Jerzy Bartminski, Beata Maksymiuk-Pacek, Katarzyna Prorok

Co zawiera tom Lubelskie wydany
w serii „Nowego Kolberga”?
W roku 2011 ukazal sif tom Lubelskie wydany w serii „Nowego Kolberga”. „Nowym
Kolbergiem” przyjflo sif nazywac serif wydawnicz^ pn. „Polska Piesn i Muzyka Ludowa. Zrodla i Materialy” (PPiML), publikowan^ od roku 1974 przez Instytut Sztuki
PAN pod r e d a k j Ludwika Bielawskiego. Do roku 2012 ukazalo sif juz 17 okazalych
woluminow zebranych w 5 tomach, poswifconych kolejno Kujawom, Kaszubom, Warmii i Mazurom, Lubelskiemu i Podlasiu1. Pomieszczono w nich l^cznie 18 955 utworow, wifc rozmiarami (tylko rozmiarami, bo nie zasifgiem geograficznym!) „Nowy
Kolberg” juz prawie dorownuje D zielom wszystkim Oskara Kolberga (DWOK)2.
Kiedy ukazal sif pierwszy tom serii, Kujawy, wydany przez Polskie Wydawnictwo
Muzyczne w roku 1974, zapowiedziano:
[...] w ydaw nictw o to [...] pow inno sluzyc [...] szerokim rzeszom m ilosnikow polskiego folkloru ja k o rzetelne, m ozliw ie w yczerpuj^ce, dobrze udokum entow ane i przejrzyscie opracow ane
zrodlo autentycznych piesni i m elodii ludow ych z poszczegolnych regionow, zrodlo reprezentatyw ne dla naszych czasow, podobnie ja k dla w ieku X I X reprezentatyw ne je st dzielo Oskara
K olberga3.
1

2

3

B. Krzyzaniak, A. Pawlak, L. Jaroslaw, Kujawy, cz. I: Teksty, cz. II: M elodie, Warszawa 1974; L. Bielawski, A. Mioduchowska, Kaszuby, cz. I: Piesni obrzgdowe, cz. II: Piesni pow szechne, cz. III: Piesni
pow szechn e i zaw odow e, Warszawa 1998; B. Krzyzaniak, A. Pawlak, W arm ia i M azury, cz. I: Piesni
d oroczn e i weselne, cz. II: Piesni balladow e i spoleczne, cz. III: Piesni zalotn e i m ilosne, cz. IV: Piesni
rodzinne i taneczne, cz. V: Piesni religijne i popu larne, Warszawa 2002; J. Bartminski (red.), Lubelskie,
cz. I: Piesni i obrzgdy doroczne, cz. II: Piesni i obrzgdy rodzinne, cz. III: Piesni i teksty sytuacyjne, cz. IV:
Piesni pow szechne, cz. V: Piesni stanow e i zaw odow e, Lublin 2011; J. Szymanska, P odlasie, cz. I: Teksty
piesn i obrzgdowych, cz. II: Teksty piesn i pow szechnych, Warszawa 2012.
K ujaw y liczyly 2273 utwory, K aszuby - 2929, W arm ia i M azury - 2878, L u belskie - 7340, P odlasie
- 3535. Cztery tomy serii opieraj^ sif glownie na m aterialach pochodz^cych z przeprowadzonej
Ogolnopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego w latach 1950-1954, a najobszerniejszy tom
L u belskie takze - i nawet w zdecydowanej przewadze - na m aterialach Pracowni „Archiwum Etnolingwistyczne” UMCS.
W 57 tomach D ziel wszystkich Oskara Kolberga znalazlo sif okolo 25 000 piesni (tyle zawiera baza
FOLBAS w Pracowni „Archiwum Etnolingwistyczne” UM CS). Jednak DW OK zawiera ponadto zapisy tekstow prozy ludowej, przyslow, zagadek oraz opisy etnograficzne dotycz^ce kultury materialnej.
B. Krzyzaniak, A. Pawlak, J. Lisakowski, Od R edakcji, [w:] Kujawy, cz. I: Teksty, Warszawa 1974, s. 7.
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Zapowiedziano tez kolejne tomy - Kaszuby, Kurpie, Podhale, Warmia i Mazury, ale
plan ten jest realizowany w bardzo wolnym tempie i w sposob niejednolity.
Tom Lubelskie (dla odroznienia od Lubelskiego Oskara Kolberga wydanego w latach
1883-1884 bfdziemy go oznaczac jako Lubelskie 2011) zostal przygotowywany zespolowo przez folklorystow, dialektologow, etnolingwistow i etnomuzykologow UMCS.
Prace zbierackie trwaly ponad 50 lat, zaczfto je w roku 1960, uczestniczyli w nich
pracownicy naukowi i studenci. Wl^czono tez do niego materialy zebrane przez Mu
zeum Wsi Lubelskiej i inne instytucje regionalne, takze zbiory Instytutu Sztuki PAN.
Tom Lubelskie 2011 zdobyl juz uznanie specjalistow45,to najwifkszy - jak dot^d - tom
serii PPiML. Jest tak dlatego, ze region lubelski (zob. mapa 1) ma wyj^tkowo bogate
tradycje wokalno-muzyczne, ktore s^ podtrzymywane zarowno przez indywidualnych
spiewakow i muzykantow, jak tez przez zespoly spiewacze i kapele.
Publikacja zostala zaadresowana do szerokiego grona zainteresowanych tradycyjn^
ludow^ muzyk^ i spiewem, a wifc nie tylko do naukowcow, badaczy folkloru, etnomu
zykologow, etnografow, dialektologow i etnolingwistow, ale przede wszystkim do nauczycieli promuj^cych idee „malych ojczyzn”, do mlodziezy doceniaj^cej wagf tradycji
i sympatyzuj^cej z ruchem folkowym, do regionalistow dzialaj^cych w towarzystwach
regionalnych, instruktorow zespolow folklorystycznych, dzialaczy zajmuj^cych sif
kultur^ w urzfdach gminnych, powiatowych i wojewodzkich i do wszystkich, ktorzy
szukaj^ autentycznych zapisow lokalnego folkloru wokalno-muzycznego.
Zastosowano w nowym Lubelskiem funkcjonalny (gatunkowy) uklad materialu,
taki jakim posluzyl sif Oskar Kolberg w swoim Ludzie5. Tom podzielono na szesc
czfsci.
Czfsc I obejmuje piesni zwi^zane z obrzfdowosci^ doroczn^ (numery 1-446),
mianowicie: Adwentem (15 utworow - w ponizszych wyliczeniach podajemy liczbf
piesni glownych, bez wariantow), Wigili^ Bozego Narodzenia (9 utworow), szczodraki
i powinszowania (23 utwory), kolfdy bozonarodzeniowe (38 utworow) i noworoczne
- w tym zycz^ce dla gospodarzy (20 utworow), dla chlopcow i dziewczyn (37 utwo
row), zwi^zane z chodzeniem ze zwierzftami (18 utworow), widowiska bozonarodze
niowe: dialogi, jasetka, herody, szopka, wesele krakowskie (10 utworow), w kolejnosci
kusaki (17 utworow), piesni wielkopostne i wielkanocne, dyngus, gaik, taraton, zelman,

4

5

Pozytywne recenzje opublikowali: Donat Niewiadomski (D. Niewiadomski, „Nowy K olberg - L u bel
skie”, „Akcent” 2012, nr 1, s. 108-114); Zbigniew Jerzy Przerembski (Z. J. Przerembski, N owy Kolberg:
czw arta odslon a - Lubelska, „Etnolingwistyka” 2014, nr 26, s. 192-198); Katarzyna Smyk (K. Smyk,
D zielo w iekopom n e. L u belskie tom y „Nowego K olberga”, „Literatura Ludowa” 2014, nr 3, s. 4 7 -5 1 ).
Warto dodac, ze nie od razu o tym zdecydowano, bo na pewnym etapie pracy rozwazano mozliwosc
ulozenia m aterialu tak jak w pierwszym tomie „Nowego Kolberga”, wydanych w roku 1974 K ujaw ach,
w ktorych eksperymentalnie podzielono calosc na dwie czfsci, tekstow^ i muzyczn^. Ulozenia mate
rialu wedle podobnych kryteriow (muzycznych, nie tekstowych) podj^l sif mgr Wlodzimierz Dfbski,
pracy tej jednak nie dokonczyl. Uklad ten okazal sif nie tylko bardzo trudny do zastosowania, ale tez
m niej przyjazny dla odbiorcow niemuzykologow (a tych jest w ifcej). Po wydaniu K ujaw redakcja juz
w nastfpnych tomach serii (K aszuby 1997-1998, W arm ia i M azury 2002) powrocila do calosciowego
prezentowania tekstow i melodii.
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Mapa 1. Wojewodztwo lubelskie - podziat na gminy (stan na dzien 1 stycznia 1999 roku)

chachulki (34 utwory), piesni sobotkowe (27 utworow), piesni zniwne i dozynkowe
(51 utworow), piesni zaduszkowe (8 utworow).
Czçsc II jest zwi^zana z obrzçdowosci^ rodzinn^ (numery 447-1850, razem 1404
piesni): z chrzcinami i piesniami chrzcinowymi (44 utwory), z weselem - zawiera opisy przebiegu i piesni weselne lubelskie, zamojskie i chetmskie (787 utworow)
oraz przyspiewki weselne (503 utwory), z pogrzebem - lamenty i piesni pogrzebowe
(70 utworow).
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Czçsc III obejmuje piesni i teksty sytuacyjne (numery 1851-2867, razem 1017
utworow) i zawiera: koiysanki (94 utwory), folklor dzieciçcy - wyliczanki, przezywanki, piosenki dla dzieci (78 utworow), piesni biesiadne (166 utworow), przyspiewki taneczne i zabawowe (114 utworow), zawoiania na zwierzçta (49 formui),
piesni i przyspiewki pasterskie (43 utwory), piesni zolnierskie, wojenne i historyczne
(204 utwory), piesni obywatelskie i patriotyczne (17 utworow), piesni nabozne (55
utworow) i pielgrzymkowe (27 utworow), piesni „za Obrazem” (118 utworow), piesni
o papiezu (20 utworow), piesni dziadowskie (23 utwory).
Czçsc IV to piesni powszechne (numery 2868-3981, razem 1114 utworow), mianowicie ballady (56 utworow), piesni i przyspiewki zalotne i miiosne (796 utworow),
przyspiewki frywolne, refleksyjne i zartobliwe (262 utwory).
Czçsc V obejmuje piesni stanowe i zawodowe (numery 3982-4700, razem
719 piesni) - rodzinne (21 utworow), sieroce (30 utworow), regionalne i etniczne
(66 utworow), emigracyjne (6 utworow), zawodowe (34 utwory), mysliwskie (2 utwory), wiçzienne (14 utworow).
Czçsc VI przynosi 480 zapisow muzyki instrumentalnej, opisy instrumentow muzycznych uzywanych w regionie lubelskim oraz prezentacjç wybranych wykonawcow
(instrumentalistow i kapel).
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W sumie w Lubelskiem 2011 znalazlo sif (z wariantami) 7820 zapisöw wokalno-muzycznych oraz przemöw, oracji, wyliczanek dziecifcych, zawolan na zwierzfta
i melodii instrumentalnych. W pierwszych pifciu czfsciach podano 4700 utworöw
(z wariantami 7340, w tym 17 instrumentalnych melodii obrzfdowych weselnych),
a w czfsci szöstej, muzycznej, 480 zapisow nutowych melodii instrumentalnych. L^cznie jest to 3560 stron duzego formatu.
Calosc poprzedzono Wstppem, w ktörym jest mowa o granicach regionu - obecnych i historycznych, o gwarach Lubelszczyzny, o specyfice ludowego jfzyka poetyckiego, takze ogölnie o stosunku prezentowanego dziela do zbioröw Oskara Kolberga.
Podano obszern^ bibliografif opracowan i zrödel (42 strony)6 oraz notf edytorsk^,
ustalaj^c^ zasady zapisu tekstöw i melodii i normalizuj^c^ strukturf artykulöw prezentuj^cych poszczegölne utwory. Podaje sif metrykf zapisu, tekst i melodif, objasnienia
znaczen slöw, komentarze, przypisy, zestawienie wariantöw i bibliografif. Do kazdej
czfsci Lubelskiego 2011 jest dol^czona plyta CD z oryginalnymi wykonaniami piesni
i melodii instrumentalnych (l^cznie 8 plyt).
Tom Lubelskie 2011 utrwala tradycyjny repertuar piesniowy i muzyczny regio
nu lubelskiego w fazie wzglfdnej jeszcze zywotnosci tradycji ludowej, umieszcza go
w kontekscie zwyczajowych praktyk, zaopatruje w niezbfdn^ obudowf redaktorsk^.
Przyjfto Kolbergowski model opisu jednostkowych utworöw: 1) naglöwek, 2) metryczka, zawieraj^ca informacje, gdzie, kiedy i od kogo zapisano utwör, 3) melodia
z podpisanym tekstem, 4) tekst w zapisie pölfonetycznym, 5) odredakcyjne objasnie
nia trudniejszych form, 6) komentarze wykonawcöw dotycz^ce okolicznosci wykonywania tekstöw, 7) zestawienie wariantöw utworu w ukladzie chronologicznym.
Pytanie, na ile teksty zebrane w Lubelskiem 2011 byly juz wczesniej notowane przez
Kolberga, a na ile s^ nowe? Mozemy to wyrywkowo sprawdzic na przykladzie piesni
zalotnych i milosnych oraz weselnych.
Otöz na 470 piesni zalotnych i milosnych opublikowanych w Lubelskiem 2011 tylko okolo 160 ma poswiadczenia w röznych tomach Dziet wszystkich Oskara Kolberga.
Czfsto jedna piesn ma tam po kilka, a nawet kilkadziesi^t wariantöw7, co swiadczy
o jej popularnosci. Najliczniejsze warianty maj^ takie piesni, jak: W ciemnym lesieptaszek spiewa, tam dziewczyna trawke z§ta (3098A), K qpata si§ Kasia w morzu, pasta
koniki we zbozu (3099B), Pod borem lipka gorzata, p o d niq Kasienka stojata (3112A),
Dotkiem, dziewczyno, dotkiem, co niesiesz p o d podotkiem (3152D), Kalina w lesie pochylita sie, Kasienka z Jasienkiem polubita sie (3154A), Pragnu oczka, pragnu za dziewcynu tadnu, obiecata, a nie data chusteczke jedw abno (3174A), Koto mego ogrödeczka
rozkwitata jabton eczka (3175C), Z tamtej strony mtyna rosta jarzpbina, spodobata mi
sie mtynarza dziewczyna (3181A), Nieszczpsliwe te p okoje gdysmy siedzieli we dwo6
7

Pelny zestaw opracowan podala B. Maksymiuk-Pacek w B ibliografii zröd el i opracow an (w czfsci I
Lubelskiego 2011, s. 3 9 -8 4 ).
Nalezy jednak zaznaczyc, ze jesli Kolberg w danym tomie umieszczal kilka wariantöw jednej piesni, to
zwykle nie przywolywal pelnych tekstöw wariantöw, a jedynie ich pierwsz^ lub dwie pierwsze zwrotki, na podstawie ktörych wykazywal wariantywnosc melodii. W L u belskiem 2011 opublikowane zostaly zaröwno pelne testy, jak i melodie kolejnych wariantöw.
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je (3230A), Pod zielonym dçbem stoi kon kowany, a na tem kuniku Jasienko kochany
(3242A), Zielono zasiala, niebiesko je j wzeszlo, nie wie m oja m am a, bez kogo mi tçskno
(3260A) i inne.
Wiçkszosc piesni zalotnych i milosnych opublikowanych w Lubelskiem 2011 nie
ma poswiadczenia u Kolberga. Oto przyklad jednej z nich:
Dziwujo siç ludzie ji j a sam a sobie,
p o czym zem sie, Janku, p o czym zem sie, Janku,
spodobala tobie.
Spodobalas mi sie, jakies zyto zela,
stajem roli zoral, stajem roli zoral,
tys sie nie rozgiela.
Stajem roli zoral, na drugiem sie przyszed,
tys se wyjmowala, tys se wyjmowala,
z praw ej rçki oset.
Dziwujo sie ludzie i jo sam a sobie,
p o czym zem sie Janku, p o czym zem sie Janku,
spodobala tobie.
Czy p o tych koralach, com jich nie nosila,
czy p o robotence, czy p o robotence,
com sie nie lenila.
Spodobalas mi sie p o tej piçknej mowie,
zes um iala nosic, zes um iala nosic,
wianeczek na glowie. (2994A)
Czy mozna mowie o erotykach typowo lubelskich? Analiza porownawcza pokazuje, ze pod wzglçdem podejmowanych w^tkow erotyki lubelskie nie rozni^ siç znacz^co
od erotykow ogolnopolskich. Nic w tym dziwnego, bo temat milosci jest uniwersalny.
Wazne jest jednak, jak o tej milosci siç mowi. Jesli idzie o tradycyjny ludowy erotyk
to „o milosci mowi [on] wyzbytym pychy jçzykiem starej konwencji, zapomnianym
jçzykiem obrazow, paralel, symboli, w ktorym zielona lqka i szumiqcy gaj oznaczaj^
rzeczy najzwyklejsze w swiecie, a rownoczesnie cos wiçcej, cos uchwytnego, choc nie
do konca okreslonego. Przy tym - uniwersalnego”8.
W „nowych” erotykach lubelskich ten kod paraleliczno-symboliczny jest jeszcze
dosc bogaty, na przyklad zaloty przedstawiane s^ jako kopanie studzieneczki: Oj, nie
kopaj studzieneczki, nie bçdziesz pic wody, nie zalicaj sie ty do mnie, bo jestes za m lody
(3050), czy r^banie przez konika drozki do dziewczyny: Rqbaj, koniu, rqbaj, dam ci
tatarczanki, wyrqbaj drozyne do m ojej kochanki (3060), a zblizenie milosne ukazywane
jest jako darowanie chlopcu piorka z bialej g^ski: Nawroc mi Janku, te m oje gqseczki,
dam ci j a za to, dam ci j a piorko z tej bialej gqseczki (3022). Rozwoj uczucia i otwarcie
na nie obrazuj^ zapalaj^ce siç czeresnie i otwarte okienko: Zapalaly sie wisnie, czeresnie od slonca, u m oji luby, u m oji mily okienka. Jedno otwiera, drugie zatwiera, widze
8

J. Bartminski, Jas kon iki p o il (Uwagi o stylu erotyku ludowego), „Teksty” 1974, nr 2, s. 12.
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cie, przez to uokienko, m oje serdenko (3041). Utrata dziewictwa symbolizowana jest
przez mycie nozek i wianek pozostawiony na kamieniu: Nad brzegiem jeziora lezal
bialy kam ien, tam m loda Kasiunia myla nôzki na nim. Gdy nôzki umyla, liczko zrumienila, a na tym w ianek zostawila (3171), a smutek dziewczyny po jego stracie wyraza pochylona brzezina: Oj, schylila sie, schylila na dole brzyzina, zaplakala, zaplakala
nadobna dziewczyna. Z aplakala, zaplakala, zal je j wionka stracic, oj, musisz mie, môj
Jasiu, za w ionek zaplacic (3185). Mitose to takze zdrady, rozstania i przeszkody stoj^ce
na drodze zakochanych, co obrazuje na przyktad tabçdz niemog^cy przeptyn^e doliny:
Plynie labçdz p o dolinie, przeplynqc nie moze, kto sie w kim tak szczerze kocha, to sie
rozstac nie m oze (3262), czy lot mdlej^cego ptaszka: Lata ptaszek, lata w powietrzu zemglony, pow iedz mi, Maniusiu, czegom oddalony? Oddalony jestes, oj, zaszla przyczyna,
tys chlopak majçtny, ja biedna dziewczyna (3352A).
Obok piesni opartych na kodzie symbolicznym w zbiorze „nowych” erotykow lubelskich pojawiaj^ siç tez utwory nizszych lotow, bez wyrafinowanej symboliki, operuj^ce prostym stownictwem, na przyktad: Z tamtej strony uoficyny, jed zie chlopak do
dziewczyny. C alo nocke to z nio igral, a nade dniem to jo wygnal (3162), Nie caluj mnie
w gçbe, j a twojq nie bçde, pocalu j m ie w noge, to twojo byc moge (3527), Oj, co to za
kawaler, co ni m a chalupy, a co to za dziewczyna, co nie daje wina (3472). Nie brak tez
tekstow obscenicznych, jednak w Lubelskiem 2011 wiçkszosé z nich zostata umieszczona nie w dziale piesni mitosnych, lecz w przyspiewkach frywolnych i zartobliwych,
na przyktad Oj, Zosiu m oja, Zosiu, nie bede cie prosiul, wyprowadze cie w pole, bede cie
m içtosiul (3755B), Ach, m ôj m ocny Boze, zebym byl skowrônkiem, bujolbym p od niebam, rusol se uogônkiem. C alow olbym sobie skowronice w gôrze, zakladolbym gniazdka
w byle ja k ij dziurze (3721), I tu raz, ji tu dwa, spôdniczka m ie opadla, jo spôdniczkepodniese i z chlopcem sie uuciesze (3781). Duza czçsé piesni mitosnych znajduje siç jeszcze
w nieopracowanej czçsci zbiorow Pracowni „Archiwum Etnolingwistyczne” UMCS.
Jesli idzie o piesni weselne, ktore w Lubelskiem Kolberga stanowity prawie 53%,
a w Chelm skiem nawet 62% catego repertuaru piesniowego, w naszym Lubelskiem
2011 stanowi^ tylko 30% catego repertuaru (dodatkowo przyspiewki - okoto 16%).
Kolberg zamiescit w 2 tomach poswiçconych Lubelszczyznie 25 opisow obrzçdu
weselnego. W tomie 16 Lubelskie przytoczyt opisy 18 wesel (od Zamoscia; Rybczewice;
Tarnogora, Izbica; Zamojszczyzna; Bitgoraj; Dzwola; Radecznica; Wierzchownia; od
Turobina; Wolka Zotkiewska; Sobieska Wola; Gatçzow; od Lublina; Turka, Zawieprzyce; Milejow, Chojno; Wronow; Osiny, Zyrzyn), tom 33 Chelm skie zawiera zas opisy 7
wesel (z okolic tosic, Biaty; od Kodnia, Piszczaca; od Wtodawy; od Sawina; od Puchaczowa; od Chetma; od Pawtowa).
Prezentuj^c obrzçd weselny, Kolberg korzystat zarowno z wtasnych zapisow terenowych, jak i powotywat siç na XIX-wieczne zrodta drukowane, m.in. na Klementynç
z Tanskich Hoffmanow^9, tukasza Gotçbiowskiego10, Kazimierza Wojcickiego11, Jozefa
9
10
11

K. z Tanskich Hoffmanowa, Rozryw ki dla D zieci, 1826 (za DWOK, t. 16: Lubelskie, s. 139).
t . Gotfbiowski, L u d polski, jeg o zw yczaje i zabobon y, Warszawa 1830 (za DW OK, t. 33: Chelm skie,
s. 192).
K. W ojcicki, Zarysy dom ow e I II (wesele od Biaty i to sic, za DWOK, t. 33: C helm skie, s. 192).
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Gluzinskiego12. Odwolywal sif tez do informacji zawartych w czasopismach, na przyklad w „Gazecie Codziennej”13 czy tez „Ksifdze Swiata”14.
W Lubelskiem 2011 opisy obrzfdu weselnego znalazly sif w dziale Piesni i obrzpdy
rodzinne. Repertuar weselny zostal zaprezentowany w dwu czfsciach: w jednej opisano scenariusze wesel i piesni towarzysz^ce ich poszczegolnym etapom, w drugiej
umieszczono liczne przyspiewki weselne. Piesni weselne z Lubelszczyzny podzielono
na trzy czfsci, wyrozniaj^c: subregion lubelski (obejmuj^cy byle wojewodztwo lubelskie w granicach z lat 1975-1999), zob. mapa nr 2; subregion zamojski (ktory w latach
1975-1999 stanowil odrfbne wojewodztwo), zob. mapa nr 3; subregion chelmski (do
ktorego oprocz dawnego wojewodztwa chelmskiego z lat 1975-1999 dol^czono rowniez
poludniow^ czfsc bylego wojewodztwa bialskopodlaskiego po Bial^ Podlask^), zob.
mapa nr 4.

Mapa 2. Wesele lubelskie - siatka miejscowosci, z ktorych pochodz^ zapisy

12
13
14

J. Gluzinski, A rchiw um dom ow e, Warszawa 1856 (za DW OK, t. 16: Lubelskie, s. 134; DWOK, t. 33:
Chelm skie, s. 341).
„Gazeta Codzienna” 1853, nr 24 1 -2 4 2 (za DWOK, t. 16: Lubelskie, s. 156).
„Ksifga Swiata” 1863, cz. II (za DWOK, t. 33: C helm skie, s. 219).
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Mapa 3. Wesele zamojskie - siatka miejscowosci, z ktorych pochodz^ zapisy

Mapa 4. Wesele chetmskie - siatka miejscowosci, z ktorych pochodz^ zapisy
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Scenariusze wesel w Lubelskiem 2011 zrekonstruowala Mariola Tymochowicz na
podstawie badan wlasnych oraz materialöw z Muzeum Lubelskiego, Muzeum Wsi Lubelskiej, Pracowni „Archiwum Etnolingwistyczne” UMCS i archiwum Zakladu Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS. Trzeba jednak zwröcic uwagf, ze ta
rekonstrukcja przebiegala inaczej niz u Kolberga, ktöry w sposöb szczegölowy prezentowal scenariusze wesel z danej miejscowosci lub jej okolic i wplatal w to piesni
spiewane na danym etapie obrzfdu. Mariola Tymochowicz zaprezentowala wesela
z szerszej perspektywy, zestawiaj^c dane z röznych miejscowosci nalez^cych do omawianych przez ni^ subregionöw.
L^cznie w Lubelskiem 2011 zamieszczono scenariusze wesel ze 137 miejscowosci,
piesni weselne zas ze 166. Kazdy z opisöw charakteryzuj^cy dany subregion zaopatrzony zostal w mapy, zawieraj^ce trzy typy informacji: miejscowosci, z ktörych pochodz^
piesni weselne, miejscowosci, z ktörych pochodz^ scenariusze wesel, oraz miejsco
wosci, z ktörych pochodz^ scenariusze i piesni weselne. W trzy lata po wydaniu tomu
i sprawdzeniu uzytecznosci oddzielenia piesni od scenariusza mozna by sif zastanowic
nad funkcjonalnosci^ takiego podzialu materialu. Pewne jest, ze tak bogatego zestawu
piesni weselnych jak w Lubelskiem nie prezentuje jak do tej pory zaden z wczesniej
opracowanych tomöw „Nowego Kolberga”.
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Wykres 1. Wystfpowanie piesni w DWOK-u i Lubelskiem (w %)

Podsumowuj^c: repertuar piesniowy w tomie Lubelskie 2011 ma inne niz u Kolber
ga proporcje ilosciowe i jakosciowe. W naszym Lubelskiem piesni i obrzfdy doroczne
(na przyklad kolfdy i piesni kolfdnicze) s^ dwukrotnie czfsciej reprezentowane niz
w odpowiadaj^cych dwöch tomach Oskara Kolberga (w Lubelskiem z roku 1883-1884
i w Chetmskiem z roku 1890-1891), natomiast piesni i obrzfdy rodzinne (piesni wesel
ne i pogrzebowe) obejmuj^ w Lubelskiem 2011 tylko okolo 30% zbioru, podczas gdy
u Kolberga stanowily ponad polowf (52,21%) wszystkich piesni. Znacznie w nowym
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Lubelskiem zwifkszyia sif pozycja piesni i tekstow sytuacyjnych, bo dosziy na przykiad
piesni „za Obrazem”. Ogolnie - na podstawie danych dotycz^cych Lubelskiego mozna
powiedziec, ze Kolberg notowai przede wszystkim piesni zwi^zane z obrzfdowosci^
rodzinn^, zwiaszcza z weselem, i piesni powszechne, giownie miiosne. W niewielkim
tylko zakresie dokumentowai folklor religijny, ktory z Lubelskiem 2011 znalazl swoj^
bogat^ reprezentacjf. Obficiej s^ w Lubelskiem 2011 reprezentowane piesni stanowe.
Jak widac na wykresie, porownywalny udziai procentowy w DWOK-u i Lubelskim
2011 maj^ tylko teksty piesni powszechnych (giownie ballad oraz piesni zalotnych
i miiosnych).

What does the volume Lublin released in the “New Kolberg” series contain?
SU M M A RY
The text discusses th e contents o f th e volum e L u b elsk ie, w hich appeared in 2011 in the publishing
series by A rt Institute, Polish A cadem y o f Scien ce, “Polish Song and Folk M usic. Sources and M ateri
als,” also called “New K olberg” The volum e consists o f six parts (I. A nnual songs and rites, II. Songs
and fam ily rites, III. Situational songs and lyrics, IV. C om m on songs, V. Class and professional songs,
V I. Instrum en tal m usic. In strum en ts-perform ers-repertoire) and presents 5180 songs and m elodies,
belonging to the traditional repertoire o f the region o f Lublin. Based on the exam ple o f ju st two spe
cies - th e songs o f courtship and love, and w edding songs, th e authors show how th e content o f the
new volum e L u b elsk ie is related to K olberg’s T he P eoples.
O ut o f the 470 songs o f courtship and love published in the discussed volum e only about 160 are
confirm ed in Kolberg’s different volum es. “New ” Lublin erotica are based on quite a rich parallelsym bolic code, but there are also songs o f “low er flight” w ithout sophisticated sym bolism , operating
w ithin sim ple vocabulary. As far as in other volum es Kolberg presented in detail scenarios o f dif
ferent weddings from num erous location s, in the new L u blin , three types o f w eddings o f three sub
regions are reconstru cted based on data from a variety o f villages in th e areas o f Lublin, Z am osc and
Chelm .
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