesci i bajki ludowe byla uposazon^. Szczfsc zatem Boze zbieraczowi32.

Lublin Region in the Collected Works by Oskar Kolberg
SUMMARY
Oskar Kolberg is one of the most distinguished Polish and - more widely-Slav ethnographers.
His main distinction is historically the first and the most comprehensive documentation of not only
Polish but in fact Slav folk traditions, in the monumental work of The Peoples. Their customs, way of
life, speech, legends, sayings, rituals, witchcraft, games, songs, music and dancing. In his lifetime the
author released 33 volumes of folklore material, collected in field studies personally, but also with
the help of his colleagues. They come from geographically different parts of Poland and the neigh
boring lands. The article discusses the scope and the documentary value of the materials collected
by Kolberg that relate to the area of today’s Lublin province. They are included in several core vol
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umes of the publication such as Lublin, Chelm Region and partly Mazowsze. The composition reflects
the cultural diversity of Lublin region and its character as borderland. The manner of systematic
presentation of Kolberg’s materials also merits emphasis. This applies to both internal order of the
documentation in individual volumes that follows a continuous and repeated pattern, giving one the
ability to adequately compare different aspects, and also genre systematics of the types and varieties
of published texts. A significant achievement of Kolberg is also the fact that the published materials
are accompanied by geographic qualifiers and are reliable linguistically, and all folklore material is
given in its functional context. All of this contributes to the statement that Kolberg stands not only as
a first-class documentarist but also as a mature explorer of different aspects of the national tradition.
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