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WSTĘP 

 

1. Stan badań 

 

 Muzyka górali podhalańskich nie doczekała się szczegółowej analizy, w literaturze 

można znaleźć wiele opisów ogólnych, zwykle nie muzykologicznych, które często mają 

charakter przyczynkarski i pojawiają się na marginesie innych rozważań. Zważywszy na 

wysoki stopień odrębności folkloru muzycznego Podhala od muzyki ludowej pozostałej 

części Polski, materiał ten wymaga dalszych i pogłębionych badań. Jest to tym bardziej 

istotne, że muzyka góralska podlega nieustannym modyfikacjom i przemianom, co sprawia iż 

coraz trudniej odnaleźć cechy charakterystyczne dla tradycyjnej muzyki Podhala sprzed kilku 

wieków.  Pierwsze wzmianki na temat muzyki góralskiej pojawiły się już w 1650 roku, kiedy 

ukazał się anonimowy zbiór tekstów przywołany przez Lidię Długołęcką i Macieja Pinkwarta 

w pracy „Muzyka i Tatry”
1
, gdzie w artykule Visio macaronica eruditi de Polonia przeczytać 

można o grze po góralsku. W wydanym później, w 1829 roku, zbiorze Wincentego 

Gorączkiewicza Krakowiaki i tańce góralskie
2
 znaleźć można cztery melodie opatrzone 

tytułem „tańce góralskie”, stylizowane na charakter ogólny muzyki góralskiej. 

Najprawdopodobniej pierwszym pisarzem zajmującym się muzyką góralską był Seweryn 

Goszczyński, który w 1853 w wydanym Dzienniku podróży do Tatrów
3
 zamieścił krótką 

wzmiankę na temat instrumentarium kapeli góralskiej i bardzo ogólną charakterystykę 

muzyki tego regionu. 

 W pracy Ludwika Zejsznera, antologii Pieśni ludu Podhalan, czyli górali tatrowych 

polskich
4
, znajdujemy dość szczegółowy opis tańca góralskiego. O samej muzyce autor 

napisał jednak niewiele, zaledwie, że: "Muzyka towarzysząca na skrzypcach, nie należy do 

zbyt przyjemnych. Monotonna jest i melancholiczna"
5
. W swojej antologii Zejszner zawarł 

teksty 740 pieśni bez melodii podzielone na cztery grupy: pieśni miłosnych, ślubnych, 

śpiewek pasterskich oraz zbójeckich i żołnierskich.  

 W połowie XIX wieku tematykę muzyki góralskiej podjął też Oskar Kolberg, 

zamieszczając zapisy melodii podhalańskich na kartach wydawnictwa Góry i Podgórze
6
. 

                                                           
1
 Lidia Długołęcka, Maciej Pinkwart, Muzyka i Tatry, Warszawa 1992, PTTK "Kraj". 

2
 j.w. 

3
 Seweryn Goszczyński, Dziennik podróży do Tatrów, Petersburg 1853, Nakładem B.M. Wolffa. 

4
 Ludwik Zejszner, Pieśni ludu Podhalan, czyli górali tatrowych polskich, Warszawa 1845, Drukarnia pod 

Fir. J. Kaczanowskiego. 
5
 j.w., s. 34. 

6
  Oskar Kolberg, Góry i podgórze cz. 1, DWOK t. 44, Wrocław-Poznań 1968. 
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Kolberg do Zakopanego podróżował w latach 1843-1863, początkowo publikując efekty 

swoich badań w "Ruchu Muzycznym". W pierwszej części monografii etnograficznej Kolberg 

zawarł dane o ludności, opisy zwyczajów dorocznych i rodzinnych z rejonu Tatr i Podhala, 

Pienin, Spisza, Liptowa, Orawy, Gorców, Beskidu Żywieckiego, Beskidu Wyspowego, 

Beskidu Sądeckiego, okolic Suchej, Makowa, Jordanowa i części Podgórza Śląskiego, 

Wielickiego oraz Ciężkowickiego. Część druga
7
 zawiera zapisy 990 utworów (w tym same 

melodie bez tekstu) oraz zapisy 85 pieśni zakopiańskich i podhalańskich z wykorzystanej 

w publikacji przez Kolberga rozprawy J. Kleczyńskiego. Nie wszystkie pieśni Kolberg zebrał 

osobiście - dużą część, 74 melodie, przekazała mu w 1885 roku Zofia Urbanowska, która 

zapisała pieśni usłyszane u góralek służących jej w Zakopanem. 

 W  1936 roku w „Muzyce Polskiej” ukazał się opis rękopisu Gołaszczińskiego 

uważanego za najstarszy zbiór melodii z Podhala. Omówienia dokonał Karol Hławiczka 

w pracy Najstarszy zbiór melodyj i tańców podhalańskich
8
. Zbiór ten zawiera część 

poświęconą tańcom góralskim – choreograficzną, oraz zapis 31 melodii pieśni z tekstem i 

tańców. Hławiczka podaje, iż każda transkrypcja z części drugiej została opatrzona 

komentarzem z informacjami na temat jej pochodzenia (część pierwsza nie została 

scharakteryzowana w pracy).  

 Jan Kleczyński zebrał melodie podhalańskie w antologii Melodie zakopiańskie 

i podhalskie
9
, którą wydało w 1888 roku Towarzystwo Tatrzańskie. Uwagi na temat cech 

muzyki podhalańskiej autor zawarł w przypisach do zanotowanych melodii. Kleczyński 

zwrócił uwagę m.in. na zależność wokalnej i instrumentalnej formy konkretnych "nut" 

góralskich. Autor zmodyfikował autentyczną formę melodii pieśni podhalańskich poprzez 

dodanie akompaniamentu fortepianowego i zmodernizowanej harmonizacji, bez podania 

oryginalnych zapisów partii basu i sekundu. Melodie podhalańskie wydał także Stanisław 

Mierczyński w antologiach Pieśni Podhala
10

 i Muzyka Podhala
11

. Drugi zbiór zawiera tylko 

melodie grane, z pominięciem „nut” śpiewanych, ponieważ jest to zapis muzyki granej przez 

samą kapelę góralską. 

                                                           
7
  Oskar Kolberg, Góry i podgórze cz. 2, t. 45, Wrocław-Poznań 1968, DWOK. 

8
 Karol Hławiczka, Najstarszy zbiór melodyk i tańców podhalańskich, „Muzyka Polska”, R.3: 1936 z. 4, s. 

256-263. 
9
 Jan Kleczyński, Melodie zakopiańskie i podhalskie, w: Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego, Kraków 

1888. 
10

 Stanisław Mierczyński, Pieśni Podhala na 2 i 3 równe głosy, Warszawa 1935, Wydawnictwo Związku 

Nauczycielstwa Polskiego. 
11

 Stanisław Mierczyński, Muzyka Podhala, Lwów 1930. 
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 Ważną pozycją jest Pieśni Podhala. Antologia
12

 wydana pod red. Jerzego Sadownika 

z częścią muzyczną zredagowaną przez Aleksandrę Szurmiak-Bogucką, w której znajdują się 

143 zapisy melodii pieśni podhalańskich z podziałem na rodzaje „nut”. Antologia zawiera też 

1250 tekstów pieśni i ich opisy.  Szurmiak-Bogucka transkrypcje pieśni podhalańskich 

zawarła także w zbiorze Górole, górole, góralska muzyka
13

. Materiał muzyczny znajduje się 

też w pracy Wesele góralskie
14

, która jest opisem przebiegu tego obrzędu w Bukowinie 

Tatrzańskiej. 

 Jednym z pierwszych badaczy podejmujących temat muzyki góralskiej 

w etnomuzykologicznej analizie był Adolf Chybiński, którego prace znacznie pogłębiły 

wiedzę naukową na temat muzyki tego rejonu. Chybiński opublikował studia dotyczące 

instrumentarium stosowanego na Podhalu i pokrewieństwa melodii górali podhalańskich 

zmuzyką spotykaną w innych rejonach całego łuku karpackiego (wołoskie, węgierskie, 

słowackie, czeskie, łemkowskie). W pracy Instrumenty muzyczne ludu polskiego na 

Podhalu
15

, Chybiński sklasyfikował i dokładnie opisał instrumentarium góralskie, 

porównując kilka egzemplarzy instrumentów z różnych zbiorów, analizując oraz 

charakteryzując ich budowę, skalę i brzmienie. Bardzo ważną pozycją w jego naukowym 

dorobku jest praca O źródłach i rozpowszechnianiu dwudziestu melodii ludowych na Skalnym 

Podhalu
16

, w której przeprowadził analizę pokrewieństwa dwudziestu pieśni wykonywanych 

także przez Węgrów, Łemków, Serbów, Wołochów oraz w innych rejonach Polski. 

Charakterystykę ogólną muzyki górali podhalańskich przedstawił Chybiński w pracy 

O muzyce górali podhalańskich
17

. Autor zwrócił tam uwagę na jej cechy charakterystyczne 

w zakresie tonalności i rytmiki. Chybiński nie podjął się jednak wyjaśnienia zagadnień 

harmoniki i wielogłosowości. 

 Uzupełnieniem wyżej wymienionych prac są artykuły Włodzimierza Kotońskiego, 

który dokonał dokładnej i szczegółowej charakterystyki cech melodycznych, wpływów 

muzycznych z innych rejonów Karpat oraz góralskiego tańca. W artykułach Uwagi o muzyce 

Podhala publikowanych na łamach „Muzyki”
18

 Kotoński opisał zagadnienia dotyczące skal, 

                                                           
12

 Pieśni Podhala. Antologia, red. Jan Sadownik, zespół: Zofia Jaworska, Aurelia Mioduchowska, Jan 

Sadownik, Antoni Śledziewski, część muzyczna: Aleksandra Szurmiak-Bogucka, Kraków 1971, PWM. 
13

 Aleksandra Szurmiak-Bogucka, Górole, górole, górolsko muzyka, Kraków 1959, PWM. 
14

 Aleksandra Szurmiak-Bogucka, Wesele góralskie, Kraków 1974, PWM. 
15

 Adolf Chybiński, Instrumenty muzyczne ludu polskiego na Podhalu, Zakopane 1923, Wydawnictwo 

Muzeum Tatrzańskiego im. Dra T. Chałubińskiego. 
16

 Adolf Chybiński, O źródłach i rozpowszechnianiu dwudziestu melodii ludowych na Skalnym Podhalu, w: 

O polskiej muzyce ludowej, Warszawa 1961, PWM, s. 113-143. 
17

 Adolf Chybiński, O muzyce górali podhalańskich, Zakopane 1927, Wydawnictwo Muzeum Tatrzańskiego 

im. Dra T. Chałubińskiego. 
18

 Włodzimierz Kotoński, Uwagi o muzyce Podhala, „Muzyka”, 1953 nr 5-12; 1954 nr 1-2. 
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harmoniki, rytmiki, rodzajów „nut” podhalańskich, tekstu słownego. Pozycja Góralski 

i zbójnicki: tańce górali podhalańskich
19

 traktuje o historii powstania, rozwoju 

i choreotechnice tańców góralskich. Znajduje się tam też fragment poświęcony wpływom 

muzycznym z innych rejonów łuku karpackiego. Ten sam autor wydał także zbiór Piosenki 

z Podhala
20

 z zapisami melodii góralskich 

 Cenne uwagi o wpływie kultury wołoskiej na muzykę górali podhalańskich zawiera 

praca Justyny Cząstki-Kłapyty Wpływy wołoskie w folklorze muzycznym Karpat
21

, w której 

autorka opiera się na wnioskach z wcześniejszych tekstów Chybińskiego. Artykuł nie traktuje 

wyłącznie o muzyce Podhala, ale zawiera szereg ważnych informacji dotyczących 

rozpowszechniania melodii karpackich, związków melodyczno-harmonicznych „nut” 

góralskich z melodiami słowackimi, łemkowskimi, węgierskimi, a także serbskimi czy 

tureckimi. 

 Wśród innych nowszych prac poświęconych muzyce i kulturze Podhala należy 

wymienić także opracowanie O rękopiśmiennym zbiorze melodii podhalańskich 

A. Chybińskiego
22

 Ludwika Bielawskiego, dotyczące  zbioru melodii podhalańskich Adolfa 

Chybińskiego, niewydanego jeszcze w momencie ukazania się pracy, tj. w roku 1958. 

W latach 1950-51 Tadeusz Strumiłło biorący udział w akcji zbierania folkloru muzycznego 

Podhalan, prowadzonej przez Jadwigę i Mariana Sobieskich wydał opracowanie zbiorów 

podhalańskich Oskara Kolberga w artykule "Muzyka podhalańska u Kolberga"
23

. W swojej 

pracy Strumiłło zwrócił uwagę tak na zasługi Kolberga w kwestii rozwoju badań nad kulturą 

podhalańska, a także na elementy muzyczne górali podhalańskich w twórczości ludowej 

innych rejonów Polski. Szereg artykułów poświęcił muzyce podhalańskiej także Zbigniew 

Przerembski. Opisał ją m.in. w swojej pracy magisterskiej, opublikowanej w "Muzyce" 

w 1981 roku Z badań nad preferencjami muzycznymi górali podhalańskich
24

. W latach 

późniejszych Przerembski scharakteryzowal kilka typów śpiewów góralskich
25

. Ważne 

miejsce w jego badaniach zajmowały też instrumenty podhalańskie, szczególnie dudy. 

                                                           
19

 Włodzimierz Kotoński, Piosenki Podhala, Kraków 1955, PWM. 
20

 Włodzimierz Kotoński, Piosenki Podhala, Kraków 1955, PWM. 
21

 Justyna Cząstka-Kłapyta, Wpływy wołoskie w folklorze muzycznym Karpat ze szczególnym uwzględnieniem 

rusińskiej wsi Ostrunia - przyczynek do rozważań, w: Wołoskie Dziedzictwo Karpat, Czeski Cieszyn 2008. 
22

 Ludwik Bielawski, O rękopiśmiennym zbiorze melodii podhalańskich A. Chybińskiego, „Muzyka” 1958 nr 

1. 
23

 Tadeusz Strumiłło, Muzyka podhalańska u Kolberga, "Muzyka", 1954 nr 3-4, s. 3-20. 
24

 Zbigniew Jerzy Przerembski, Z badań nad preferencjami muzycznymi górali podhalańskich, "Muzyka" 

1981 nr 3-4. 
25

 Zbigniew Przerembski, O niektórych archaicznych cechach śpiewów górali podhalańskich, "Muzyka", 

1989 nr 4. 
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Efektem tego zainteresowania są m.in. prace Dudy podhalańskie - budowa i cechy muzyczne
26

 

oraz wydany w 2001 roku artykuł O dawnych dudziarzach Podhala
27

, w którym omawia 

funkcję i znaczenie tego pasterskiego instrumentu w społeczności podhalańskiej. Tradycyjną 

muzyką góralską zajmował się też podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Góry 

i góralszczyzna w dziejach i kulturze pogranicza polsko-słowackiego (Podhale, Spisz, Orawa, 

Gorce, Pieniny)" organizowanej przez UJ, Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę 

Zawodową w Nowym Targu, Związek Podhalan i Tatrzański Park Narodowy. Wykład został 

później opublikowany w materiałach konferencyjnych
28

. 

 Muzyka góralska jest też dość dobrze udokumentowana w formie nagrań 

fonograficznych. Pierwsze powojenne nagrania muzyki podhalańskiej znalazły się na płycie 

Muzycy, Muzycy co po Wos ostanie
29

. W albumie zawarto nagrania wybitnych muzyków 

różnych wsi podhalańskich (okolice Nowego Targu, Szaflar, Chochołowa, Skalnego podhala 

i Niżnego Podhala, a także z Olczy, Cyhrli, Zubsuchego, Bukowiny Tatrzańskiej, 

Waksmundu, Ostrowska, Łopuszny, Witowa i Kościeliska), ukazujące wewnętrzne 

zróżnicowanie stylistyki śpiewu i gry. Płyta zawiera dodatkowo wyczerpujące komentarze 

autorstwa Aleksandry Szurmiak-Boguckiej i Jacka Jackowskiego. Muzyka w albumie 

prezentowana jest przez autentyczne kapele i solistów: Władysława Obrochtę, Bronisławę 

Konieczną-Dziadońkę, rodziny Toporów-Futrów, Styrczulów-Maśniaków i Stanisława Nędzy 

Chotarskiego. W sumie na płycie znalazło się 97 nagrań przedstawiających odmiany nut 

ozwodnych, drobnych, krzesanych, wierchowych, zielonych, śpiewy weselne i pasterskie. 

Nagrania te zostały zarejestrowane terenowo, dlatego oprócz muzyki usłyszeć można też 

odgłosy towarzyszące tańcom - przytupy i gwizdy.  

 Ze zbiorów Radiowej Agencji Fonograficznej Polskiego Radia w serii „Muzyka 

źródeł”
30

 zostały wydane nagrania z Podhala, a szerzej - regionu Orawy, Pienin, Spisza 

i Skalnego Podhala. Na płycie znalazły się m.in. nagrania Kapeli Władysława Obrochty, 

wnuka Bartłomieja Obrochty, muzyków, od których wiedzę na temat „nut” góralskich czerpał 

                                                           
26

 Zbigniew Jerzy Przerembski, Dudy podhalańskie - budowa i cechy muzyczne (wybrane aspekty), w: VIII 

Conferentia Investigatorum Musicae Popularis Russiae Rubrae Regionumque Finitimarum. Materiały, red. 

Bohdan Łukaniuk, Lwów 1997, Wyższij Muzicznij Institut im. M. Łysenka. 
27

 Zbigniew Jerzy Przerembski, O dawnych dudziarzach Podhala, w: Duda i Kozieł, red. Janusz Jaskulski, 

Poznań 2001, Muzeum Narodowe w Poznaniu. 
28

 Góry i góralszczyzna w dziejach i kulturze pogranicza polsko-słowackiego (Podhale, Spisz, Orawa, Gorce, 

Pieniny). Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków-Nowy Targ-Bukowina Tatrzańska, 21-

24 października 2004, red. Jerzy M. Roszkowski, Robert Kowalski, 2004, Podhalańska Państwowa Wyższa 

Szkoła Zawodowa w Nowym Targu. 
29

 Różni wykonawcy, Muzycy, muzycy cos po Wos ostanie, Warszawa 2008, Tatrzańska Agencja Rozwoju, 

Promocji i Kultury i Instytut Sztuki PAN. 
30

 Różni wykonawcy, Muzyka źródeł vol. 02: Podhale, red. Maria Baliszewska, Anna Borucka-Szotkowska, 

Warszawa 1997, Polskie Radio, nr kat. PRCD 151. 
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m.in. dla Karol Szymanowski, który wykorzystał je w balecie Harnasie. Z nowszych pozycji 

wskazać można na nagrania z katalogów Polskich Nagrań, Nimbus Records czy PolyGram: 

Muzyka góralska. Nuty spod gó"
31

 Kapeli Zokopiany, Góralska Muzyka (Podhale 

i Sądeckie"
32

 czy Pod Tatrami w dolinie
33

 Jana Karpiela Bułecki. Ciekawą pozycją są też 

brytyjskie wydawnictwa Music of the Tatra Mountains
34

 Gienka Wilczka oraz wydane w tej 

samej serii nagrania Trebuniów Tutków
35

, na których znaleźć można podhalańskie nuty 

ozwodne, krzesane, sabałowe i wierchowe, a także melodie słowackie i spiskie. 

 Podana literatura w znacznym stopniu wyczerpuje tematy związane z muzyką 

góralską, zbiory antologiczne tradycyjnych melodii są obszerne. Większość dotychczasowych 

opracowań dotyczy wąskiego tematu – tańca, instrumentarium czy wykonawstwa – brak 

natomiast pracy w sposób syntetyczny omawiającej muzykę górali podhalańskich. Nie ma też 

literatury naukowej poświęconej współczesnej muzyce góralskiej, zagadnieniu jej stałego 

rozwoju i modyfikacji, a także przemianom zachodzącym w wykonawstwie i stylistyce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 Kapela Zokopiany, Muzyka góralska. Nuty spod gór, Raszyn, Mercurton, nr kat. MTCD 002. 
32

 Różni wykonawcy, Góralska muzyka (Podhale i Sądeckie), Warszawa 1993, Polskie Nagrania nr kat. 

PNCD 227, 1993. 
33

 Jan Karpiel Bułecka, Pod Tatrami na dolinie, Warszawa 1996, Polskie Radio, Accord, PolyGram Polska nr 

kat. ACD 031. 
34

 Gienek Wilczek’s Bukowina Band, Music of the Tatra Mountains, Londyn 1996, Nimbus Records nr kat. 

NI 5464. 
35

 Trebunie Tutki, Music of The Tatra Mountains - The Trebunia Family, Londyn 1995, Nimbus Records nr 

kat. NI 4537. 
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2. Cel i zakres pracy 

 

 Celem niniejszej pracy jest analiza procesu przemian zachodzącego na gruncie 

tradycyjnej muzyki góralskiej w tzw. Nowej Muzyce Góralskiej. Jest to termin stworzony 

przez Krzysztofa Trebunię-Tutkę, lidera zespołu Trebunie Tutki, na określenie 

komponowanej i realizowanej przez niego muzyki rozwijającej tradycyjną muzykę góralską o  

nowe melodie, współczesne teksty i awangardowe aranżacje. Jednocześnie twórczość 

Krzysztofa Trebuni-Tutki zachowuje cechy charakterystyczne dawnej kultury muzycznej 

Podhala, jak metrum, harmonia i kierunkowość melodii, nieustannie korespondując z tradycją 

i uzupełniając ją. Ponadto twórczość zespołu wskrzesza niejako zapomniane już na Podhalu 

instrumentarium, przywracając mu pełnowartościową rolę, nierzadko też przypisując nową - 

taką, jakiej dotychczas nie posiadały – na przykład przez nadanie funkcji prowadzącej 

instrumentom pasterskim w kapeli góralskiej. Jest to rzecz interesująca 

z etnomuzykologicznego punktu widzenia, z uwagi na wyjątkowe w skali kraju zjawisko 

stałego rozwijania tradycyjnej muzyki, nie przez modyfikację zastanego materiału, ale 

realizowanie zupełnie nowej koncepcji muzyki. Fenomen ten nie został dotychczas zbadany, 

próbę takiej analizy podejmuję więc w poniższym studium.  

 Praca ta ma ukazać cechy charakterystyczne tradycyjnej muzyki góralskiej na 

płaszczyźnie architektoniki melodii, tekstu słownego, formuł rytmicznych, skal i ambitus 

poszczególnych melodii. Analiza transkrypcji nutowych Nowej Muzyki Góralskiej 

przeprowadzona w ten sam sposób oraz późniejsze porównanie wyników obu badań, ma 

przedstawić podobieństwa i różnice pomiędzy dwoma materiałami. Wnioski będą podstawą 

do zdiagnozowania procesu rozwoju tradycyjnej muzyki góralskiej oraz próbą odpowiedzi na 

pytania dotyczące kierunku tych modyfikacji i stopnia przemian w odniesieniu do elementów 

utworu muzycznego. Nie wyczerpie to w całości zagadnienia rozwoju muzyki i kultury 

podhalańskiej, ponieważ nie zaznacza się on jedynie na płaszczyźnie muzyki, śpiewu oraz 

twórczości samych Trebuniów Tutków – choć w niej jest najbardziej widoczny 

i skrystalizowany. Muzyka góralska zmienia się też w obszarze tańca, gwary, a co za tym 

idzie - tekstów pieśni. Wymaga to odrębnych i pogłębionych badań, moja analiza wskaże 

jednak istotne aspekty tych przemian, dając podstawę do dalszej eksploracji tematu.    
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3. Opis materiału i metodyka 

 

 Analizę tradycyjnej muzyki góralskiej przeprowadziłam wykorzystując zapisy nutowe 

pieśni z części muzycznej autorstwa Aleksandry Szurmiak-Boguckiej w zbiorze Pieśni 

Podhala. Antologia
36

. Wybór tego źródła wynika z powszechnie uznawanych kompetencji 

autorki zbioru, nie wymagającej weryfikacji oraz obszernością podanego materiału. Do 

transkrypcji i analizy utworów Nowej Muzyki Góralskiej wybrałam dwie pozycje 

z dyskografii zespołu Trebunie Tutki – Pieśni chwały oraz Góralsko siła. Są to dwa 

najnowsze albumy grupy, reprezentujące w całości zjawisko Nowej Muzyki Góralskiej. 

Pewne elementy tej twórczości można zaobserwować także we wcześniejszych produkcjach 

zespołu, jest to jednak materiał w części wykorzystujący tradycyjną muzykę lub też 

występujący tam fragmentarycznie, nie dając możliwości dostatecznego zanalizowania tekstu 

muzycznego. Ponadto, na wybranych z dyskografii albumach koncepcja Nowej Muzyki 

Góralskiej ukazuje się w najbardziej rozwiniętej i zintensyfikowanej formie, co daje 

możliwość wyciągnięcia uzasadnionych wniosków porównawczych. 

  Spośród 143 pieśni zapisanych w antologii, metodą losową wybrałam reprezentatywną 

grupę 71 utworów, przyjmując zasadę, że do grupy wchodzi co drugi zapis muzyczny. 

Wylosowana grupa utworów stanowiła próbę reprezentatywną całego zbioru. Przyjęte przeze 

mnie kategorie analityczne to: 

 

1. Architektonika melodii z uwzględnieniem budowy fraz i zdań będących nadrzędnym 

elementem budowy poszczególnych pieśni, z wyłączeniem analizy schematów 

melodycznych i harmonicznych. 

2. Budowa tekstu słownego z wykazaniem podziału na wersy i rymy. 

3. Skala, w jakiej utrzymana jest pieśń. 

4. Ambitus melodii. 

5. Formuły rytmiczne. 

 

 Szczegółowy wykaz wyników badań przeprowadzonych w tych kategoriach został 

poddany procesowi analizy statystycznej
37

. Zebrane dane z analizy poszczególnych 

elementów utworu zostały ujęte w formie tabelarycznej. Zestawienia prezentują wszystkie 

                                                           
36

 Pieśni Podhala. Antologia, red. Jan Sadownik, zespół: Zofia Jaworska, Aurelia Mioduchowska, Jan 

Sadownik, Antoni Śledziewski, część muzyczna: Aleksandra Szurmiak-Bogucka, Kraków 1971, PWM. 
37

 Mieczysław Sobczyk, Statystyka. Podstawy teoretyczne. Przykłady - zadania, Lublin 2000, Wydawnictwa 

UMCS. 
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dane. Przy założeniu, że całość zjawisk stanowi 100 proc. procesów zachodzących 

w utworach, częstotliwość pojawiania się określonych schematów w kategoriach rytmu, 

architektoniki melodii i tekstu, ambitus i skal pozwoliła, obliczyć procentową ilość 

konkretnych zdarzeń muzycznych. Na podstawie tych obliczeń spróbowałam wyodrębnić 

pewne cechy charakterystyczne dla danego zbioru (największa częstotliwość) oraz zjawiska 

epizodyczne, o najniższej częstotliwości. Analiza procentowa w kategoriach melodii, tekstu, 

ambitus i skal została przeprowadzona na poziomie liczby pieśni, w których dany schemat się 

pojawił. Analiza rytmiczna przeprowadzona została inaczej, jako, że najczęściej w jednej 

pieśni pojawiało się kilka różnych formuł rytmicznych. Sto procent materiału w tym 

przypadku stanowiła więc nie ilość pieśni, ale ilość fraz, czyli 2-3 taktowych odcinków 

muzycznych w całym analizowanym zbiorze. Ponadto kilka najczęstszych formuł 

rytmicznych zostało pogrupowanych wraz z ich wariantami – niuansami rytmicznymi 

będącymi najczęściej wynikiem osobistej inwencji wykonawcy. Temu samemu procesowi 

analizy – według identycznych kategorii - poddane zostały transkrypcje utworów zespołu 

Trebunie Tutki. Jednak ze względu na odmienność Nowej Muzyki Góralskiej na płaszczyźnie 

generalnej konstrukcji utworów, metoda analizy statystycznej musiała ulec pewnym 

modyfikacjom.  

 Transkrypcje muzyki zespołu Trebunie Tutki przeprowadziłam metodą audytywną, 

z nagrań płytowych. Zapisowi poddane zostały tylko partie wokalne, bez uwzględniania 

wielogłosu. Zanotowane melodie nie zostały przetransponowane do tonacji G, co zwykle 

stosuje się w transkrypcjach muzyki ludowej
38

. Wynika to z faktu, iż nie przeprowadzam 

analizy porównawczej wariantów, przy której sprowadzenie melodii do jednego centrum 

tonalnego jest stosowane. Ponadto, utwory zespołu Trebunie Tutki są kompozycjami 

wykonywanymi z nut, z ustalonym podkładem muzycznym, zatem ewentualne odchylenia 

przy kolejnych wykonaniach danego utworu są mało prawdopodobne. Analizie poddane 

zostały wszystkie utwory z płyty „Pieśni chwały” i dziewięć kompozycji z albumu „Góralsko 

siło”. Wybór części utworów z drugiej płyty uzasadniam tym, iż pozostałe są tzw. remiksami 

wcześniejszych kompozycji lub ich charakter nie pozwala na włączenie ich do kategorii 

reszty utworów w zbiorze. To utwory silnie nasycone stylistyką jazzową w odniesieniu do 

partii wokalnych lub nie wokalne recytowane, utrzymane w stylistyce quasi hip-hopowej. 

 

 

                                                           
38

 Jadwiga Sobieska, Transkrypcja muzyczna nagrań dokumentalnych, w: Polska muzyka ludowa i jej 

problemy, wybór prac, red. L. Bielawski, Kraków 1973, PWM. 
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ROZDZIAŁ I 

TRADYCYJNA KULTURA MUZYCZNA NA PODHALU 

 

 

1. Historia osadnictwa 

 

Termin Podhale nie funkcjonował jako określenie prawno-administracyjne aż do XIX 

wieku – po raz pierwszy w znaczeniu geograficznym nazwy tej użył Ludwik Zejszner 

w jednej ze swoich map geologicznych. Dokładne dzieje podhalańskich granic przedstawia 

Antoni Kroh w książce Tatry i Podhale
39

. W połowie XIX wieku termin Podhale dotyczył 

terenu najbliższego Tatrom, a więc „pod halami”, obejmował zatem m.in. miejscowości: 

Zakopane, Bukowinę Tatrzańską, Kościelisko i Witów (dzisiejsze tzw. Skalne Podhale). Pod 

koniec XIX wieku jego zakres był już bardziej rozległy i do Podhala włączano również dolinę 

Czarnego i Białego Dunajca, Nowy Targ, wsie nad Dunajcem, a nawet Dębno oraz Knurów, 

Szlembark, Mizerną i Hubę. W Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów 

słowiańskich z 1887 roku podano następującą definicję nazwy Podhale: "Jest to nazwa ogólna 

rozległego tarasu pagórkowatego, potokami i górskiemi rzekami poprzerzynanego, który 

rozciąga się od północnych stoków Tatr do południowych stoków Beskidów (...) Taras ten 

zwany bywa Wyżyną Nowotarską albo Podhalem Nowotarskiem (…)”.
40

 

W XX wieku termin Podhale obejmował wszystkie wsie gorczańskie, Porębę Wielką, 

Naprawę koło Jordanowa oraz wsie powiatu suskiego, limanowskiego i sądeckiego. Jak pisze 

Kroh, z tamtych czasów pochodzi nazwa miejscowości Maków Podhalański
41

. Przed wojną 

Nowy Sącz nazywano „stolicą Podhala”. Po II wojnie światowej granice Podhala pod 

względem prawno-administracyjnym przyjęły formę, którą znamy dziś. Obecnie nazwa 

Podhale obejmuje tereny ograniczone od południa Tatrami, od zachodu wododziałem 

europejskim do Przełęczy Sieniawskiej, górną granicą Gorców po przełęcz Snozkę, brzeg 

Dunajca i rzekę Białkę. Najważniejsze miejscowości: Zakopane, Nowy Targ, Białka 

Tatrzańska, Bukowina Tatrzańska, Poronin, Biały Dunajec, Szaflary, Kościelisko, Witów, 

Chochołów i Czarny Dunajec.  

 Na przebieg osadnictwa na Podhalu wpływ miały takie czynniki, jak: jakość gleb, 

rodzaj nawodnienia, klimat i szata roślinna. Warunki życiowe, ze względu na bliskość gór 

                                                           
39

 Antoni Kroh, Tatry i Podhale, Wrocław 2002, Wydawnictwo Dolnośląskie. 
40

 Bronisław Gustawicz, Podhale, w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 

słowiańskich  t. VIII, Warszawa 1880-1914, nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego. 
41

 Antoni Kroh, Tatry i Podhale, Wrocław 2002, Wydawnictwo Dolnośląskie.. 
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i tereny skaliste, były trudne, toteż pod samymi Tatrami ludzie pojawili się dość późno. 

 Mimo, iż w okresie od XII do XV wieku okolice Krakowa należały do najbardziej 

zaludnionych terenów w stosunku do reszty kraju, Podhale – a z tego okresu znane są 

pierwsze ślady kolonizacji na tym obszarze – posiadało niski stopień zaludnienia.  

 Wędrówki ludności na terenie Podhala zostały dość dobrze udokumentowane, gdyż 

obszar ten szybko zyskał zainteresowanie badaczy. Jak pisze Jan Czepiel w pracy Z dziejów 

osadnictwa na Podhalu, Stanisław Staszic był jednym z pierwszych badaczy zajmujących się 

problemami geologicznymi i przyrodniczymi na tym terenie
42

. Natomiast osadnictwem 

zaczęto interesować się w XIX wieku. Przyczynę tego zainteresowania Teresa Brzozowska-

Komorowska widzi w „wybuchu” myśli pozytywistycznej i fascynacji intelektualistów 

ludnością wiejską
43

. Wśród pionierów badań podhalańskiego osadnictwa należy wymienić: 

Stanisława Morawskiego, Jana Konopkę i Adama Wrześniowskiego. Konopka 

i Wrześniowski, zdaniem Jana Czepiela, wiedzę na temat życia Podhalan zgłębili w sposób 

wszechstronny i obiektywny, kładąc w swoich badaniach nacisk na wpływ środowiska 

geograficznego na strukturę gospodarczą i etniczną mieszkańców. 

 Ze względu na odnotowanie związku między miejscami osiedlania się 

z ukształtowaniem geograficznym terenów Podhala w pracach Karola Potkańskiego 

i Kazimierza Dobrowolskiego, ich badania można uznać – za Czepielem – za najbardziej 

wartościowe naukowo
44

. Dobrowolski ponadto odnalazł elementy kultury pasterzy wołoskich 

– także osiedlających się na tym terenie - na rzemiosło, sztukę i gwarę podhalańskie.  

 Jan Czepiel podaje, iż historyczny okres podhalańskiego osadnictwa rozpoczyna się 

w momencie pojawienia się na tym terenie zakonu Cystersów, którym w 1234 roku Teodor 

Czadro, ówczesny wojewoda krakowski, ofiarował tereny dzisiejszego Ludźmierza. 

Cystersom przypisuje się założenie szeregu osad na Podhalu, m.in. Nowego Targu, 

Krauszowa, Długopola i Szaflar. Początkowo osady powstawały w pobliżu Nowego Targu 

i Szaflar, ludność przesuwała się stopniowo w stronę Tatr w poszukiwaniu nowych terenów 

na pastwiska
45

. Trudności związane ze wspomnianymi wyżej surowymi warunkami 

klimatycznymi sprawiały, że osadnictwo rozwijało się powoli. Osady przyjmowały charakter 

pasterski lub pastersko-rolniczy, gdyż charakter typowo rolniczy nie przyjął się. 

                                                           
42

  Jan Czepiel, Z dziejów osadnictwa na Podhalu,  Kraków 1999, Wydawnictwo Abrys. 
43

 Teresa Brzozowska-Komorowska, Podhale, w: Dzieje folklorystyki polskiej 1864-1918, red. Helena 

Kapeluś, Julian Krzyżanowski, Warszawa 1982, PWN. 
44

 Jan Czepiel, Z dziejów osadnictwa na Podhalu,  Kraków 1999, Wydawnictwo Abrys. 
45

 j.w. 
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 Kazimierz Dobrowolski w swoich pracach Dwa studia nad powstaniem kultury 

ludowej w Karpatach Zachodnich
46

 oraz Przeszłość Podhala
47

 zwraca uwagę na istotne 

zjawisko przemieszania się na tych terenach ludności pasterskiej i rolniczej, z którą związane 

było najstarsze nawarstwienie osadnicze w Karpatach. Osadnicy przemieszczali się z północy 

dolinami Wisły, Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Wisłoki i Sanu. Tereny dogodne dla rolnictwa 

(wyższe partie dolin rzecznych, szerokie kotliny, łagodne stoki) zajęli między XII a XIV w. 

 Następnie, na Podhale napłynęła fala osadnictwa pasterskiego z południa i wschodu. 

Pasterze zajęli rejony wyżej położone, nieprzystępne dla rozwoju rolnictwa – strome stoki, 

a nawet grzbiety masywów górskich. Były to więc dwie różne fale osadnicze, odmienne pod 

względem chronologicznym, ekonomicznym i etnicznym oraz pod względem położenia 

geograficznego. Dobrowolski nadmienia jednak, że o specyfice i odrębności kulturowej 

Podhala zadecydowało ciągłe mieszanie się obu grup i ich przenikanie kulturowe, co miało 

doprowadzić do uzgodnienia pewnych wspólnych cech góralszczyzny, której najważniejsze 

zewnętrzne symptomy to: strój i gwara mieszczącą w sobie elementy języka polskiego, 

tureckiego, węgierskiego i słowackiego.  

 

2. Kultura muzyczna 

 

2.1. Właściwości muzyczne. 

  

 Cechy charakterystyczne dla muzyki górali podhalańskich precyzuje Włodzimierz 

Kotoński w artykule Uwagi o muzyce Podhala
48

: muzyka podhalańska jest różna od muzyki 

pozostałych regionów Polski, nosi w sobie wpływy folkloru węgierskiego, słowackiego, 

morawskiego i rumuńskiego, ma też indywidualne cechy, które wpłynęły na jej wyjątkowość. 

Fundamentalnym atrybutem muzyki podhalańskiej jest to, że w całości opiera się na tzw. 

„nutach”, czyli strukturach harmoniczno-kierunkowych pozbawionych homogenicznych 

schematów rytmicznych i motywicznych melodii. Górale dzielą nuty podhalańskie na grupy: 

                                                           
46

 Kazimierz Dobrowolski, Dwa studia nad powstaniem kultury ludowej w Karpatach Zachodnich, 

Kraków 1938, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
47

  Kazimierz Dobrowolski, Przeszłość Podhala. Uwagi metodyczne i program badania, Kraków 1929, 

Orbis. 

 
48  Włodzimierz Kotoński, Uwagi o muzyce Podhala, „Muzyka”, 1953 nr 5-12, Warszawa 1953, 

Państwowy Instytut Sztuki. 
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 1. Ozwodne, wierchowe i staroświeckie zwane też Sabałowymi, to nuty zbudowane ze 

zdań 5 i 6-taktowych. Ozwodne przeznaczone są do tańca, wierchowe zwane też ciągnionymi 

przeznaczone są zazwyczaj do śpiewania i są melodiami pieśni pasterskich. „Staroświeckie” 

czy też „Sabałowe nuty” to rzadziej tańczone ozwodne o wolniejszym tempie. 

 2. Drobne i krzesane, to „nuty” zbudowane ze zdań 4-taktowych, śpiewane i grane w 

szybkim tempie. Posiadają uproszczony schemat harmoniczny i charakterystyczny, szarpany 

rytm. 

 3. Marsze i „nuty” do tańca zbójnickiego to „nuty” również zbudowane ze zdań 

czterotaktowych lecz o umiarkowanym tempie. Te „nuty” mają wyraźnie obce pochodzenie - 

głównie węgierskie i słowackie - są też najbardziej popularne. 

 Duża część nut podhalańskich oparta jest na skalach durowych i molowych, choć 

rzadko występują one w czystej formie. Pojawia się też skala lidyjska i specjalna, typowa dla 

regionu Podhala skala podhalańska z podwyższonym IV i obniżonym VII stopniem (g a h cis 

d e f g). Harmonika góralska rozwija się w śpiewie wielogłosowym i w muzyce granej przez 

kapelę smyczkową towarzyszącą wokalistom. Pieśni góralskie wykonywane wielogłosowo 

prowadzone są głównie równoległymi tercjami, kapela góralska gra z kolei akordowo 

i funkcyjnie. Muzyka góralska występuje w formie śpiewu solowego (czasem 

z akompaniamentem), wielogłosowego oraz w formie czysto instrumentalnej. 

 Pieśni podhalańskie mają na ogół wyraźną pulsację metryczną, ich najczęstszym 

metrum jest 2/4, sporadycznie występuje podział 3/4. W zapisach pojawiają się także triole, 

ze względu na częste przedłużanie wartości rytmicznych. Teksty pieśni nie są powiązane 

z konkretnymi „nutami” (z wyjątkiem kilku). Zdaniem Włodzimierza Kotońskiego, większość 

tekstów posiada taką samą budowę zwrotek i jest oparta na podobnych schematach 

rytmicznych
49

. Na typową strofę do „nut” ozwodnych i wierchowych składają się dwa 

wiersze dwunastozgłoskowe (6+6). Wersy ulegają rozszerzeniu przez dodanie do nich 

wykrzyknika „hej” lub „ej” na początku lub po średniówce. Ponadto, melodyka podhalańska 

jest sylabiczna (na jedną sylabę przypada jedna „nuta” melodii), choć zwłaszcza w zwrotach 

kadencyjnych zdarzają się dwunutowe melizmaty.  

 Skład kapeli góralskiej dość wcześnie, bo w 1888 roku, opisywał Kleczyński 

w Melodiach zakopiańskich i podhalskich
50

. Od czasów Kleczyńskiego skład ten właściwie 

nie zmienił się. Należą do niej basy o stroju D, d, A, a – z kwintą d jako podstawą 

                                                           
49

  j.w. 
50

 Jan Kleczyński, Melodie zakopiańskie i podhalskie, w: Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego, Warszawa 

1843, PWM. 
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harmoniczną, skrzypce pierwsze (prym), grające linię melodyczną i akompaniujące dwa 

sekundy (jeden sekundzista gra melodię prymu bez ozdobień, drugi dodaje prosty 

akompaniament na pionach harmonicznych). 

 

2.2. Tańce 

 Na Podhalu występują dwa tańce: góralski i zbójnicki. W rejonie tym oprócz nich 

pojawiają się też walce i polki, nie posiadające jednak żadnych charakterystycznych 

regionalnych elementów, wyróżniających je na tle tych samych rodzajów tańców z innych 

rejonów Polski. Zwykle są to układy wykonywane do słowackich melodii. 

 Tańce góralskie składają się z trzech zasadniczych figur, których nazwy wzięły się od 

„nut”, do których są tańczone: 

1. Ozwodny: nazwa figury tańczonej na początku tańca, do melodii nuty ozwodnej. 

Tancerz pochylony lekko do przodu, tańczy na dwie miary, wysuwając do przodu na 

przemian raz lewą, raz prawą nogę.  

2. Krzesanie: nazwa figury tanecznej, w której zasadniczym ruchem jest krzesanie 

tj. uderzanie piętą o piętę lub uderzanie dłońmi po stopach.  

3. Zielona: figura na zakończenie tańca, polegająca na zwyrtaniu się (obracaniu) 

tancerzy, w tańcu góralskim jednej pary zasadniczej, a w zbójnickim wszystkich 

tancerzy. 

 Najwcześniejszy opis tańca góralskiego znajdujemy u Ludwika Zejsznera, we wstępie 

do zbioru Pieśni ludu Podhalan, czyli górali tatrowych polskich. Pisze on tam: „Taniec 

zupełnie właściwy Podhalanom różni się od tańców właściwym mieszkańcom równin: zbliża 

się do słowackiego. Piękny, rosły chłopaj, w opiętych białych spodniach, zrzuciwszy gunię 

występuje na środek izby i zaczyna taniec przebierając nogami w najrozmaitszy sposób: 

skacze i tupie, czasem poświstuje i wykrzykuje. Jedna albo dwoje dziewcząt krokami 

drobnymi tańczą wokoło mężczyzny popisującego się na środku izby: to zbliżają się do niego, 

to znów oddalają. Muzyka towarzysząca na skrzypcach nie należy do zbyt przyjemnych. 

Monotonna jest i melancholiczna; a gdy nadejdą szybsze akordy, wtedy chłopak porywa 

zwinną tancerkę i wykręca ją z niewymowną prędkością”
51

. 

 Włodzimierz Kotoński w pracy Góralski i zbójnicki: tańce górali podhalańskich 

sugeruje, iż okres modelowania się znanej nam dziś formy tańca góralskiego przypada 

                                                           
51

 Ludwik Zejszner, Pieśni ludu Podhalan, czyli górali tatrowych polskich, Warszawa 1845, Drukarnia pod 

Fir. J. Kaczanowskiego, s. 34. 
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najwcześniej na XV wiek
52

. Prawdopodobnie jego prymarną formą był taniec grupowy (kilku 

par), dopiero później stał się popisem solowym jednej pary.  

 Podczas góralskiego, tancerze realizują odmienne kroki i nie dotykają się, za to 

poruszają wokół siebie raz zbliżając, raz oddalając się od swojego partnera. Element solowy 

przeważa u mężczyzny, który wykonuje różne kroki i figury - ozwodną, drobne, krzesane 

i zwyrtanie, przy czym kobieta towarzyszy mu krokami drobnymi i zwyrtaniem pod koniec 

tańca, które jest jedynym momentem góralskiego, w którym tancerze obejmują się. 

 Drugim typowym dla Podhala tańcem jest zbójnicki – taniec zbiorowy od 4 do 16 

tancerzy, poruszających się po obwodzie koła i wykonujących jednakowe ruchy. Włodzimierz 

Kotoński zauważa w tych dwóch elementach cechy wspólne słowiańskim tańcom 

korowodowym, zbójnicki nie jest jednak korowodem właściwym - bliższy jest tańcom 

orężnym, jak wołoski odzemek czy ukraiński zaporożec. 

 Wskutek potrzeb związanych z masowym napływem turystów w rejon Podhala oraz 

powstaniem zespołów profesjonalnych, taniec zbójnicki szybko stał się tańcem estradowym. 

Prawdopodobnie dla zwiększenia atrakcyjności pokazu, zbójnicki zaabsorbował - poza 

krokami typowymi dla niego - także drobny i ozwodny z góralskiego. Schemat całego tańca 

składa się z trzech zasadniczych części: wstępu (marsz i ozwodny), tzw. zbójnickiego 

właściwego, czyli figury polegającej na głębokich przysiadach z wyrzutem nóg w przód 

i finału w postaci krzesanego i zielonej. 

 Włodzimierz Kotoński zauważa, że taniec góralski poza Podhalem występuje tylko w 

pobliskich wsiach, na Spiszu i Orawie, oraz w regionie Pienin i Lubania, lecz w formie 

niekompletnej
53

. Na terenie Karpat występują tańce solowe, które mają swoje odpowiedniki 

we wschodnich Morawach, w solowych tańcach męskich verbunk i odzemku występującym 

w słowackim Hornacku. Tańce zbójnickie, według Kotońskiego, mają prawdopodobnie 

pochodzenie wołosko-ruskie. Wskazuje na to ich rozwój fazę nasilonych migracji wołoskich 

na tereny słowackie i polskie oraz ich pokrewieństwo ze współczesnymi odmianami tańców 

ukraińskich (kołomyjka, huculka, kozaczok). Występujący w nich krok hajduk jest ponadto 

jednym z podstawowych motywów tańców ukraińskich i rosyjskich typu kozaka. 

 

 

 

                                                           
52

 Włodzimierz Kotoński, Góralski i zbójnicki: tańce górali podhalańskich, Kraków 1956, PWM. 

53
 Włodzimierz Kotoński, Uwagi o muzyce Podhal, „Muzyka”, 1953 nr 5-12. 



16 
 

2.3. Instrumentarium 

 Przegląd, opis budowy i techniki gry na instrumentach opieram na informacjach 

zaczerpniętych z pracy Instrumenty muzyczne ludu polskiego na Podhalu Adolfa 

Chybińskiego
54

 oraz własnych badaniach przeprowadzonych na eksponatach w Muzeum 

Tatrzańskim im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem i Muzeum Etnograficznym im. 

Seweryna Udzieli w Krakowie. Chybiński klasyfikując instrumenty na Podhalu oparł się na 

systemie stworzonym przez konserwatora muzeum instrumentów w Brukseli, Wiktora 

Mahillona (rozwinęli go później Eryk von Hornbostel i Curt Sachs). W muzyce ludowej 

Podhala z grup instrumentów wyszczególnionych w tym porządku występują tylko 

chordofony i aerofony. 

 Instrumenty smyczkowe. Na  Podhalu występują pod postacią gęśli i basów. 

W dzisiejszej muzyce góralskiej występują także skrzypce. Termin „gęśle” w niektórych 

rejonach Polski określa też skrzypce, na Podhalu oznacza on jednak inny konkretny 

instrument. Podobnie, jak w skrzypcach, części składowe gęśli sporządzone są z różnych 

materiałów drzewnych. Spód i szyjka z reguły robione są z jaworu, a wierzch ze świerka. 

Cechy charakterystyczne wyglądu: spód pudła i szyja gęśli zrobione są zazwyczaj z jednego 

kawałka drzewa, nie ma w nich samodzielnych boków. Od skrzypiec gęśle różnią się 

kształtem (są węższe - ze zwężeniem do dołu o "łódkowym" kształcie), posiadają jednak 

wiele elementów wspólnych: kołki, ślimak, podstawek i dwa otwory w pudle rezonansowym 

oraz strunnicę z czterema otworami i metalowym złączeniem z guzikiem na dolnej krawędzi 

instrumentu. Dźwięk gęśli, w których z czterech strun używa się zazwyczaj najwyższych 

dwóch, jest piskliwy, chropowaty i cichy. Przyczyną tego jest niedokładnie obliczona 

konstrukcja gęśli (każdy lutnik wykonywał je na swój sposób), niekiedy przypadkowo, 

podczas budowy, dobrany gatunek drzewa. Wąskie pudło sprawia, że na gęślach nie da się 

uzyskać czystego tonu – zawsze towarzyszy mu przydźwięk, co może być efektem zbyt 

wysokiego spojenia instrumentu. 

Na Podhalu występują też złóbcoki - instrument typowy dla tego rejonu. Ich nazwa 

pochodzi od sposobu konstrukcji, ponieważ są żłobione z jednego kawałka drewna. Niewielki 

instrument smyczkowy ma sferyczne, wąskie i podłużne pudło rezonansowe, wyrzeźbione 

z tego samego kawałka drewna co szyjka (w skrzypcach są to dwie klejone części). 

Specyficzną cechą w budowie złóbcoków jest, jak pisze Ewa Dahlig w pracy Ludowe 

instrumenty skrzypcowe w Polsce – poza tworzeniem ich metodą drążenia pudła 

                                                           
54

  Adolf Chybiński, Instrumenty muzyczne ludu polskiego na Podhalu, Zakopane 1923, Wydawnictwo 

Muzeum Tatrzańskiego. 
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rezonansowego z jednego kawałka drewna – jest brak wyodrębnionych boków i guzika do 

przytrzymywania strun, którego rolę spełnia ostro wyrzeźbiony dolny koniec pudła
55

. 

 Muzyk gra na nich charakterystycznym smyczkiem, o łukowatym kształcie, 

podobnym do smyczka barokowego. Dźwięk złóbcoków jest cichy i bardzo wysoki. 

Niektórzy badacze traktowali nazwę złóbcoki wymiennie z gęślami, jest to jednak – zdaniem 

Ewy Dahlig – błąd. Gęślami górale nazywali klasyczne skrzypce, złóbcoki były odrębnym 

instrumentem
56

. 

Basy to instrument porównywany do klasycznej wiolonczeli (podobnie jak gęśle do 

skrzypiec), od której nie różni się wyraźnie formą i wyglądem. Materiał drzewny basów 

podhalańskich jest różny – na każdą część składową instrumentu wykorzystuje się inny rodzaj 

drewna. Basy są nieco wyżej sklepione niż wiolonczela,  brak u nich podnóżka do wsparcia 

na podłożu, gdyż grający zawiesza instrument na ramionach za pomocą skórzanych pasów 

bądź też trzyma go powietrzu, opierając szyjkę na podstawie dłoni. Ten sposób dysponowania 

instrumentem powoduje napięcie lewej ręki muzyka, co w konsekwencji ogranicza swobodę 

jej ruchu. Nie jest ona jednak wymagana ze względu na brak skomplikowania partii basisty. 

 Instrumenty dęte. Róg to drewniany, wykonany z drzewa iglastego, instrument 

zakrzywiony instrument z szerokim wylotem u dołu i wąskim, okutym blachą, wylotem 

górnym. Pozbawiony jest otworów boczych. Jest to instrument głównie sygnałowy, ze 

względu na możliwość wydobycia małego szeregu tonów naturalnych. Róg był 

rozpowszechnionym instrumentem na terenie Karpat. Występuje np. na Huculszczyźnie pod 

nazwą rih. Używają go ponadto mieszkańcy Serbii i Chorwacji, gdzie zwany jest „kravarskim 

rogiem”. 

 Trombita to długi (ok. 200 cm), drewniany prosty instrument, rozszerzający się 

u samego dołu. Zbudowana jest z dwóch podłużnych i okrągłych części drzewa, najczęściej 

świerkowego. Z trombit wydobywa się początkowe tony harmoniczne, zasięg skali 

instrumentu powiększa się przez dołączenie do dolnego otworu tzw. munsztuku – szerokiego 

zakończenia z kawałka drewna – który ułatwia wydobycie wyższych tonów harmonicznych. 

 Piszczałki i fujarki podhalańskie można podzielić na dwie kategorie: pojedyncze 

i dwoiste. Piszczałki pojedyncze mogą posiadać otwory palcowe, czasem jednak są ich 

pozbawione i poszczególne dźwięki muzyk wydobywa poprzez przykładanie palca do otworu 
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 Ewa Dahlig, Ludowe instrumenty skrzypcowe w Polsce, Warszawa 2001, Instytut Sztuki Polskiej Akademii 

Nauk. 
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 Ewa Dahlig, Ludowe instrumenty skrzypcowe w Polsce, Warszawa 2001, Instytut Sztuki Polskiej Akademii 

Nauk, s. 98. 
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dolnego. W piszczałkach dwoistych otwory znajdujemy na obu lub tylko jednym przewodzie. 

Wtedy przewód drugi wydobywa dźwięk burdonowy. 

 Na Podhalu występują także dudy – instrument zbójnicki i pasterski. Zbigniew 

Przerembski w książce Dudy. Dzieje instrumentu w kulturze staropolskiej
57

 zwraca uwagę na 

zjawisko różnorodności terminologicznej w odniesieniu do tego instrumentu. Podaje 

przykłady takich nazw, jak: dudy, dudki, dudeczki, koza, kozłowy róg, kozi róg, multanki, 

gajdy, kozice i bąk. Na Podhalu na dudy używa się określenia koza, terminu, którego 

etymologię Przerembski – za Adolfem Chybińskim – opiera na czterech różnych hipotezach: 

1) Worek (miech) instrumentu był wykonywany ze skóry kozy 

2) Miech przymocowywano do głowy kozy (lub jej imitacji) 

3) Piszczałka instrumentu mogła być robiona z rogu kozy (lub jego imitacji) 

4) Głos instrumentu mógł przypominać w barwie beczenie kozy. 

 Koza to instrument trzykanałowy. Składa się ze skórzanego worka, rurki do 

nadymania miechu powietrzem (z ust muzyka), drewnianej piszczałki wydającej jeden ton 

i drugiej – metalowa bądź drewnianej – z sześcioma otworami w dwóch rzędach (w jednym 

pięć otworów, w drugim jeden) oraz jednym otworem u wylotu. Piszczałka umocowana jest 

w drewnianej imitacji głowy kozy. Dudy można stroić za pomocą "bąka" (składana z kilku 

części drewniana piszczała), co pozwala na osiągnięcie stroju bardzo niskiego i bardzo 

wysokiego. Adolf Chybiński pisze o tonach zasadniczych kozy: A', B', C, D i Es
58

.  

 

3. Tradycja podhalańska na tle muzyki Karpat 

 

Muzyka podhalańska znajduje wiele punktów stycznych z muzyką innych rejonów 

karpackich. Jest to konsekwencja wołoskiej migracji na tym terenie i wpływów kultury 

wołoskiej oraz przenoszenia elementów innych rejonów Karpat oraz adaptowania ich na 

gruncie Podhala. Problemem wpływów kultury wołoskiej zajmowali się m.in. Włodzimierz 

Kotoński
59

 oraz Justyna Cząstka-Kłapyta
60

. 

                                                           
57 Zbigniew Jerzy Przerembski, Dudy. Dzieje instrumentu w kulturze staropolskiej, Warszawa 2006, Instytut 
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 W Polsce Wołoch oznaczał Romanina, przede wszystkim Rumuna. Lud ten 

najprawdopodobniej pochodził z Siedmiogrodu bądź Bałkanów. Wołosi prowadzili 

koczowniczy tryb życia, a ich wieloletnia wędrówka wzdłuż Karpat miała - zdaniem 

Kotońskiego - znaczący wpływ nie tylko na rozwój kultury polskich górali, ale także na 

powstanie takich skupisk folklorystycznych, jak Huculszczyzna, morawskie Valassko 

i środkowosłowackie Pohronie. Justyna Cząstka-Kłapyta
61

 odnotowuje, iż cechy muzyki 

wołoskiej w melodyce wokalnej i instrumentarium można odnaleźć na terenie całych Karpat.  

 Charakterystyczna dla śpiewów pasterskich wołoskich jest nieschematyczność 

i swoboda rytmiki, falująca melodyka o wąskim ambitusie z niewielkimi skokami 

interwałowymi. Cząstka-Kłapyta zauważa, iż taki styl śpiewania pasterze wołoscy mogli 

wyzyskiwać z folkloru tureckiego i bałkańskiego. Później cechy te zaczerpnęli górale 

karpaccy. Wolnometryczne, swobodne kształtowanie melodii charakteryzuje przede 

wszystkim śpiewy pasterskie, na Podhalu nazywane „nutami” wierchowymi. 

 Cząstka-Kłapyta
62

 w swoim artykule zwraca także uwagę na tonalność muzyki górali 

podhalańskich, podobną w formie do muzyki innych rejonów, w których swój kulturowy 

wpływ uwydatnili Wołosi. Chodzi tu o skale chordalne, pentachordy, heksachordy 

i tetrachordy, na których opiera się część repertuaru pieśni górali karpackich. Inną cechą 

tonalną właściwą dla całego kręgu karpackiego, którą wyodrębnia Cząstka-Kłapyta, jest 

stosowanie niejednolitej intonacji III, IV lub VII stopnia skali, co w efekcie daje wahanie 

trybu. Pochodzenie tej osobliwości muzycznej można tłumaczyć wpływami orientalnymi, 

tureckimi, tatarskimi i cygańskimi. 

 Jak podaje Justyna Cząstka-Kłapyta, wpływy muzyki wołoskiej na podhalańską 

można też wychwycić w wyraźnych melodycznych ekwiwalentach pieśni huculskich. Np. 

warianty melodii „Krzesanego ratułowiańskiego” na Huculszczyznie podobne są do 

wariantów podhalańskich, a na jej wołoskie pochodzenie wskazuje huculska nazwa „melodia 

wołoska”. Podobnie rzecz się ma z przyśpiewką do tańca weselnego, na Podhalu znaną jako 

„przyśpiewkowa nuta weselna” lub „nuta do Marsza Jaworzyńskiego”, której to melodia 

pierwotnie należała do repertuaru Rusinów z Zakarpacia. Przykładem melodycznego 

powiązania nut wołoskich i podhalańskich jest też melodia tańca zbójnickiego, grana 

najczęściej do słów „W murowanej piwnicy…”. Melodie Skalnego Podhala określane jako 

„nuty sabałowe” – jak podaje Cząstka-Kłapyta - usłyszeć możemy też u górali słowackich, 

huculskich i łemkowskich, co wskazuje na rolę pasterzy wołoskich w ich rozprzestrzenianiu.  

                                                           
61

  j.w. 
62

  j.w. 



20 
 

 Adolf Chybiński w O źródłach i rozpowszechnianiu dwudziestu melodii ludowych na 

Skalnym Podhalu pisze, iż na wymieszanie wpływów muzycznych z Podhala, Słowacji, 

Węgier i Rumunii oraz rejonów polskich wysuniętych na północ od Podhala, oddziaływała 

migracja narodu polskiego, bezpośrednie sąsiedztwo ruskich Łemków, bezpośrednie stosunki 

gospodarcze ze Słowakami i Węgrami (wymiana handlowa) oraz emigracje zarobkowe górali 

polskich
63

. Według Chybińskiego zasięg rozprzestrzeniania się wpływów kulturowych 

z południowej, południowo-zachodniej i wschodniej części Europy jest stosunkowo większy 

niż wpływy z północnych rejonów Polski, ergo: w muzyce górali podhalańskich znaleźć 

można wiele więcej elementów węgierskich, słowackich czy rumuńskich niż np. krakowskich 

– i odwrotnie. 

 Wśród przykładów można wymienić melodię zbójnickiego, która po raz pierwszy 

w druku pojawiła się w 1782 roku – zanotowana u rumuńskich Wołochów i wydana przez 

Frantza Josepha Sulzera. Zdaniem Chybińskiego melodia tańca wołoskiego niewiele różni się 

od melodii znanej na Podhalu. Chybiński znajduje ją też na Słowacji („Po valassky od zeme” 

i „Pasli ovce valasi pri betlemskom salasi”) oraz na Węgrzech (w zapiskach Zoltana Kodalya) 

w pieśni „Aluszole jó juhasz”. Inną znaną na Podhalu i rozpowszechnioną w tych rejonach 

melodią jest „Ej, Madziar pije”, którą zdaniem Chybińskiego, na Podhale przynieśli 

wędrowni Cyganie. Znana jest też Łemkom galicyjskim oraz w Małopolsce do słów „Idzem, 

idzem aż sia tresem”. Popularna na  Huculszczyźnie podhalańska melodia „Nie wylatuj 

ptaszku w górę”, śpiewana jest też w obecnej Rumunii, we wsi Csikszenttamas (dawniej 

węgierska) do słów „Nem lattam en telbe fes ket”. Pochodzenia wołosko-rumuńskiego jest też 

prawdopodobnie „nuta” do „Krzesanego ratułowiańskiego”. 

 Kultura wołoska zaznaczyła swój widoczny wpływ również w budowie instrumentów 

na Podhalu oraz cechach góralskich tańców. Instrumenty wspólne Wołochom i całemu 

rejonowi karpackiemu to przede wszystkim aerofony: dudy, fujarki i trombity. Wołoskiego 

pochodzenia jest piszczałka bez otworów palcowych - na Podhalu zwana fujarą postną – 

w której modulacja wysokości dźwięków zależy od siły i metody zadęcia. Cząstka-Kłapyta 

konkluduje, iż instrument ten mógł przyczynić się do powstania skali podhalańskiej 

(z podwyższonym IV i obniżonym VII stopniem). Również podhalańska piszczałka 

pojedyncza i jej rozwinięta forma - dwojnica - mają wiele cech wspólnych z wołoską fłojerą. 

Wołoskie pochodzenie przypisuje się też instrumentowi o funkcji sygnalizującej – trombicie. 

                                                           
63 Adolf Chybiński, O źródłach i rozpowszechnieniu dwudziestu melodii ludowych na Skalnym Podhalu, w: 

O polskiej muzyce ludowej. Wybór prac etnograficznych, Kraków 1961, PWM. 
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ROZDZIAŁ II 

CHARAKTERYSTYKA TRADYCYJNEJ MUZYKI PODHALAŃSKIEJ 

 

 Charakterystykę tradycyjnej muzyki podhalańskiej przeprowadziłam na podstawie 

analizy zapisów nutowych pieśni podhalańskich ze zbioru Pieśni Podhala. Antologia
64

. 

Procedura wyboru grupy reprezentatywnej poddanej analizie została opisana we wstępie. 

Część nutowa Antologii podzielona jest na podrozdziały zawierające zapisane przykłady 

wszystkich występujących na Podhalu „nut”: sabałowe, marsze, wierchowe, ozwodne, 

krzesane, zielone, weselne. Moja analiza uwzględniła kilka melodii w proporcji do całości 

materiału z każdej podgrupy całego zbioru. Badanie przeprowadzone zostało w zakresie 

następujących kategorii analitycznych: budowa tekstu słownego, architektonika melodii, 

rytmika i tonalność.  

 

1. Budowa tekstu słownego 

 

 Tekst słowny pełni w muzyce podhalańskiej rolę nadrzędną, determinuje bowiem 

dobór i układ melodii. Analiza tekstu słownego uwzględniła pojemność sylabiczną wersów 

i ich układ, ergo także rozmieszczenie rymów. Zdecydowana większość analizowanych pieśni 

jest izosylabicznych, a wśród nich najbardziej pojemną grupą są wersy dwunastosylabowe 

bądź dwunastosylabowe z jednosylabową partykułą – zwykle jest to  wykrzyknik „hej” - 

dodawaną opcjonalnie na początku całej pieśni lub każdego z wersów. Wersy 

dwunastosylabowe stanowią 40,8% całego materiału, a dwunastozgłoskowce z partykułą to 

19,7% całości. W zbiorze występują także większe grupy pieśni o budowie ośmiozgłoskowej 

(8%), sześciozgłoskowej (7%). Pieśni o innej budowie sylabicznej występują rzadko bądź 

incydentalnie i ich wykaz znajduje się w dokumentacji działań analitycznych (por. Tabela 1). 

W całym zbadanym materiale zdecydowaną większość - aż 66% - stanowią oparte na jednym 

rymie, dwuwersowe: a a. Dwuelementowe teksty słowne o układzie rymów a a b b są drugą 

co do wielkości grupą, konstytuującą 18,5% całości. Teksty z rymami 

naprzemiennymi a b a b pojawiają się w 10% utworów. Inny układ rymów występuje 

w śladowej ilości pieśni – ich wykaz również został zawarty w dokumentacji analizy (por. 

Tabela 2). 

 

                                                           
64 Pieśni Podhala. Antologia, red. Jan Sadownik, Kraków 1971, PWM. 
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2. Architektonika melodii 

 

 Wśród 71 analizowanych przykładów, największą grupę stanowiły pieśni 

dwuelementowe, czyli takie, w których występują dwie różne motywicznie frazy - 57,7% 

W tej grupie z najwyższą częstotliwością występował układ fraz a b a b (41,4% grupy i 23,9% 

całości). Taki układ można uznać za bardziej rozpowszechniony w opisywanym materiale, 

bowiem odmienna organizacja materiału motywicznego pojawia się rzadziej bądź 

incydentalnie. Pieśni, w których występują trzy różne motywicznie frazy – trzyelementowe – 

stanowią 28% analizowanego materiału. W grupie tej najczęściej występujący układ fraz to 

a b c b – 30% w grupie i 8,4% całości. Drugim częstym układem jest a a’ b c (20% grupy 

i 5,6% całego materiału).  Dane te zostały plastycznie przedstawione na 

histogramie nr 2. Pieśni o innej ilości elementów i układzie fraz pojawiają się sporadycznie, 

ich wykaz zawiera dokumentacja badań (por. Tabela 3).  

 W analizowanych przykładach frazy najczęściej posiadały budowę taktową 

o strukturze 2+3 (dwa takty plus trzy takty) - pieśni z frazą o takiej budowie stanowią 60,5% 

całości. Często pojawiały się też frazy jednotaktowe - stanowią one 18,3% zbadanego 

materiału. Pozostałe utwory posiadały frazy o budowie dwutaktowej, trzy- bądź 

czterotaktowej i zostały opisane w dokumentacji analizy. Wykaz wszystkich pieśni został 

zawarty w Tabeli nr 4.  

 

3. Tonalność 

 

 Większość zanalizowanych pieśni utrzymana jest w ambitus seksty – stanowią one 

30% całości. Drugą pod względem wielkości grupą są pieśni o ambitus oktawy – 23%. 18,5% 

pieśni utrzymana jest w ambitus septymy, a 10% - nony. W pozostałych pieśniach występuje 

ambitus kwarty, kwinty i decymy, oscylując wokół 2% całości. Dane zostały zawarte 

w Tabeli 5. W analizowanych przykładach prawie nie występują wąskie zakresy ambitus, nie 

znaczy to jednak, że są to melodie archaiczne – duże ambitus są cechą charakterystyczną dla 

muzyki podhalańskiej, która nie „wyzbyła” się ich na przestrzeni lat. Dane zostały plastycznie 

przedstawione na histogramie nr 3.  

 Najczęściej występująca w analizowanych przykładach skala – durowa - stanowi 

prawie 53%. Drugą co do ilości grupą są pieśni utrzymane w skali lidyjskiej – 20%. Skala 

durowo-lidyjska, czyli taka, w której kwarta zwiększona pojawia się naprzemiennie, 

najczęściej w zwrotach kadencyjnych – stanowi ona 8,5% przykładów, a podhalańska 
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z kwartą zwiększoną między I a IV stopniem i półtonem między VI a VII stopniem – 

w 7,14% melodii. Często powtarza się też skala molowa – 5,7% utworów. Melodie, w których 

występują inne skale zostały opisane w tabeli (por. Tabela 6). Plastycznie dane te zostały 

przedstawione w histogramie nr 4.  

  

4. Rytmika 

  

 W analizowanych pieśniach występowały przykłady w metrum 2/4 oraz – dużo 

rzadziej – 3/4. Pieśni oparte na metrum 2/4 stanowią 97% całości, pieśni w metrum ¾ to 3% 

całości. Całkowita ilość formuł rytmicznych utrzymanych w metrum 2/4 to 57. W metrum 3/4 

pojawiły się tylko dwie formuły rytmiczne. Najczęściej występowały formuły w metrum 2/4, 

6-sylabowe o układzie 2 i 3-taktowym. Najbardziej powszechnymi w analizowanym zbiorze 

strukturami rytmicznymi dwutaktowymi były formuły: 2/4  i 2/4 

  
Każda z nich pojawiła się w piętnastu pieśniach, dając po 12,5% wszystkich wystąpień formuł 

w analizowanym materiale (wyjaśnienie odmiennego systemu liczenia formuł rytmicznych 

zostało wyjaśnione we wstępie). Najczęściej występującą formułą rytmiczną trzytaktową 

w analizowanym zbiorze była sześciosylabowa struktura: 2/4 . Formuła ta 

pojawiła się w dwunastu pieśniach, stanowiąc 10% analizowanego materiału. Pozostałe 

schematy rytmiczne występujące w badanym materiale zostały udokumentowane w tabeli 

(por. Tabela nr 7). 
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5. Podsumowanie 

 

 Z powyższych analiz wynika, iż w podanym materiale tradycyjnej muzyki 

podhalańskiej, najczęstszymi zjawiskami są pieśni wykorzystujące teksty 

o dwunastosylabowych dystychach, nierzadko z dodaną interiekcją na początku pieśni lub 

każdego wersu. Najbardziej rozpowszechnione są też pieśni złożone z dwóch różnych 

motywicznie fraz, w których najczęściej występuje układ a b a b. Często pojawiają się także 

pieśni złożone z trzech różnych fraz - powszechnym układem w tej kategorii jest a b c b. 

Frazy te na ogół opierają się na budowie taktowej 2+3.  

 Tradycyjne pieśni podhalańskie ze zbadanego materiału utrzymane są zwykle 

w dużym ambitus – seksty, septymy, oktawy i nony. Najpowszechniejszą skalą 

występującą w analizowanym materiale była skala durowa, przy czym trzeba zaznaczyć, iż 

jest to raczej dur zewnętrzny, gdyż analizowane melodie nie zawsze wypełniały pełną skalę 

durową, ale jednoznacznie układ dźwięków sugerował tę właśnie skalę. Często pojawiała się 

także skala durowo-lidyjska, przez dodanie kwarty zwiększonej do kadencji melodii, opartej 

w większości na skali durowej. W kategorii rytmiki najczęściej występującym schematem 

były formuły sześciosylabowe dwu- i trzytaktowe, co najprawdopodobniej uwarunkowane 

jest dwunastozgłoskowym dystychem wspomnianym wyżej.  
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Histogram nr 1 – Pojemność sylabiczna wersów w zbiorze Pieśni Podhala
65

. 

 

 

 

Histogram nr 2 – Architektonika melodii pieśni ze zbioru Pieśni Podhala.

 

 

 

 

 

                                                           
65

 Wszystkie histogramy w pracy nie dotyczą całego zbioru Pieśni Podhala, lecz analizowanej próby.  
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Histogram nr 3 – Ambitus w pieśniach ze zbioru Pieśni Podhala. 

 

 

Histogram nr 4 – Skale występujące w pieśniach ze zbioru Pieśni Podhala. 
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ROZDZIAŁ III 

PODHALAŃSKI FOLK, CZYLI NOWA MUZYKA GÓRALSKA 

 

1. Folk – world music – world beat - muzyka etniczna refleksja nad zawartością tych 

terminów. 

 Sformułowanie precyzyjnej definicji muzyki folkowej nastręcza wiele problemów ze 

względu na niemożność klarownego wyodrębnienia typowych wyróżników decydujących 

o przynależności danego utworu do tego nurtu muzycznego. Podobnych trudności 

przysparza próba stworzenia wyraźnej definicji terminów „world music” i „world beat”. 

Możliwe jest jednak nakreślenie ogólnych granic wymienionych pojęć na podstawie ich 

kilku cech charakterystycznych. 

 Jak podaje encyklopedia Garland, określenie „world music” to: „Muzyka nie-

zachodnia, folkowa i tradycyjna, przygotowana dla zachodniej publiczności, zawierająca 

wpływy muzyki popularnej”
66

. To obszerne pojęcie zostało stworzone na potrzeby stricte 

marketingowe, w 1987 roku na spotkaniu brytyjskich przedstawicieli komercyjnego rynku 

muzycznego. Miało to pozwolić na etykietowanie muzyki często spoza Wielkiej Brytanii 

i Stanów Zjednoczonych, posiadającej zbyt odrębną i unikatową formę, by przypisanie jej 

określenia "muzyka międzynarodowa" wyczerpywało dany temat. Termin „muzyka świata” 

mógł bowiem zwrócić uwagę nie tylko na międzynarodowość konkretnego dzieła, ale także 

na jego sprzężenie ze światowym dziedzictwem kulturowym.  

 Podgatunkiem „world music” jest tzw. „world beat”, pojęcie, które Encyklopedia 

Garland definiuje następująco: „Hybryda muzyki popularnej Europy i Ameryki z elementami 

ludowej muzyki latynoamerykańskiej, afrykańskiej, azjatyckiej, karaibskiej, australijskiej 

i/lub europejskiej oraz Ameryki Północnej
”67

. Określenie to pierwotnie obejmowało 

twórczość takich kompozytorów, jak Paul Simon, David Byrne czy Peter Gabriel, którzy 

w swoich utworach łączyli cechy muzyki popularnej z muzyką etniczną, czyli 

charakterystyczną dla określonych grup etnicznych, związaną z obrzędami lub rytuałami 

różnych części świata.  

 Utwory z gatunku „world beat” wykorzystują typowe dla współczesnej muzyki 

popularnej rozwiązania: polifonia, rytm taneczny, struktura kompozycji oparta na 

naprzemienności wersu i zwrotki oraz nowoczesne instrumenty. To, co decyduje o jej 

                                                           
66

 Jeremy Wallach, World beat, w: The Garland Encyclopedia of World Music, New York 2001, Garland 

Publishing, s. 383. 
67 ibidem, s. 383. 



28 
 

specyfice, to wchłonięcie przez zachodnią formę pewnych elementów muzyki etnicznej, jak 

charakterystyczne skale lub ich fragmenty, techniki wokalne czy instrumentarium. Brzmienie 

tradycyjnych instrumentów ludowych w world music może być wielostronnie modyfikowane 

poprzez takie efekty, jak: „overdubbing”, elektryczny pogłos czy poddanie partii instrumentu 

procesowi „samplingu” i wprowadzenie go do utworu za pomocą elektronicznego urządzenia. 

Muzyka „world music” i „world beat” nie musi jednak – w przeciwieństwie do muzyki folk – 

opierać się dokładnie na tradycyjnym materiale muzyki ludowej, wykorzystując jedynie jego 

poszczególne elementy lub też jedynie inspirując się nimi. 

 W Polsce termin „folk” po raz pierwszy pojawił się w roku 1977 podczas audycji 

w Polskim Radio, które zaprezentowało zespół folkowy Delibab z Węgier. Określenie to 

miało na celu podkreślenie odrębności twórczości prezentowanego zespołu od nurtu muzyki 

ludowej
68

. Termin wymagał jednak dookreślenia i udało się w tym zakresie ustalić pewne 

kryteria definiujące muzykę folkową. W artykule Lubelska rozmowa o folkloryzmie, który jest 

zapisem dyskusji zorganizowanej w Wojewódzkim Domu Kultury w Lublinie z 13 grudnia 

1983 roku na temat zjawiska folkloryzmu, możemy przeczytać: „Folklor jest określoną 

wiedzą i twórczą artystyczną umiejętnością pewnej społeczności, jest w swych treściach 

i formach odbiciem warunków tego życia. Folkloryzm natomiast polega na celowym 

stosowaniu w szczególnych sytuacjach bieżącego życia wybranych treści i form folkloru”
69

, 

a także, że: „Folklor jest twórczością "przedrefleksyjną", powstaje spontanicznie, 

a folkloryzm czyni obcą kulturę przedmiotem refleksji, dostrzega różne jej elementy i wybiera 

jedne z nich a odrzuca inne”
70

. 

 W artykule Folk i folkloryzm. Uwagi o modzie i powracaniu do korzeni
71

 Magdalena 

Sztandara pisze o muzykach folkowych, jako eksploratorach własnych korzeni, 

rekonstruktorach stylistyki muzyki ludowej i dawnego instrumentarium. Zaznacza też, iż owe 

rekonstrukcje poddane są oddziaływaniu silnie subiektywnej interpretacji. Według autorki 

folk jest pojemnym określeniem, mieszczącym w sobie ogólne tendencje sięgania do szeroko 

rozumianej tradycji. Autorka zauważa ponadto, iż w rozwoju muzyki folkowej można 

                                                           
68

 Tomasz Rokosz, Od folkloru do folku. Metamorfozy pieśni tradycyjnych we współczesnej kulturze, Siedlce 

2009, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, s. 78. 

 
69

 Józef Burszta (głos w dyskusji), Lubelska rozmowa o folkloryzmie, „Literatura Ludowa” nr 4/6, Lublin 

1987, s. 75. 
70

 Jerzy Bartmański (głos w dyskusji), Lubelska rozmowa o folkloryzmie, „Literatura Ludowa” nr 4/6, Lublin 

1987, s. 85. 
71

 Magdalena Sztandara, Folk i folkloryzm. Uwagi o modzie i powracaniu do korzeni, „Literatura Ludowa” 

2001, nr 3, s. 29-47. 
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zauważyć chęć powrotu do utraconego piękna i - co więcej - sprzeciwu wobec obecnych 

standardów kulturowych (głównie kultury masowej).  

 Folk ma być więc odwołaniem do starego modelu przeżyć, opisywania świata i emocji 

poprzez sztukę. Przy czym model ów musi być w jakimś stopniu nacechowany stylistyką 

współczesną, poddawany stałemu procesowi rozwoju. Skoro więc folklor jest zamkniętym 

etapem historii kultury, jego reaktywacja w muzyce współczesnej, musi nosić w sobie 

znamiona nowoczesności, w tym także komercjalizacji. Tomasz Rokosz przytacza dodatkowo 

szereg argumentów, które upoważniają muzyków folkowych do modyfikacji tradycyjnego 

materiału: niezależność artystyczna, wykorzystywanie folkloru jako inspiracji i wtłaczanie jej 

w ramy współczesnej estetyki muzycznej
72

.   

 Podczas dyskusji, której zapis opublikowano w "Literaturze ludowej"
73

 poruszony 

został problem postawienia granicy między pojęciami „folk”, a „folklor”. W wyniku tej 

dyskusji stworzona została definicja: „Folklor jest określoną wiedzą i twórczą artystyczną 

umiejętnością używaną nieświadomie przez pewną społeczność, będąc odbiciem życia danej 

społeczności, folkloryzm jest z kolei celowym stosowaniem poszczególnych sytuacjach 

wymaganych treści i form folkloru”
74

. Przykładem "czystego" folkloru mogą być więc 

nagrania terenowe, autentyczne, a folku czy folkloryzmu - każdy rodzaj muzyki ludowej 

zmieniającej swoją formę dla różnych potrzeb medialnych bądź estradowych poprzez łączenie 

tradycyjnego instrumentarium z nowoczesnym czy spojenie „czystej” muzyki ludowej 

z brzmieniem muzyki nowoczesnej. 

 Polskie zespoły folkowe w swoim repertuarze wykorzystują bądź wykorzystywały nie 

tylko tradycje rodzime, ale też np. węgierskie, irlandzkie, afrykańskie czy orientalne. 

Wewnętrznie ich twórczość zróżnicowana jest pod względem doboru materiału lub sposobu 

ingerencji w niego przez aranżacje na nowoczesne instrumenty, przedstawienie melodii bez 

tekstów, zmianę skali, harmonii etc. Wieloaspektowe podejście do przetwarzania folkloru 

wpłynęło na rozwinięcie się kilku podgatunków muzyki folkowej, jak folk rock, pop folk, czy 

folk jazz.  

 Wśród czołowych grup folkowych w Polsce należy wymienić powstałą w roku 1988 

Orkiestrę św. Mikołaja – zespół inspirujący się tradycją słowiańską, łemkowską i huculską, 

działający pod patronatem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Z kolei 
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założony w 1983 roku Kwartet Jorgi wykorzystywał materiał muzyki tradycyjnej Karpat, 

Afryki i Irlandii. Twórczość tej grupy poprzez częste czerpanie ze stylistyki jazzowej stanowi 

przykład folk jazzu. Jednym z najstarszych polskich zespołów folk-rockowych jest 

Rzepczyno (pierwotnie Rzepczyno Folk Band), założony w 1996 roku, inspirujący się 

szeroko pojętą polską muzyką ludową, ze szczególnym uwzględnieniem rejonów nizinnych. 

Twórczość Hani Chowaniec-Rybki jest z kolei przykładem folku w muzyce góralskiej. 

Artystka łączy tradycyjne melodie góralskie, sposoby wykonania – jak np. archaiczny styl 

śpiewu tzw. białym głosem – z muzyką pop, rock lub funk.  

 Na czele przedstawicieli góralskiego folku Tomasz Janas w artykule Folk w Polsce – 

próba prezentacji
75

, stawia zespół Trebunie-Tutki. Janas pisze: „Trebunie niosąc sztandar 

swojej tradycji stali się równocześnie pionierami nowoczesności - tej dobrze rozumianej”
76

. 

Zespół Trebunie-Tutki opiera się na podhalańskiej tradycji i włącza ją w nowoczesne 

brzmienie muzyki reggae lub techno (współpraca z Twinkle Brothers czy Włodzimierzem 

Kiniorskim), tworząc nową jakość. Sam Krzysztof Trebunia-Tutka, lider zespołu, w sondzie 

Folk – folklor, gdzie jest moje miejsce?
77

 nazwał swoją twórczość nie tyle folkiem, co 

tworzeniem folkloru od nowa. Według artysty tworzenie muzyki inspirowanej folklorem 

wymaga dogłębnego poznania muzyki tradycyjnej, bez której folk będzie twórczością 

nieszczerą i wykalkulowaną. Folk jest przy tym zjawiskiem, które pozwala na utrzymanie się 

tradycyjnej muzyki ludowej w rzeczywistości skomercjalizowanej, globalnej sztuki. Sam 

Trebunia-Tutka nie czuje się typowym „folkowcem”, nie jest bowiem muzykiem, który 

nauczył się czerpać z kultury obcej. Z muzyką góralską związany jest od dawna. Jego 

twórczość to rzeczywista kontynuacja rozwoju tradycji, a nie komponowanie muzyki 

inspirowanej folklorem i z tego względu stanowi ewenement w skali polskiego folku. 

 

2. Trebunie Tutki – historia zespołu, charakterystyka dorobku 

 Zespół Trebunie Tutki tworzy od wielu lat, trudno zatem określić dokładną datę jego 

powstania. Ojciec lidera grupy - Krzysztofa Trebuni-Tutki - Władysław jest dziś uznawany za 

jednego z najwybitniejszych prymistów żyjących na Podhalu. Jego styl gry na skrzypcach 

porównywany jest do stylu gry legendarnego góralskiego muzyka Bartosza Obrochty. 

Charakteryzuje się dużą ilością "wtrąceń" do "nut", które są efektem specyficznego 

pociągania smyczkiem w dół na mocnych tonach. Wielu dzisiejszych wykonawców muzyki 
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góralskiej stara się ten styl naśladować. W latach 1952-1968 Władysław Trebunia-Tutka grał 

w Międzyuczelnianym Zespole Góralskim "Hyrni". Muzykę zespołu nagrywała muzykolog 

i dziennikarka Polskiego Radia Barbara Peszat-Królikowska.  

 Za moment zaistnienia Trebuniów Tutków oficjalnie na scenie muzycznej można 

uznać rok wydania pierwszego albumu studyjnego - "Żywot Janicka Zbójnika"
78

 w 1992 

roku. W tym samym roku zespół wydał pierwszy album „Higher Heights”
79

 nagrany wspólnie 

z Twinkle Brothers, zespołem muzyki reggae, z którym Trebunie Tutki współpracują do dziś. 

Choć zespół Trebunie Tutki gra muzykę silnie osadzoną w tradycji muzyki góralskiej, nie 

ogranicza swojej twórczości do czystego folkloru. Wykorzystując tradycyjne 

instrumentarium, skalę góralską, architektonikę utworów i charakter wykonania tworzy tzw. 

Nową Muzykę Góralską.  

 Krzysztof Trebunia Tutka - lider zespołu i kompozytor - wzbogaca tym folklor, 

rdzenną muzykę o nowe melodie i współczesne teksty oraz awangardowe aranżacje i fuzje 

z innymi gatunkami jak reggae (współpraca z Twinkle Brothers), rock (Voo Voo), techno 

(Włodzimierz Kiniorski) czy jazz (współpraca z Krzysztofem Ścierańskim, Krzysztofem 

Herdzinem). Skład zespołu tworzą: Krzysztof Trebunia-Tutka - lider zespołu, skrzypce, gęśle, 

instrumenty dęte, śpiew, kompozytor, Władysław Trebunia - skrzypce, gęśle, instrumenty 

dęte, śpiew, Anna Trebunia-Wyrostek - basy podhalańskie, śpiew, Jan Trebunia - skrzypce, 

sekund, śpiew, Andrzej Wyrostek - kontrabas, drugi sekund.  

 Nowatorska twórczość zespołu została doceniona przez krytyków nie tylko w Polsce – 

album „Higher Heights” otrzymał tytuł Płyty Miesiąca w 1993 w brytyjskim radio Vox, 

znalazł się też w ranginku 25 najlepszych utworów Wiosny 1995 roku w Kanadzie. Grupa 

wielokrotnie nominowana była do najważniejszych muzycznych nagród w Polsce – Fryderyki 

(lata 1995, 1996, 2008 i 2009), Władysław i Krzysztof Trebunia-Tutka otrzymali też tytuły 

„Honoris Gratia” przyznane przez Radę Naukową Związku Podhalan. Wykaz nagród, 

wyróżnień oraz dyskografia zespołu zawiera Aneks. 
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3. Nowa muzyka góralska a tradycja w twórczości Trebuniów Tutków 

 Komponowanie nowej muzyki góralskiej jest tylko częścią twórczości lidera zespołu, 

Krzysztofa Trebuni-Tutki, którą artysta określa jako sedno jego artystycznej pracy
80

. Według 

kompozytora w kulturze tradycyjnej ważny jest cały jej kontekst, ulegający stałemu 

procesowi przemian. Pewne elementy jednak pozostają niezmienione i podejmowane są przez 

kolejne pokolenia twórców. Stałość podstawowych cech muzyki góralskiej pozostawia ją 

w roli jednego z najważniejszych filarów tożsamości Podhalan.  

 W Nowej Muzyce Góralskiej zespołu Trebunie Tutki elementy tradycyjne są 

najważniejszym źródłem inspiracji, inne zaś traktowane są jako współczesna oprawa, nie 

mająca jednak właściwości dominujących, co pozwala na zachowanie oryginalności całych 

kompozycji. Komponując nowe „nuty” Krzysztof Trebunia-Tutka nadaje im szereg cech 

tradycyjnych melodii, jak: skala podhalańska, zastosowanie typowego metrum, budowa fraz, 

użycie tradycyjnych instrumentów i głosów, gwara podhalańska (jej barwa, intonacja, treści 

słowne oddające góralską mentalność) oraz specyficzny styl wykonawczy. Ważnym 

elementem zachowania tradycji w twórczości zespołu jest też jego wizerunek sceniczny: 

tradycyjny strój góralski, taniec czy komentarz słowny.  

 W zderzeniu z innymi stylami i kulturami muzycznymi, jak np. reggae w projekcie 

z Twinkle Brothers, muzyka tradycyjna nie uległa modyfikacjom mającym negatywny wpływ 

na jej góralski charakter. W projekcie stworzono więc pewien rodzaj dialogu, zachowującego 

odrębność dwóch kultur muzycznych i pozwalającego im na równoprawne współistnienie. 

Różne akcentowanie muzyki góralskiej i reggae, rozbudowana ornamentyka tej pierwszej 

i większa rola rytmu w drugiej, odmienne preferencje względem rejestrów głosowych 

wymagały nierzadko np. zastosowania pauz. Te nie tylko umożliwiały zachowanie 

autonomiczności obu stylów, ale też zostawiały miejsce na „przeżycie” muzyki, co jest – 

zdaniem Krzysztofa Trebuni-Tutki – bardzo istotnym elementem jej percepcji. Uzgodnienie 

muzyki góralskiej i reggae mogło mieć miejsce tylko w przypadku „nut” o parzystej budowie 

zdań (np. krzesane). Pierwsze nagrania Trebuniów Tutków z Twinkle Brothers 

wykorzystywały głównie tradycyjny repertuar góralski, dopiero w późniejszych latach 

zaczęły pojawiać się nowe „nuty”. Ważnym kryterium w ocenie wartości nowego repertuaru, 

zdaniem lidera grupy, jest możliwość zastosowania go w tańcu góralskim oraz wysoki stopień 

nasycenia cechami tradycyjnymi. 
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 W swojej twórczości Krzysztof Trebunia-Tutka kładzie duży nacisk na 

wykorzystywanie instrumentów pasterskich, które były obecne w najstarszej zwyczajowej 

muzyce góralskiej. Zdaniem kompozytora daje do możliwość wskrzeszenia 

i zrekonstruowania archaicznego brzmienia muzyki góralskiej, a zarazem urozmaicenia 

nowych utworów.  

 Istotnym elementem pracy zespołu są działania na rzecz tradycji (Władysław Trebunia 

jest cenionym znawcą muzyki podhalańskiej i jednym z najbardziej doświadczonych 

muzyków góralskich). Jako producent nagrań zespołu, Krzysztof Trebunia-Tutka zdołał 

zachować nietypowe elementy w repertuarze jego ojca, melodie już zapomniane oraz nuty 

zapamiętane i grane przez Stanisława Trebunię – najstarszego z rodziny. Źródłami repertuaru 

zespołu są także nagrania nieżyjących już, legendarnych muzyków, np.: Stanisława Nędzy-

Chotarskiego czy Bronisławy Koniecznej-Dziadońki.  

 Za jedno z największych pozamuzycznych osiągnięć grupy można uznać za wpływ na 

zmianę postrzegania muzyków ludowych lub wywodzących się bezpośrednio z tradycji 

polskiej. Zespół Trebunie Tutki przełamał stereotyp niewykształconego „muzykanta”, na 

początku dzięki projektom z Jamajczykami, później przez konsekwentne i umiejętne 

prezentowanie muzyki góralskiej na najwyższym poziomie. Za osiągnięcia w pracy na rzecz 

zachowania tradycyjnej muzyki góralskiej Krzysztof Trebunia-Tutka i jego ojciec Władysław 

otrzymali od Związku Podhalan tytuły twórców „Honoris Gratia”.  

 Tradycyjny skład kapeli góralskiej (prym, sekund, trzystrunowe basy) w zespole jest 

powiększony o dodatkowe instrumenty o nowsze instrumenty: skrzypce-sekund, kontrabas, 

altówka, cymbały. Archaiczne instrumenty: koza, złóbcoki, piszczałki i trombita często 

wysuwane są na pierwszy plan brzmieniowy. Krzysztof Trebunia-Tutka nie chce ustalać 

precyzyjnej granicy stylistycznej dla Nowej Muzyki Góralskiej, prawdopodobnym jest, iż 

w miarę jej rozwoju granica będzie przesuwać się coraz dalej. „Tak naprawdę nie czujemy się 

zespołem folkowym w takim rozumieniu, jak np. Orkiestra św. Mikołaja, Chudoba czy 

Kwartet Jorgi” – mówi kompozytor – „Zespoły folkowe kojarzone są z inspiracją konkretnym 

regionem, zapożyczeniami i motywami muzycznymi, które – jako ludzie wywodzący się 

głównie z miast – albo trochę rekonstruują, albo próbują coś dodać od siebie (…)”
81

. Trebunie 

Tutki są zespołem z pogranicza, funkcjonującym na obrzeżach folku, muzyki rozrywkowej 

oraz zespołów folklorystycznych.  
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4. Analiza Nowej Muzyki Góralskiej 

 

 Metoda analizy wybranych utworów z dwóch albumów Trebuniów Tutków – 

„Góralsko siła” i „Pieśni chwały” – oraz uzasadnienie wyboru materiału zostały opisane we 

wstępie. 

 

4.1.Budowa tekstu słownego 

 

 Pieśni zespołu Trebunie Tutki są zazwyczaj wielozwrotkowe, o nieregularnej 

strukturze. Duża część utworów posiada rozbudowane wersy, pojawiają się powtórzenia 

i wtrącenia, które mają wpływ na opracowanie muzyczne. Jest to podstawowa różnica między 

budową Nowej Muzyki Góralskiej a tradycyjnych pieśni góralskich, co wykażę w poniższej 

analizie.  

 Krzysztof Trebunia-Tutka, autor słów do muzyki swojego zespołu, wprowadził też 

modyfikacje w samej treści swoich tekstów. Częstym tematem jego utworów jest afirmacja 

tatrzańskiego krajobrazu i życia w górach. Za przykład może posłużyć pieśń Majowe śpiewki 

z płyty Góralsko siła, w której wyrażana jest radość z obcowania z górami, w słowach: 

„Cujem w sobie boskość kie stoję na grani / Kiedy się zatracom pomiędzy chmurami (…)”. 

Podobny w wymowie jest utwór Tatry Wysokie z tego samego albumu, przedstawiający 

piękno górskiego krajobrazu, w słowach: „Hej, Tatry Wysokie / Hej, stawów kryśtały / Hej, 

wiecni wy harnasie / Nase cierne lasy / Hej tatrzańskie polany / Świat zacarowany”.  

 W utworach Trebuni-Tutki często poruszany jest temat kultury góralskiej, jej siły 

i wyjątkowości. Pojawiają się też teksty opowiadające legendy góralskie, np. najsłynniejszą 

z nich – o Janosiku. Jednym z przykładów jest utwór Ballada o śmierci Janosika z albumu 

Góralsko siła. Krzysztof Trebunia-Tutka porusza też tematy aktualne, jego teksty zwracają 

uwagę na problem etyki i moralności ludzkiej, jak np. w Nucie honorowej z płyty Pieśni 

Chwały, w której motywem przewodnim są słowa: „Choćbyś ostoł som nie dej złomać się / 

Bo o honor swój trzeba dbać co dzień: / Słabsego nie męcyć, dobrze ludziom cynić / Słowa 

dotrzymować, sprawiedliwie rządzić”. W niektórych swoich tekstach zwraca się nawet ze 

swoistym apelem do rządzących krajem. Taka sytuacja ma miejsce w pieśni Królewskie 

nadania z Pieśni Chwały, gdzie pojawiają się słowa: „Budźcie sie wybrańcy / Sołtysi wołoscy 

/ Trza bronić Natury / Strażnicy tatrzańscy / Bocom pergaminy / Królewskie pisanie / Za 

słuzbe Ojcyźnie / Za zycie oddane”. Pieśni napisane wspólnie z zespołem Twinkle Brothers 



35 
 

często sięgają też po temat pokoju na świecie i miłości ludzkiej, co odpowiada 

charakterystyce muzyki reggae, z którą zespół Trebunie-Tutki łączy muzykę góralską. 

 W muzyce Trebuniów Tutków najczęściej występują pieśni o wersach 

dwunastosylabowych, które stanowią 37,5% analizowanego materiału. Często występują też 

pieśni o wersach dwunastozgłoskowych i dziesięciozgłoskowych, które stanowią 8% 

materiału. Taką samą część analizowanych przykładów stanowią pieśni dwunastosylabowe 

z jednosylabową partykułą i czternastozgłoskowe. Dowodzi to rozbudowaniu wersów 

w tekstach słownych w muzyce Trebuniów Tutków. Pieśni o innej budowie tekstowej 

pojawiają się sporadycznie i zostały opisane w szczegółowej tabeli (por. Tabela 8).  Proporcje 

zostały plastycznie przedstawione w histogramie nr 5. W badanym materiale największą 

grupą są utwory oparte na jednym rymie, o strukturze a a stanowiąc równe 50% całości. 

Kolejną dużą grupą są pieśni oparte na dwóch rymach, o strukturze a a b b, będące 20% 

częścią całego badanego materiału. Utwory o innej budowie występują rzadko, ich 

szczegółowy wykaz został zamieszczony w Tabeli nr 8.  

 Największą grupę wśród analizowanych pieśni stanowią utwory o układzie rymów a a 

– dając 41% materiału. Drugą pod względem wielkości jest grupa pieśni o dwóch różnych 

rymach w układzie a a b b – stanowiąc 33% całości. Wśród analizowanych przykładów 

znajdują się także utwory o trzech i czterech różnych rymach, pojawiają się one jednak 

sporadycznie. Wykaz wszystkich pieśni zawiera Tabela nr 9. 

  

4.2.Architektonika melodii 

 

 Konstrukcja architektoniczna melodii pieśni Trebuniów Tutków odznacza się 

wysokim stopniem skomplikowania i zróżnicowania. Pieśni są wielozwrotkowe, strofy nie są 

dystychami, ponadto łączenie Nowej Muzyki Góralskiej z innymi gatunkami muzycznymi 

zdeterminowało nieregularną budowę utworów. Pojawiają się w nich częste powtórzenia 

struktur – pełnych lub częściowych – i wtrącenia nowych elementów. Refreny – jeśli są – 

często występują nie po każdej zwrotce, ale po kilku, co zaburza proporcje konstrukcyjne 

analizowanych utworów.  

 W utworach, jak Poniechoj złoto, gdzie refren występuje nie po każdej zwrotce, lecz 

po dwóch, zastosowałam uproszczoną metodę transkrypcji jednej zwrotki i jednego refrenu, 

nie uwzględniając całości konstrukcji, co zaburzyłoby czytelność analizy. Podobnie 

w utworze Majowe śpiewki, w którym pierwsza i druga zwrotka śpiewane są z tą samą 

melodią, trzecia i czwarta z kolei mają już inną melodię – nie jest to jednak refren. Na końcu 
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powraca melodia z pierwszej zwrotki, nieco zmodyfikowana. Muzyczną konstrukcję można 

więc opisać jako A B A’. W transkrypcjach i tabelach je podsumowujących uwzględniłam 

tylko melodię pierwszej i trzeciej zwrotki, dla wykazania zróżnicowania melodycznego, bez 

zastosowania wspomnianych powtórzeń.  

 Analogicznie do tej sytuacji potraktowany został utwór Panie Szymanowski, w którym 

refren po raz występuje dopiero po trzech powtórzeniach melodii pierwszej zwrotki, po raz 

drugi natomiast pojawia się po czwartej i piątej zwrotce, a po raz trzeci tylko po jednej – 

szóstej. W utworze Ballada o śmierci Janosika temat pierwszej zwrotki podany jest 

w charakterze wolnometrycznym, w kolejnych zwrotkach ten sam temat pojawia się już 

z wyraźną pulsacją metryczną. Z tego względu w transkrypcji i analizie pierwszej zwrotki 

Ballady nie uwzględniałam powyższej wolnometryczności.  

 Wśród 24 zanalizowanych przykładów największą część stanowiły pieśni 

trzyelementowe, czyli złożone z trzech różnych motywicznie fraz, stanowiąc 33% całości.  

Nierzadko występowały też pieśni dwuelementowe stanowiąc 25% i pieśni o czterech 

różnych motywicznie frazach występujące z taką samą częstotliwością. Dużą część, bo 12,5% 

materiału stanowiły też rozbudowane melodie złożone z sześciu różnych motywicznie fraz, 

pojawiały się także pieśni siedmioelementowe. Najczęściej występującą w całym materiale 

konstrukcją był układ a b c d, który stanowi 16,6% całości. Drugą pod względem 

częstotliwości wystąpień grupą były pieśni o układzie fraz a a b a stanowiąca 8,3% materiału. 

Identyczną część całości stanowiły także pieśni o układach: aabcbc, abab'cdcd' oraz abcc'. 

Graficzne przedstawienie tych wartości prezentuje Histogram nr 6. Wykaz budowy 

architektonicznej melodii wszystkich analizowanych pieśni znajduje się w Tabeli nr 10. 

 W analizowanych przykładach frazy najczęściej posiadały budowę taktową 

o strukturze 2+3, dając 33% całości. Taką samą część materiału stanowiły frazy o budowie 

taktowej 2+2, dając również 33% Na drugim  miejscu pod względem pojemności plasuje się 

grupa fraz o strukturze taktowej 2+4, stanowiąc 12,5% całości. Trzecią grupą są pieśni 

o budowie taktowej 4+4 – 8,3% materiału. Wśród zanalizowanych przykładów nie pojawiły 

się frazy o większej ilości taktów. Wykaz wszystkich rodzajów budowy pieśni znajduje się 

w Tabeli nr 11.  
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4.3. Tonalność 

 

Większość analizowanych pieśni utrzymana jest w ambitus septymy stanowiąc po 29% 

całości. Nieco rzadziej występowały pieśni o ambitus nony i oktawy stanowiąc po 25% 

wszystkich zanalizowanych przykładów. 16% grupę stanowiły utwory o ambitus seksty. 

Pieśni o innych skalach pojawiały się sporadycznie. W ogóle nie pojawiły się przykłady 

o ambitus mniejszym niż seksta. Wszystkie utwory zostały udokumentowane w Tabeli nr 12. 

Skala molowa jest najczęściej występującą skalą w zanalizowanych utworach 

Trebuniów Tutków, stanowi niemal połowę całości, bo 41% Jest to jednak często moll 

zewnętrzny, który da się zauważyć pomimo braku wszystkich dźwięków skali w danej pieśni. 

Sporadycznie występuje także skala molowo-lidyjska, czyli pieśni z ruchomą kwartą 

zwiększoną, pojawiającą się najczęściej w zwrotach kadencyjnych pieśni (12,5% całości). 

Skala durowa stanowi 33% zanalizowanych przykładów i jest podobnie rozpowszechniona 

w zbiorze, jak skala molowa. Inne – durowo-lidyjska, lidyjska i podhalańska – występują 

rzadko. Wykaz został udokumentowany w opisie tabelarycznym (por. Tabela 13). Wszystkie 

proporcje zostały przedstawione graficznie na histogramach nr 7 i nr 8. 

 

4.4.Rytmika 

 

 Zdecydowana większość utworów Trebuniów Tutków oparta jest na metrum 2/4, tylko 

w jednej pieśni pojawiły się formuły rytmiczne utrzymane w taktowaniu 3/8. Wśród utworów 

o metrum 2/4, najczęściej powtarzającą się strukturą rytmiczną była formuła sześciosylabowa  

  stanowiąca 10% całości zbadanego materiału i pojawiająca się w sześciu z dwudziestu 

czterech zbadanych pieśni. Po 6% całości stanowiły także inne układy sześciosylabowe: i 

oraz jedna formuła siedmiosylabowa: . Każda z wymienionych formuł wystąpiła 

w czterech pieśniach z całego zbioru. Inne układy występowały w badanym materiale incydentalnie – 

ich wykaz opisuje tabela statystyczna (por. Tabela 14). 
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4.5.Podsumowanie 

 

 Z powyższych badań wynika, iż w Nowej Muzyce Góralskiej zespołu Trebunie Tutki, 

której przykłady można znaleźć na dwóch analizowanych albumach – „Góralsko siła” 

i „Pieśni chwały” – można wyodrębnić kilka cech charakterystycznych.  Są to zwykle pieśni 

o regularnej, dwunastosylabowej budowie wersu oparte najczęściej na jednym bądź dwóch 

rymach. Rozbudowane wers, dochodzące nawet do czternastu zgłosek i wielozwrotkowość 

pieśni determinują duże zróżnicowanie motywiczne w opracowaniu muzycznym tekstu. Stąd 

często występujące pieśni o czterech różnych motywicznie frazach i występowanie pieśni, 

których opracowanie muzyczne zawiera nawet siedem różnych motywicznie fraz. Wynika to 

często z faktu, iż w wielu pieśniach każdy wers posiada inne opracowanie muzyczne. 

 Archaiczna skala podhalańska występuje w pieśniach Trebuniów Tutków bardzo 

rzadko, ustępując miejsca o wiele bardziej popularnym w twórczości zespołu skalom molowej 

i durowej. Utwory zespołu są posiadają też najczęściej duży ambitus, od seksty do decymy. 

Jest to cecha charakterystyczna dla muzyki góralskiej i nie świadczy o jej archaiczności. 

Dwunastosylabowa budowa wersów w tekście słownym zdeterminowała także pojawiające 

się w utworach Nowej Muzyki Góralskiej formuły rytmiczne, w których najczęściej 

występującymi strukturami były rytmy o pojemności sylabicznej odpowiadającej liczbie sylab 

w wersie lub jego części.  
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Histogram nr 5 – Pojemność sylabiczna wersów w Nowej Muzyce Góralskiej
82

. 

 

 

 

Histogram nr 6 – Architektonika melodii pieśni Nowej Muzyki Góralskiej. 

 

 

 

                                                           
82

 Wszystkie histogramy w pracy dotyczą analizowanych utworów z płyt Góralsko siła i Pieśni chwały 

zespołu Trebunie Tutki. 
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Histogram nr 7 – Ambitus w pieśniach Nowej Muzyki Góralskiej. 

 

 

 

Histogram nr 8 – Skale występujące w pieśniach Nowej Muzyki Góralskiej. 
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ROZDZIAŁ IV 

Analiza porównawcza tradycyjnej muzyki podhalańskiej i Nowej Muzyki Góralskiej 

 

 Nowa Muzyka Góralska w twórczości zespołu Trebunie Tutki zachowuje pewne 

typowe dla tradycyjnej muzyki podhalańskiej cechy, jednak wyniki badań nie pokrywają 

się w każdym aspekcie analizowanego materiału. Analiza porównawcza efektów 

dokonanych analiz będzie obejmowała kategorie, w których zostały przeprowadzone 

wcześniejsze badania. 

 

1. Budowa tekstu słownego 

  

 Zarówno w przykładach tradycyjnej muzyki podhalańskiej, jak i Nowej Muzyki 

Góralskiej zespołu Trebunie Tutki większość stanowią pieśni dwunastozgłoskowym wersie  

- 40% w przykładach muzyki tradycyjnej z antologii Pieśni Podhala i 37,5% w utworach 

Trebuniów Tutków. Różnice między dwoma zbiorami widoczne są w mniejszych grupach. 

W tradycyjnej muzyce podhalańskiej częściej pojawiają się wersy o mniejszej ilości sylab 

(kolejno 8% i 7% analizowanego materiału), przy czym w Nowej Muzyce Góralskiej 

pieśni o takiej strukturze wersu pojawiają się rzadko. Częściej występują wersy bardziej 

rozbudowane – dziesięciozgłoskowe, trzynastozgłoskowe i czternastozgłoskowe.  

 W obu grupach większość stanowią pieśni oparte na jednym rymie, z wersyfikacją 

o strukturze a a – 66% całości w przykładach muzyki tradycyjnej i 41% całości 

analizowanych utworów Nowej Muzyki Góralskiej. W muzyce Trebuniów Tutków – 

podobnie jak w tradycyjnej - często występuje też wersyfikacja a a b b. Tradycyjna 

muzyka góralska charakteryzuje się też zwrotkami o naprzemiennym układzie rymów 

(struktura a b a b występuje w 10% materiału), nie ma to odbicia w Nowej Muzyce 

Góralskiej Trebuniów Tutków. Zwrotki w przykładach tradycyjnej muzyki podhalańskiej 

to najczęściej dystychy, całe pieśni najczęściej są jednozwrotkowe, a jeśli występuje 

refren, to w układzie A B A B. Teksty słowne w twórczości Trebuniów Tutków są bardziej 

rozbudowane, w niektórych pieśniach refren następuje po kilku zwrotkach, w innych 

pojawiają się zwrotki o różnych opracowaniach muzycznych. Stanowi to podstawową 

różnicę między muzyką tradycyjną, a Nową Muzyką góralską. 
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2. Architektonika melodii 

 

 W analizowanych przykładach tradycyjnych pieśni góralskich zawartych w zbiorze 

Pieśni Podhala największą grupę utworów stanowią pieśni dwuelementowe, czyli złożone 

z dwóch różnych motywicznie fraz. 57,7% W tej grupie z najwyższą częstotliwością 

występował układ fraz a b a b - 23,9% całości. W twórczości zespołu Trebunie Tutki 

najczęściej występują pieśni złożone z trzech różnych motywicznie fraz, stanowiąc 33% 

całości zbadanego materiału. Pieśni dwuelementowe występowały w 25% przykładów, 

a więc również często, nie stanowiły one jednak większości, jak w przypadku przykładów 

pieśni tradycyjnych. W zanalizowanych pieśniach z antologii Pieśni Podhala, grupa 

utworów trzyelementowych stanowiła 25% całości. Muzykę Trebuniów Tutków 

wyróżniają pieśni złożone z pięciu, sześciu i siedmiu różnych motywicznie fraz, które 

w przykładach tradycyjnych pieśni góralskich nie występowały w ogóle. Te stanowiły 

12,5% zanalizowanego materiału Nowej Muzyki Góralskiej. Najczęściej występującym 

układem fraz w muzyce Trebuniów Tutków była konstrukcja a b c d (16,6% całości). 

Układ ten świadczy o wielkim zróżnicowaniu motywicznym melodii. Jest to cecha 

charakterystyczna Nowej Muzyki Góralskiej. 

 Dla obu analizowanych grup charakterystycznym rozmieszczeniem taktów w wersie 

jest układ 2+3. W tradycyjnych pieśniach stanowił on 60% całości, w muzyce Trebuniów 

Tutków – 33% W Nowej Muzyce Góralskiej równie często występował układ taktów 2+2 

(także 33%). W tradycyjnej muzyce podhalańskiej drugą pod względem wielkości grupą są 

pieśni o frazach jednotaktowych – stanowiąc 18,3% zbadanego materiału.  

 

3. Tonalność 

 

 Pieśni z obu analizowanych grup utrzymane są głównie w dużych ambitus seksty 

i oktawy (29 i 17% w Nowej Muzyce Góralskiej oraz 30 i 23% w muzyce tradycyjnej). 

W obu zbiorach występują też kompozycje o ambitus septymy i nony, a także decymy. 

Jednak w tradycyjnej muzyce podhalańskiej sporadycznie występowały pieśni o zakresie 

kwarty, twórczość Trebuniów Tutków zdecydowanie odrzuca ambitus mniejsze niż 

kwinta. Duże różnice w kategorii tonalności widoczne są na poziomie skal 

wykorzystywanych w poszczególnych pieśniach. Najczęściej występująca skalą 

w analizowanym zbiorze tradycyjnej muzyki podhalańskiej była skala durowa (53%) 

i lidyjska  (20%). W twórczości Trebuniów Tutków także występuje skala durowa, 
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stanowiąc 33% badanego materiału, dużo bardziej powszechna jest jednak skala molowa 

konstytuująca 41% całości. Skala lidyjska także występuje w Nowej Muzyce Góralskiej, 

jest ona jednak zjawiskiem incydentalnym (8%). Podobieństwo obu zbiorów występuje na 

poziomie częstotliwości wykorzystywania archaicznej skali podhalańskiej. W grupie pieśni 

tradycyjnych stanowi ona 7% materiału, w Nowej Muzyce Góralskiej – 4,17%. 

 

4. Rytmika 

 

 W obu analizowanych grupach zdecydowana większość pieśni oparta jest na metrum 

2/4, marginalnym zjawiskiem są pieśni utrzymane w metrum 3/4 bądź 3/8. Tak w muzyce 

tradycyjnej, jak i nowej muzyce najczęściej pojawiającą się grupą rytmiczną były formuły 

sześciosylabowe dwu i trzytaktowe, w muzyce Trebuniów Tutków częściej występowała 

także formuła siedmiosylabowa, która była dużo rzadszym zjawiskiem w tradycyjnych 

pieśniach. Są to istotne podobieństwa generalne, jednak na poziomie głębszej analizy 

konkretnych wartości rytmicznych występujących w owych formułach, różnice bywają 

znaczne. W obu grupach jedną z najczęściej pojawiających się grup rytmicznych była: 

2/4 występująca głównie w zwrotach kadencyjnych. W pozostałych 

przykładach, formuły rytmiczne o najwyższej częstotliwości z obu grup nie pokrywają się. 
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ZAKOŃCZENIE 

 

 Analizowany zbiór Nowej Muzyki Góralskiej jest prawie trzykrotnie mniejszy, niż 

zbiór tradycyjnych pieśni. Do zestawienia i danych statystycznych należy zatem podchodzić 

ostrożnie. Dla dokładnych i bardziej pewnych wyników potrzebne jest zestawienie zbiorów 

zbliżonych pod względem ilości zawartych w nich pieśni. Nie zmienia to jednak faktu, że 

z przeprowadzonych analiz i porównań wypływają ważne wnioski, które warto potwierdzić 

na bardziej rozległym materiale.  

 Tekst słowny determinuje konstrukcję muzyczną zarówno w analizowanych 

przykładach tradycyjnej muzyki podhalańskiej, jak i w Nowej Muzyce Góralskiej Trebuniów 

Tutków. Na tej płaszczyźnie istnieje fundamentalna różnica między dwiema analizowanymi 

grupami. Tradycyjna muzyka góralska odznacza się zwięzłością w budowie tekstowej – są to 

zwykle pieśni jednozwrotkowe bądź jednozwrotkowe z refrenem, dystychy, oparte na jednym 

lub dwóch rymach. W Nowej Muzyce Góralskiej teksty są dużo bardziej rozbudowane, oparte 

na skomplikowanej strukturze. Wersy posiadają najczęściej od dwunastu do czternastu 

zgłosek, zazwyczaj też każdy z nich jest inaczej opracowany muzycznie.  

 Taki układ determinuje dużo większe skomplikowanie Nowej Muzyki Góralskiej na 

płaszczyźnie układu fraz i pojemności taktów. Rozbudowane teksty są prawdopodobnie 

efektem konieczności połączenia tekstów w budowie zbliżonych do tradycyjnych 

z nowoczesną muzyką rozrywkową. Ponadto teksty w twórczości Krzysztofa Trebuni-Tutki 

poruszają nierzadko tematy, których wyrażenie wymaga dokładniejszego opisu słownego – 

stąd rozbudowanie wersów, a nie zwięzła esencjonalność, jak w przypadku tradycyjnej 

muzyki podhalańskiej.  

 Pociąga to za sobą zmiany w układzie architektoniki melodii i pojemności taktowej 

frazy. W większości pieśni Trebuniów Tutków każdy z wersów posiada inne opracowanie 

muzyczne, a przez wzgląd na długość wersów – jego opracowanie dzielone było na dwie lub 

więcej fraz. To spowodowało zwiększenie ilości taktów i fraz w stosunku do tradycyjnej 

muzyki podhalańskiej. Jest to podstawowa różnica wynikająca z analizy porównawczej obu 

grup utworów. 

 Z powyższych analiz wynika też, iż Nowa Muzyka Góralska Trebuniów Tutków 

zachowuje nadrzędne cechy charakterystyczne tradycyjnej muzyki podhalańskiej 

w kategoriach budowy rytmicznej i tonalności. Zachowane zostały typowe układy rytmiczne 

i w większości sześciosylabowe formuły, dwu- i trzytaktowe. Melizmaty praktycznie nie 

występują.  
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 W Nowej Muzyce Góralskiej częściej niż w tradycyjnej pojawiają się skale molowe, 

jednak podobnie jak w tradycyjnych pieśniach z dużą częstotliwością występują skale: 

durowa, lidyjska i durowo-lidyjska. Skala podhalańska w obu zanalizowanych grupach 

występuje rzadko. Podobnie jak w tradycyjnej muzyce podhalańskiej, twórczość Trebuniów 

Tutków oparta jest na szerokich ambitus, nie mniejszych niż seksta, z przewagą septymy 

i oktawy.  

 Muzyka Trebuniów Tutków utrzymuje też tradycyjne brzmienie i skład kapeli 

góralskiej, która sporadycznie bywa powiększana o dodatkowe instrumenty, należące jednak 

do grupy tradycyjnego góralskiego instrumentarium. Wyjątek stanowią utwory z płyty 

Góralsko siła, w których pojawia się chordofon – cymbały – co jest raczej nawiązaniem do 

tradycyjnej ludowej muzyki węgierskiej i słowackiej. Są to: Hej Hanko, Góralsko siła, 

Poniechoj złoto, Majowe śpiewki, Mój wiaterku i Ballada o śmierci Janosika.  

 W utworach z płyty Pieśni chwały pojawiają się też instrumenty elektroniczne i gitary, 

nie są one jednak włączane w skład kapeli góralskiej, ale należą do towarzyszącego jej 

zespołu reggae – Twinkle Brothers. W utworach z Góralskiej siły wykorzystywana jest też 

technika pizzicato w grze na skrzypcach, co nie należy do tradycyjnych technik 

wykonawczych w muzyce podhalańskiej. Krzysztof Trebunia-Tutka w swojej Nowej Muzyce 

Góralskiej częściej wykorzystuje też dawne instrumenty pasterskie (piszczałki, koza), które 

w muzyce tradycyjnej wykonywanej dziś występują bardzo rzadko.  

 Nowa Muzyka Góralska jest więc wierna muzyce tradycyjnej w kategoriach 

nadrzędnych, specyficznych dla brzmienia muzyki podhalańskiej – skale, ambitus, zasadnicze 

instrumentarium. Kompozytorskie innowacje występująca w pozostałych kategoriach, 

przyczyniają się do powstania nowego, oryginalnego materiału, wychodzącego poza ramy 

tradycji.  
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Wywiad z Krzysztofem Trebunią-Tutką 

 

Katarzyna Paluch: W ostatnim wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” powiedział Pan, że 

pana nowa góralska muzyka nie stoi w opozycji do tradycji, ale z niej czerpie. Na czym 

dokładnie to „czerpanie” polega? Domyślam się, że nie ma jednego schematu, proszę 

jednak spróbować nakreślić sposób, kolejne etapy powstawania tej nowej muzyki 

góralskiej. 

 

 Krzysztof Trebunia-Tutka: Tylko część mojej twórczości określam terminem Nowa 

Muzyka Góralska. Osobiście traktuje to jako  sedno mojej dotychczasowej twórczości.  

Kultura góralska składa się z bardzo wielu elementów, które razem- i przeważnie też każdy z 

osobna- są oryginalne i niepowtarzalne. Oczywiście w kulturze tradycyjnej ważny jest cały 

kontekst kulturowy, ale on się ciągle zmienia, a mimo to pewne elementy kultury trwają nadal 

i są podejmowane przez kolejne pokolenia. Tak właśnie jest z muzyką góralską. Mimo 

istnienia w innych kontekstach (np. scena, udział w liturgii, ważnych uroczystościach 

rodzinnych) jest ona ważnym elementem tożsamości Podhalan. Równocześnie to naturalne, 

że ta muzyka się zmienia, ale nie powinna tracić cech, które odróżniają ją od muzyki innej – 

nie góralskiej. Jądrem tej nowej twórczości i jej najważniejszym źródłem inspiracji jest dla 

mnie zawsze tradycyjna muzyka podhalańska. Inne elementy traktuję jako współczesną 

oprawę, ale nie dominują one nad tradycją. To tradycyjne cechy przesądzają o oryginalności 

Nowej Muzyki Góralskiej i odróżniają ją od muzyki z innych rejonów świata. Bo o 

oryginalność naszej muzyki walczymy dziś z całym światem! 

 Komponując  nowe „nuty” nadaję im szereg cech tradycyjnych melodii np. skalę 

podhalańską, zastosowanie typowych tonacji, metrum, niekiedy 5-taktową budowę fraz, 

użycie tradycyjnych instrumentów i głosów, specyficzny styl wykonawczy itd. Ważną rolę 

odgrywa też gwara, jej barwa, intonacja, treści oddające mentalność góralską. Niebagatelną 

rolę mają też inne elementy jak „odzienie” góralskie, taniec, komentarz słowny, czyli 

tworzenie całego kontekstu. Kontekstu nowego, ale na wskroś przesyconego kulturą 

tradycyjną. Niestety, niewielu artystów podejmuje ten wysiłek...  

 

Katarzyna Paluch: W tym samym wywiadzie stwierdził Pan, iż kontakty z innymi 

kulturami pozwoliły spojrzeć na naszą tradycję z dystansu i wyłapać z niej rzeczy 

najistotniejsze. Co pana zdaniem jest takim głównym czynnikiem muzyki góralskiej, co 
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świadczy o jej specyfice i wyjątkowości? Melodie, instrumenty, techniki wykonawcze, 

współbrzmienia? 

 

 Krzysztof Trebunia-Tutka: Jeśli spróbujemy „rozbierać” kulturę Podhala na czynniki 

pierwsze to okaże się,  że pewne jej elementy łączą nas z Karpatami, inne z polskimi 

nizinami, niektóre  ze Wschodem, inne z Południem czy Zachodem. Na czym polega ich 

oryginalność? W wypadku wielu dzisiejszych niby-góralskich piosenek okazuje się, że np. 

użycie samej tradycyjnej melodii nie nadaje oryginalnego charakteru nowemu utworowi. 

Podobnie użycie skrzypiec w niby-góralskim zespole jeszcze nie przesądza o góralskim stylu 

nowego utworu, tym bardziej jeśli skrzypek stosuje cygańską manierę wykonawczą. Zatem 

zrozumienie specyfiki i wyjątkowości muzyki góralskiej wymaga nie tylko „osłuchania”, ale 

ogromnej wiedzy i świadomości. To staram się przekazywać swoim uczniom. Bo miejsce 

urodzenia  i pochodzenie w dzisiejszych czasach nie ma już nic do rzeczy.  

 

Katarzyna Paluch: W jaki sposób trzeba było muzykę góralską zmodyfikować, co 

dodać, czego ująć, by dopełniała i była uzupełniana przez reggae (w projekcie z Twinkle 

Brothers?) 

 

 Krzysztof Trebunia-Tutka: Nie było modyfikacji, która zmieniałaby charakter 

góralski. Każdy dialog wymaga czasem milczenia jednej ze stron, więc i w tym dialogu – 

muzycznym – trzeba było niekiedy zastosować pauzy. Zastosowanie pauz pomaga też w 

lepszej percepcji muzyki, jest czas na jej „przeżycie”. Poza tym ,cisza również gra... 

Spotkałem się z tym u starszych muzykantów, którzy przedłużali frazy i nikt ich za to nie 

ganił. Działo się to  w zależności od fantazji i  własnej inwencji, ale nie wpływało wcale na 

zatracenie góralskiego charakteru tej muzyki.  

 To, że reggae jest tak różne od muzyki góralskiej, pomogło w dopełnieniu się tych 

gatunków. Muzyka góralska kładzie akcent na raz, reggae na dwa, pierwsza ma rozbudowaną 

ornamentykę linii melodycznej, druga – rytm, pierwsza preferuje górne rejestry w śpiewie, 

druga – dolne itd. 

 

Katarzyna Paluch: Jak wyglądały prace nad pierwszym projektem z Twinkle Brothers – 

czy Jamajczycy sugerowali jakieś zmiany w stosunku do muzyki góralskiej, czy to raczej 

oni dostosowywali się do Was? 
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 Krzysztof Trebunia-Tutka: Przy pierwszym projekcie na przemian proponowaliśmy 

tempa, a partnerzy dobierali coś swojego - odpowiedniego dla nastroju utworu. Każdy jednak 

grał  od początku w swoim stylu, po swojemu. Najłatwiej grało się wspólnie „nuty krzesane” 

bo mają parzystą budowę fraz. W przypadku nieparzystej ilości taktów, trzeba było zrobić 

pauzę. Na pierwszej płycie Jamajczycy dosyć współcześnie potraktowali nasze „smyczki” i 

robiąc miksy utworów, niektóre takty wycięli.  Ludzie , którzy nie słuchali wcześniej muzyki 

współczesnej byli zszokowani... (Wśród górali było takich wielu). Dopiero po piętnastu 

latach, słuchając tej „wspólnej” muzyki widzimy jaka to była awangarda! Dlatego się nie 

zestarzała i do dziś fascynuje. 

 

Katarzyna Paluch:  Nowa muzyka góralska to nie tylko nowe melodie, ale też teksty (np. 

„Nasa hasarapasa” z płyty z  Kiniorem). Czy to znaczy, że muzyka góralska nie jest 

rozdziałem zamkniętym, wciąż się rozwija? Czy pana „nowa muzyka góralska” jest 

pewnym przeskokiem czy raczej kontynuacją tradycji? 

 

 Krzysztof Trebunia-Tutka: W historii góralszczyzny teksty śpiewek powstają częściej 

niż melodie. Napisanie tekstu do melodii beskidzkiej nie jest więc żadną rewolucją („Nasa 

hasarapasa”). Znacznie trudniejsze było skomponowanie nowej melodii w starym stylu, ale 

podjąłem się tego wyzwania artystycznego po wielu latach dogłębnych, samodzielnych 

studiów nad podhalańską „nutą”. Zagranie takiej nowej nuty w sposób tradycyjny (z 

tradycyjną aranżacją) jest prostym przedłużeniem muzyki góralskiej.  

 Jeżeli w ogóle mówimy o ewolucji góralskiej muzyki to  muzyka, którą gramy, jest już 

właściwie bardzo nową muzyką, ma najwyżej sto kilkadziesiąt lat. Natomiast wiadomo, że 

wcześniej były obecne instrumenty pasterskie. Przez to inne było postrzeganie dźwięków i 

użycie tych wszystkich pasterskich instrumentów tworzyło zupełnie inną aurę. Dziś właściwie 

można to tylko wskrzesić, zrekonstruować, bo przekaz bezpośredni gry na instrumentach 

pasterskich prawie się skończył. Choć np.  w przypadku kozy, muzykolodzy pisali, że mój 

pradziadek, Stanisław Budz – Mróz był ostatnim dudziarzem. Rzeczywiście – był ostatnim, 

który grywał na dudach do tańca Podhalanom. Potem pojawili się następni dudziarze, choćby 

Tomasz Skupień, który uczył się od ucznia Mroza – Galicy i udoskonalił ten instrument, ale 

funkcjonują już w innym kontekście.  Podsumowując - muzyka góralska bardzo się zmieniała, 

ale w swoich najważniejszych wartościach i swej oryginalności pozostała do dzisiaj. 
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Katarzyna Paluch: Jaki był odbiór Waszej nowej muzyki (płyty z Jamajczykami) na 

samym początku? Czy starsi górale nie mieli pretensji o takie wykorzystanie ludowej 

góralszczyzny? Czy coś się zmieniło od tamtego czasu? 

 

 Krzysztof Trebunia-Tutka: Już pierwsze nagrania z Jamajczykami brzmią bardzo 

oryginalnie i  ciekawie, jednak na tej płycie graliśmy wyłącznie w sposób tradycyjny i wręcz 

bardzo mnie śmieszyły niektóre głosy krytyki twierdzące, że odchodzimy od tradycji. 

Zagraliśmy dokładnie tak, że po „odłączeniu” Jamajczyków zostaje muzyka góralska w 

najczystszym wydaniu. Z tego się można wręcz nauczyć grać po góralsku, można przy tym 

zatańczyć po góralsku, co jest dla mnie bardzo ważnym kryterium ich oceny. A takiemu 

egzaminowi warto poddać też  nagrania innych wykonawców. Myślę, że większość naszych 

eksperymentalnych nagrań z Kiniorem, z Jamajczykami, przechodzi pomyślnie taką próbę, 

pomimo iż są tam również melodie „do słuchu”; to też jest część repertuaru góralskiego, choć 

mniej typowa. Nasza twórczość w przypadku spotkań z innymi muzykami raczej sprowadzała 

się wtedy do aranżacji, do improwizacji na tematach góralskich i do wyszukiwania takich 

ciekawostek, jak opowiadanie gwarą na tle muzyki; często nastrojowe, magiczne, czasem    

przeradzające się w coś w rodzaju rapu; ale nie jest to  naśladownictwo hip – hopu, tylko 

prawdziwy góralski tekst wypowiadany powiedziany z emocjami przez ojca, Hankę, czy 

przeze mnie.  

 Komponując nowe utwory, zawsze staram się wykorzystywać instrumenty pasterskie, 

bo one mają bardzo ciekawe, oryginalne barwy i wpływają na to, że ta muzyka ma więcej 

cech góralskich, nabiera charakteru. Ale  elementy tradycyjne jednak przeważają i to one 

wpływają na oryginalność tej muzyki. Trudno to uogólnić głównie dlatego, że nasze projekty 

i płyty są bardzo różnorodne. Wszystko zależy od tego, z którym projektem ktoś się zetknął, 

w jakich okolicznościach. Zdarza się, że media potrafią tak manipulować kontekstem 

prezentacji, że obrazek, który oglądamy np. w telewizji  z nami w roli głównej, niewiele ma 

wspólnego z pierwotnym zamierzeniem,  prezentuje zespół w całkiem innym świetle, niżby 

sobie życzył.  

 Wydaje mi się, że ludzie znają nas głównie z działań na rzecz tradycji. Szczególnie 

ojciec  jest bardzo  cenionym autorytetem, już jednym z najstarszych w tej chwili, może nie 

wiekiem, ale umiejętnościami i  najbardziej dojrzałym muzykantem góralskim. A 

eksperymenty są często postrzegane tak, jakby ich celem było wyłącznie  zaistnienie w 

mediach. To nie nasza droga. Zawsze z dużym dystansem podchodziłem do nowych 

propozycji i starannie je dobierałem. Jeśli coś ma  zostać  na dłużej, musi nieść z sobą jakąś 
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wartość, nierzadko- jak w przypadku Jamajczyków- konkretne przesłanie. Oczywiście, czas 

robi swoje i weryfikuje pewne decyzje. Jednak  śledząc nagrania,  moje kompozycje i teksty, 

można wyraźnie dostrzec naszą ewolucję. 

 Myślę, że jednym z największych naszych osiągnięć dla kultury ludowej jest zmiana 

postrzegania muzykantów ludowych lub wywodzących się bezpośrednio z tradycji polskiej. 

Pokazaliśmy, że można być profesjonalistą w tej dziedzinie i przełamaliśmy pewne bariery. 

Wcześniej wszystkim wydawało się, że muzyk rockowy nie musi być wykształcony, ale jest 

muzykiem rockowym, więc właściwie jest muzykiem, natomiast muzyk ludowy to nie jest 

muzyk, bo to jest taki amator – byle kto. Nam udało się te stereotypy przełamać, na początku 

głównie dzięki Jamajczykom, potem konsekwencji i umiejętności prezentowania tej muzyki 

na najwyższym poziomie. Będąc producentem artystycznym tradycyjnych nagrań Trebuniów 

–Tutków, starałem się wyszukiwać w repertuarze ojca elementy najbardziej nietypowe, 

unikalne i  takie melodie, których już nikt nie gra,  nie śpiewa. Udało mi się też uwiecznić 

parę nut, zapamiętanych i granych przez stryja Stanisława, najstarszego z Trebuniów, również 

od stryja Henryka. I choć nie wszystko znalazło się na płytach - to są główne nasze źródła 

repertuaru tradycyjnego. Są nimi również nagrania nieżyjących już, legendarnych 

muzykantów, jak choćby Stanisława Nędzy-Chotarskiego, Bronisławy Koniecznej-Dziadońki, 

z których uczył się zarówno mój ojciec, jak i ja. Po latach Związek Podhalan wreszcie docenił 

to co robimy, przyznając mnie i ojcu tytuły twórców „Honoris Gratia” 

. 

Katarzyna Paluch: Czy przy współpracy z Włodzimierzem Kiniorem („Ethno Techno”) 

praca odbywała się na zasadzie obopólnych propozycji, czy raczej Kinior zajął się 

remiksami wcześniej zagranych przez Was nut? 

 

 Krzysztof Trebunia-Tutka: Te eksperymenty muzyczne skierowane są bardziej w 

stronę „world music”. Były poszukiwaniem  polskiego brzmienia również w tym obszarze 

muzycznym. Mimo współczesnych środków (muzyczne programy komputerowe) współpraca 

z Włodzimierzem Kiniorskim „Kiniorem” („Etno-techno” i „Juhaskie bazynio”) odbywała się 

na żywo. To był ciągły muzyczny dialog i wzajemna inspiracja. Zwykle grałem melodię 

tradycyjną lub skomponowaną przez siebie w odpowiednim dla niej tempie, potem muzycy- 

Andrzej Rajski („Etno-techno”) lub Kinior („Juhaskie bazynio”) tworzyli dla  niej odpowiedni 

„kręgosłup” rytmiczny. Następnie proponowałem wstępną aranżację wokalno-instrumentalną, 

miejsca na improwizację instrumentów, okrzyki, gwizdy, odgłosy tańca itd. Całość wspólnie 

opracowywaliśmy, czuwając nad proporcjami, barwami, efektami itd.  
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Katarzyna Paluch: Nowa muzyka góralska obejmuje teksty, melodie, ale nie obejmuje 

instrumentów – kapela góralska nie jest u Was rozbudowywana. Czy to znaczy, że skład 

instrumentalny kapeli jest niezmienny, „nie do ruszenia” np. ze względu na to, że 

zmieniłby on brzmienie całości? 

 

 Krzysztof Trebunia-Tutka: Przeważnie ten najstarszy tradycyjny skład: prym, sekund i 

trzystrunowe basy, są „obudowywane” instrumentami nowszymi: skrzypce-sekund II, 

kontrabas, altówka, cymbały. Rolę solową często przejmują te najbardziej archaiczne: koza, 

złóbcoki, piszczałki, trombita... Tradycyjne trio jest bardzo istotne, ale nie było to jedyne 

oblicze tradycyjnej muzyki góralskiej, więc nie jest „święte”. Nie ustalam precyzyjnej granicy 

dla Nowej Muzyki Góralskiej; jest bardzo prawdopodobne, że tak jak kiedyś również w 

przyszłości,  w miarę rozwoju te muzyki,  ta granica będzie się przesuwać coraz dalej. A od 

kolejnych pokoleń, współtworzących tę muzykę, zależy czy obroni ona swoją oryginalność, 

czy wchłonie ją globalna unifikacja. Wtedy nie będzie już Nową Muzyką Góralską. Moje 

działania służą  jej ocaleniu , twórczej kontynuacji, a nie tylko „mumifikacji” tego spadku po 

naszych przodkach. 

 Tak naprawdę nie czujemy się zespołem folkowym, w takim rozumieniu potocznym, 

jak np. Orkiestra Św. Mikołaja, Chudoba, Kwartet Jorgi.  Zespoły folkowe kojarzone są z 

inspiracją konkretnym regionem, zapożyczeniami i motywami muzycznymi,  które  – jako 

ludzie głównie wywodzący się z miast- albo trochę rekonstruują, albo próbują coś dodać od 

siebie. Oczywiście to nie jest żaden zarzut, ponieważ gorąco popieram takie zespoły i 

uważam, że to jest jedyna droga aby  ożywić i uratować resztki tradycji. Bardzo cenię tę  ich 

fascynację muzyka ludową.   Natomiast Trebunie-Tutki są zespołem  z pogranicza. 

Funkcjonujemy gdzieś na obrzeżach  folku, muzyki rozrywkowej, a nawet  zespołów 

folklorystycznych. Nie musimy nikogo naśladować, ani udawać Mamy własny styl i  gramy 

swoją muzykę. Swoją- to znaczy naszą góralską,  rodzimą, której się nauczyliśmy w domu z 

przekazu bezpośredniego, a ja również od starszych muzykantów takich jak: Bolesław 

Karpiel-Bułecka, Władysław Gąsienica-Brzega, Tadeusz Gąsienica-Giewont. Muszę jednak 

przyznać, że większość tradycji dotyczących muzyki, tańca i śpiewu, wynieśliśmy z domu i 

bardzo się z tego cieszę. To, co dostałem z domu, czego nauczyłem się przez lata,  staram się 

przekazać również moim dzieciom. Bo taka powinna być naturalna kolej rzeczy. 

 

 



58 
 

Tabela 1 – Pojemnośd sylabiczna wersów w zbiorze Pieśni Podhala. 
 

Pojemnośd Pieśni Ilośd Procent 

    6 19, 45, 79, 87, 113 5 7,042253521 

7 7, 123, 127 3 4,225352113 

8 117, 119, 121, 125, 131, 133 6 8,450704225 

12 9, 13, 21, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 77, 83, 85, 89, 103, 105, 107, 109, 111, 115, 141, 143 29 40,84507042 

13 139 1 1,408450704 

1+12 11, 15, 17, 23, 27, 37, 71, 73, 75, 81, 91, 93, 99, 101 14 19,71830986 

1+12 / 12 97 1 1,408450704 

1+13 / 12 3 1 1,408450704 

1+6 57, 69, 67 3 4,225352113 

1+6 / 6 1, 25, 65 3 4,225352113 

1+6 / 8 / 6 47 1 1,408450704 

10 / 1+7 5 1 1,408450704 

14/15 129 1 1,408450704 

6 / 7 . 137 1 1,408450704 

8 / 7 . 135 1 1,408450704 

 
suma: 71 100 
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Aneks 2 – Wersyfikacja tradycyjnych pieśni podhalaoskich w zbiorze Pieśni Podhala. 
 

JEDNOELEMENTOWE Numery pieśni Procent Ilośd 

a a 3, 9, 11, 15, 13, 17, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 89, 
91, 93, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 115, 129, 141, 143 

66,1971831 

47 

a a a 139 1,4084507 1 

DWUELEMENTOWE     

  

a a b b 1, 5, 7, 45, 65, 117, 131, 133, 123, 121, 119, 127, 125 18,3098592 
13 

a b a b 19, 67, 69, 87, 79, 113, 25 9,85915493 
7 

a a b a a 47 1,4084507 1 

a a b a a b 137 1,4084507 1 

TRZYELEMENTOWE       

a b b c 57 1,4084507 1 

  Suma: 100 71 
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Tabela 3 – Architektonika melodii pieśni ze zbioru Pieśni Podhala. 
 

Jednoelementowe Architektonika Pieśni Ilośd Procent 

 
a a' ||a a'':|| 29 1 1,3888889 

Dwuelementowe 
    

1 a a' b a 107 1 1,3888889 

2 a a' b a' 7, 121 2 2,7777778 

3 a a' b a'' 127 1 1,3888889 

4 a a b a  5 1 1,3888889 

5 a a b a a 47 1 1,3888889 

6 a a' b b' 3 1 1,3888889 

7 a b a b 11, 15, 13, 19, 21, 23, 25, 27, 37, 41, 51, 59, 87, 105, 123, 89, 99 17 23,611111 

8 a b a' b 9, 71, 129 3 4,1666667 

9 a b a b' 85 1 1,3888889 

10 a b a' b' 39, 61, 67, 81, 113, 69 6 8,3333333 

11 a b a b a b 43, 45, 33 3 4,1666667 

12 a b a' b a' b 101 1 1,3888889 

13 a b a b a b' 139 1 1,3888889 

14 a b a b' a b' 35 1 1,3888889 

15 a b a' b' a'' b'' 73 1 1,3888889 

Trzyelementowe 
    

1 a b c b' c' b' 65 1 1,3888889 

2 a a' b c 53, 55, 97, 131, 137 5 6,9444444 

3 a a b c b' b 137 1 1,3888889 

4 a b ||c b:|| 17, 91, 109 3 4,1666667 

5 a b a c 75 1 1,3888889 

6 a b a' c 63, 31 2 2,7777778 

7 a b a' c a' c' 57 1 1,3888889 

8 a b c b 103, 115, 133 3 4,1666667 

9 a b c b' 49, 119 2 2,7777778 

10 a b c b' c b'' 93 1 1,3888889 

11 a b c c  143 1 1,3888889 
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Czteroelementowe 
    

1 
    

2 a b c d c d 79, 77, 141 3 4,1666667 

3 a b c d 83, 111, 117, 125 4 5,5555556 

4 a a b c c' d 135 1 1,3888889 

5 a b c d c' d 1 1 1,3888889 

  
Suma:  72 100 
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Tabela 4 – Rozmiar zdao muzycznych w tradycyjnych pieśniach podhalaoskich ze zbioru Pieśni Podhala. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozmiar taktów 
   Ilośd taktów: Pieśni Ilośd Procent 

2+3 
1, 15, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61,  

65, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 139 43 60,5633803 

1 7, 63, 121, 123, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 141, 143 13 18,3098592 

2 9, 11, 13, 21, 23, 37, 103 7 9,85915493 

3 3, 39, 67, 69, 101, 117, 119 7 9,85915493 

4 5 1 1,4084507 

 
Suma: 71 100 
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Tabela 5 – Ambitus w pieśniach ze zbioru Pieśni Podhala. 
 
 

Ambitus Pieśni Ilośd Procent 

10 119 1 1,408450704 

9 5, 33, 55, 83, 97, 99, 101, 121 8 11,26760563 

8 1, 3, 9, 47, 49, 65, 67, 69, 81, 115, 125, 127, 131, 133, 135, 139 16 22,53521127 

7 7, 11, 19, 25, 43, 45, 57, 79, 85, 87, 103, 117, 123 13 18,30985915 

6 15, 21, 23, 27, 29, 35, 37, 39, 41, 51, 53, 61, 73, 75, 91, 107, 109, 113, 137, 141, 143 21 29,57746479 

5 13, 31, 59, 63, 71, 77, 93, 105, 111, 129 10 14,08450704 

4 17, 89 2 2,816901408 

 
SUMA: 71 100 
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Tabela 6 – Skale występujące w pieśniach ze zbioru Pieśni Podhala. 
 
 

Skale Pieśni Ilośd Procent 

podhalaoska 1, 7, 25, 43, 103 5 7,042253521 

durowa 
3, 5, 11, 15, 27, 33, 35, 39, 41, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 75, 77, 87, 97, 99, 101, 107, 109, 113, 117, 121, 123, 125, 127, 129, 

131, 133 37 52,11267606 

mollowa 9, 79, 83, 119 4 5,633802817 

lidyjska 19, 23, 29, 71, 73, 85, 89, 91, 93, 81, 105, 137, 139, 143, 141 15 21,12676056 

dur-lidyjska 31, 37, 61, 111, 115, 135 6 8,450704225 

tetratonika 13, 17 2 2,816901408 

pięciostopniowa 21, 45 2 2,816901408 

 
SUMA: 71 100 
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Tabela 7 – Formuły rytmiczne w pieśniach tradycyjnej muzyki góralskiej 
 

Formuła Pieśni Ilośd Procent 

2/4  131 1 0,833333333 

2/4  125, 133, 135 3 2,5 

2/4    25 1 0,833333333 

2/4  65, 123, 127, 129, 7, 47 6 5 

2/4  119, 135, 137 3 2,5 

2/4  31, 43, 83, 35, 81, 139, 39, 41, 99, 55, 53, 59, 79, 111, 137 15 12,5 

2/4  33, 43 2 1,666666667 
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2/4  17 1 0,833333333 

2/4    65 1 0,833333333 

2/4  117, 119 2 1,666666667 

2/4  97 1 0,833333333 

2/4  55, 75, 79, 29, 83, 85, 87, 99, 107, 109, 111, 115 12 10 

2/4  19, 29, 49, 51, 63, 79, 85, 97, 105, 107, 109, 115, 95, 115, 113 15 12,5 

2/4  61, 75 2 1,666666667 

2/4  1 1 0,833333333 

2/4  57 1 0,833333333 

2/4  19 1 0,833333333 
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2/4  57 1 0,833333333 

2/4  49, 61 2 1,666666667 

2/4  31 1 0,833333333 

2/4  89 1 0,833333333 

2/4  95, 101 2 1,666666667 

2/4  5 1 0,833333333 

2/4  67, 69, 81, 139 4 3,333333333 

2/4  65 1 0,833333333 

2/4  71, 75, 93 3 2,5 

2/4  57 1 0,833333333 
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2/4  71, 63, 93 3 2,5 

2/4  35, 59, 99, 105, 59, 77, 83 7 5,833333333 

2/4  3 1 0,833333333 

2/4  3, 25, 73, 1 4 3,333333333 

2/4  87, 91 2 1,666666667 

2/4  85 1 0,833333333 

2/4  45, 55, 77 3 2,5 

2/4  15, 27, 33, 41 4 3,333333333 

2/4  5 1 0,833333333 

2/4  3 1 0,833333333 
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2/4  113 1 0,833333333 

2/4  101 1 0,833333333 

2/4 97 1 0,833333333 

2/4  85 1 0,833333333 

2/4  61, 91 2 1,666666667 

2/4  91 1 0,833333333 

2/4  81 1 0,833333333 

  

120 100 

            

3/4  89 1   

3/4  113 1   
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Tabela 8 – Pojemnośd wersów w analizowanych przykładach Nowej Muzyki Góralskiej 
 

Pojemnośd sylabiczna wersów Pieśni Ilośd Procent 

12 1, 2, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 18 9 37,50 

8+5 3 1 4,17 

12+8 4 1 4,17 

6+7 5 1 4,17 

13 7 1 4,17 

10+8+5 8 1 4,17 

12+1 12, 20 2 8,33 

12+10 14, 16 2 8,33 

14 17, 22 2 8,33 

8 19 1 4,17 

8+7 21 1 4,17 

8+13 23 1 4,17 

9+7 24 1 4,17 

  
24 100 
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Tabela 9 – Układ rymów w analizowanych przykładach Nowej Muzyki Góralskiej. 
 
 

Układ rymów Pieśni Ilośd Procent 

a a 1, 2, 6, 7, 12, 13, 15, 18, 20, 22 10 41,67 

a a b b 5, 9, 10, 11, 16, 17, 23, 24 8 33,33 

a b a b / a b c b 3 1 4,17 

a b a b b b 5 1 4,17 

a a b b c c  8 1 4,17 

a a b a 14 1 4,17 

a b c d c 19 1 4,17 

a a b a a 21 1 4,17 

  
24 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 
 

Tabela 10 – Architektonika melodii w analizowanych przykładach Nowej Muzyki Góralskiej 
 

Architektonika melodii Pieśni Ilośd Procent 

abcd 1, 7, 20, 21 4 16,67 

aaba 13, 14 2 8,33 

aabcbc 23, 5 2 8,33 

abab'cdcd' 17, 11 2 8,33 

abcc' 12, 18 2 8,33 

||a:|| ||b:|| c / aba'a 4 1 4,17 

aa'ba/aa'bb' 3 1 4,17 

aabb 22 1 4,17 

aabba'' 19 1 4,17 

aba' 24 1 4,17 

abab 15 1 4,17 

aba'b'cc'a''b 10 1 4,17 

abac 2 1 4,17 

abcb 6 1 4,17 

abcdc'ea'b'/fg 16 1 4,17 

abcdeb'f 8 1 4,17 

abcdefe'd' 9 1 4,17 

  
24 100 
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Tabela 11 – Budowa taktowa zdao w analizowanych przykładach Nowej Muzyki Góralskiej. 
 
 

Pojemnośd taktów Pieśni Ilośd Procent 

2+3 1, 2, 13, 15, 20, 21, 22, 6 8 33,33 

2+2 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18 8 33,33 

2+4 19, 23, 24 3 12,50 

4+4 7, 14 2 8,33 

3+3/4+3 3 1 4,17 

3+2/4+4 4 1 4,17 

3+4 5 1 4,17 

  
24 100 
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Tabela 12 – Ambitus analizowanych przykładów Nowej Muzyki Góralskiej. 
 

Ambitus Pieśni Ilośd Procent 

7 2, 3, 8, 12, 15, 20, 24 7 29,17 

8 1, 4, 9, 10, 11, 23 6 25,00 

9 5, 6, 7, 14, 16, 17 6 25,00 

6 13, 18, 19, 21 4 16,67 

10 22 1 4,17 

  
24 100 
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Tabela 13 – Skale w analizowanych przykładach Nowej Muzyki Góralskiej. 
 

Skale Pieśni Ilośd Procent 

moll 1, 7, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21 10 41,67 

dur 2, 6, 10, 12, 13, 14, 23, 24 8 33,33 

lidyjsko-molowa 3, 4, 22 3 12,50 

lidyjska 5, 8 2 8,33 

podhalaoska 15 1 4,17 

  
24 100 
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Tabela 14 – Rytmika pieśni w twórczości Trebuniów Tutków 
 

Rytm Pieśni Ilośd Procent 

2/4  1 1 1,666666667 

2/4  3 1 1,666666667 

2/4  3, 8, 16 3 5 

2/4  8 1 1,666666667 

2/4   5 1 1,666666667 

2/4   1, 9 2 3,333333333 

2/4   1, 20 2 3,333333333 

2/4   2, 13 2 3,333333333 

2/4   2, 6, 13, 15 4 6,666666667 
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2/4   4 1 1,666666667 

2/4   5 1 1,666666667 

2/4   6, 11, 18, 5 4 6,666666667 

2/4   3, 4 2 3,333333333 

2/4   4 1 1,666666667 

2/4   4 1 1,666666667 

2/4   8 1 1,666666667 
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2/4   8 1 1,666666667 

2/4   9, 12, 16, 17, 18, 23 6 10 

2/4   2 1 1,666666667 

2/4   2 1 1,666666667 

2/4   11, 12, 16 3 5 

2/4   14 1 1,666666667 

2/4   16 1 1,666666667 

2/4   23 1 1,666666667 

2/4   10, 20, 21, 22 4 6,666666667 
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2/4   11 1 1,666666667 

2/4   17 1 1,666666667 

2/4   22 1 1,666666667 

2/4   24 1 1,666666667 

2/4    1 1,666666667 

2/4   14 1 1,666666667 

2/4   17, 19 2 3,333333333 
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2/4   21 1 1,666666667 

2/4   24 1 1,666666667 

2/4   19 1 1,666666667 

2/4   19, 23 2 3,333333333 

 
SUMA: 60 100 

 
3/8 
 

3/8  7 1 1 

3/8   7 1 1 
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Tabela 15 – Wykaz wszystkich danych w kategoriach analitycznych utworów ze zbioru Pieśni Podhala. 
Tytuł Budowa tekstowa (wersy/sylaby) Architektonika melodii Ambitus Skala 

1 (1) Ej, na uorawskiej pyrci 
 

a a || b b :|| 

1+6 +6 +1+6 +6 

 

a b c d c’ d 

3+3 +2+3 +2+3 

8 podhalaoska 

2 (3) Ej, kiedy se  Sabała 
 

a a 

1+13 +12 

 

a a’ b b’ 

3+ 3+ 2+ 3 
 

8 dur 

3 (5) Pódźmy już…  

a a b b 

10 + 10 + 1 + 7 + 10 
 

 

a a b a 

4 +  4 +  4 +  4 
 

9 dur 

4 (7) Puoza bucki…  

a a b b 

7 + 7 + 7 + 7 

 
 

 

a a’ b a’ 

2 + 2 + 2 + 2 
 

7 podhalaoska 

5 (9) Dała mi matusia 
 

a a 

12 + 12 

 

a b a b 

1 +  1 + 1 + 1 

8 moll 

6 (11) Hej, mamo… 
 

a a 

1 + 12 + 1 +12 

 

a b a’ b 

1 + 1 + 1 + 1 

7 dur 

7 (15) Ej, Janicku zbójnicku 
 

a a 

1 + 12 + 1 + 12 

 

a   b a     b  

2 + 3 + 2 + 3 

6 dur 

8 (13) Nie kuochaj… 
 

a a 

12 + 12 

 

a     b a       b 

1 + 1 + 1 +1 

5 tetratonika 
 

9 (17) Ej, pij piwko… 
 

a || a :|| 

1 + 12 + 1 +12 

 

a b ||c b :|| 

2 + 3 + 2 + 3 

4 czterostopniowa  
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10 (19) Ci jo na wiyrsycku… 
 

a b a b 

6 +  6 + 6 + 6 

 

a b a b 

2 + 3 + 2 + 3 

7 lidyjska 

11 (21) W Sącu koło wody… 
 

a a 

12 + 12 + 

 

a b a b 

1 + 1 + 1 + 1 

6 pięciostopniowa 

13 (23) Ej nie uociec… 
 

a a 

1 + 12 + 1 + 12 

 

a b a b 

1 + 1 + 1 + 1 

6 lidyjska 

14 (25) Ej, zgrabnyś chłopce… 
 

a b a’ b 

1 + 6 + 6 + 1 + 6 + 6 

 

a b a b 

2 + 3 + 2 + 3 

7 podhalaoska 

15 (27) Hej, na holi 
 

a a 

1 + 12  + 1 + 12 

 

a     b a        b 

2 + 3 + 2 + 3 

6 dur 

16 (29) Marności światowe… 
 

a || a :|| 

12 + 12  

 

a    a’ || a   a’’:|| 

2 + 3 + 2   + 3 

6 (7) lidyjska 

17 (31) Skuoda, Boze… 
 

a ||a :|| 

12 + 12 

 

a b a’ c a’ c 

2 + 3 + 2 + 3 + 2 +3 

5 durowo-lidyjska 

18 (33) Puowidz mi chłopce… 
 

a ||a :|| 

12 + 12 + 

 

a b a b a b 

2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 

9 dur 

19 (35) W studni woda… 
 

a || a :|| 

12 + 12  

 

a b a b’ a b’ 

2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 

6 (7) dur 

20 (37) Ej, zmienie jo se… 
 

a a 

1 + 12  1 + 12  

 

a b a b 

1 +  1  + 1 + 1 

6 (7) durowo-lidyjska 
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21 (39) Nie tobie jo… 
 

a a 

12 +  12 

 

a b a’ b’ 

3 + 3 + 3 + 3 

6 dur 

22 (41) Ej, cemuzed nie przised… 
 

a a 

12 + 12 

 

a b a b 

2 + 3 + 2 + 3 

6 dur 

23 (43) Baca nas, baca nas… 
 

a + || a : || 

12 + 12 

 

a b a b a b 

2 + 3 +  2 +  3 +  2 +  3 

7 podhalaoska 

24 (45) Janicku, cosi ci słonko… 
 

a a || b b :|| 

6 +  6 +  6 +  6 +  

 

a b a b a b 

2 +  3 +  2 + 3 +  2 +  3 

7 pięciostopniowa 

25 (47) Puodźmyz… 
 

a a b a a 

8 + 8 + 1 + 6 + 6 + 6 

 

a  a b a        a 

3 + 3 + 2 + 2 + 3 

8 dur 

26 (49) Idom se uowiecki… 
 

a a 

12 +  12 

 

a b c b’ 

2 + 3 + 2 + 3 

8 dur 

27 (51) Kochałaf cię chłopie… 
 

a a 

12 + 12 

 

a b a b 

2 + 3 + 2 + 3 

6 dur 

28 (53) Wyjrzyjcie na pole… 
 

a a 

12 +  12 

 

a a’ b c 

2 + 3 + 2 + 3 

6 dur 

29 (55) Sidkok ci guodoła… 
 

a a 

12 +  12  

 

a a’ b c 

2 + 3 + 2 +  3 

9 dur 

30 (57) Janicku złoty głos… 
 

a b ||b c:|| 

1+6 + 1+ 6 +1 +6 +1+6 

a b a’ c a’ c’ 

2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 
 

7 dur 
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31 (59) Kie jo Se pasała krowy… 
 

a a 

12 +  12 

 

a b a b 

2 + 3 2 + 3 

5 dur 

32 (61) Ej, byłoby mi… 
 

a a 

12 + 12 

 

a b a’ b’ 

2 + 3 2 + 3 

6 durowo-lidyjska 
sześciostopniowa? 

33 (63) Skóndze wy idziecie… melodia 
I 

 

a a 

12 +  12 

 

a b a’ c 

2 + 2 2 + 2 

5 dur 

34 (65) Ej, puolano… 
 

a a || b b :|| 

1 + 6 + 6 + 6 + 6 

 

a b c b’ c’ b’ 

2 + 3 +  2 +  3 + 2 + 3 

8 dur 

35 (67) Ej, podziękujcież Buogu… 
 

a b a b 

1 + 6 +1 + 6 + 1 + 6 + 1 + 6 

 

a    b a’  b’ 

3 + 3 3 + 3 

8 dur 

36 (69) O sumiała wodzicka… 
 

a b || a b :|| 

1 + 6  + 1 +6 + 1 +6 + 1 +6 

 

a b || a’ b’ :|| 

3 + 3 + 3 + 3 + 

8 dur 

37 (71) Ej, jo w turnickach… 
 

a a 

1 + 12  + 1 + 12 

 

a b a’ b 

2 + 3 + 2 + 3 

5 lidyjska 

38 (73) Ej, dobrze tyz to… 
 

a || a :|| 

1 + 12 + 1 + 12 

 

a b a’ b’ a’’ b’’ 

2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 

6 lidyjska 

39 (75) Hej, biyda moja… 
 

a a 

1 + 12 + 1 + 12 

 

a b a c 

2 + 3 + 2 + 3 

6 dur 

40 (77) Cemu górolicku… 
 

a || a :|| 

12 + 12 

 

a    b || c  d  :|| 

2 +  3 + 2 + 3 

5 dur 
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41 (79) Śpiywajom dziywcęta… 
 

a b || a b :|| 

6 +  6 +  6 + 6 + 

 

a b c d c d 

2 +  3 + 2 + 3 +  2 + 3 

7 moll 

42 (81) Zasichlaoska nuta… 
 

a a 

1 + 12 + 1 + 12 

 

a b a’ b’ 

2 + 3 + 2 + 3 

8 lidyjska 

43 (83) Puście nas… 
 

a a 

12 + 12 

 

a b c d 

2 + 3 + 2 + 3 

9 moll  

44 (85) Chodbyś mie ty… 
 

a a 

12 + 12 

 

a b a b’ 

2 + 3  + 2 + 3 

7 lidyjska 

45 (87) Siumneś dziewce, siumne… 
 

a b a b 

6 + 6 +  6 + 6 

 

a b a b 

2 + 3 + 2 + 3 

7 dur 

46 (89) Wsidko jo się… 
 

a || a :|| 

12 + 12 

 

a b || a b :||  

2 + 3 + 2 + 3 

4 lidyjska 

47 (91) Hej, stanę ino… 
 

a a 

1 + 12 + 1 + 12 

 

a b || c b :|| 

2 + 3 + 2 + 3 + 

6 lidyjska 

48 (93) Ej, kiebyś se ty ze mnom… 
 

a || a :|| 

1 + 12 + 1 + 12 

 

ab c b’ c b’’ 

2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 

5 lidyjska 

49 (97) Jaworze… 
 

a a 

12 +  1 + 12  

 

a  a’ b   c 

2 + 3 2 + 3 

9 dur 

50 (99) Hej, kieby nie ten wiyrsyk… 
 

a || a :|| 

1 + 12 + 1 + 12 

 

a b || a b :|| 

2 + 3 + 2 + 3 

9 dur 
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51 (101) Ej, powiadają na mnie… 
 

a || a :|| 

1 + 12 + 1 + 12 

 

a b a’ b a’ b 

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 

9 dur 

52 (103) Ubocki, ubocki zielone.. 
 

a a 

12 +  12 

 

a b c b 

1 + 1 + 1 + 1 

7 podhalaoska 

53 (105) Z tego wiyrśyka… 
 

a a 

12 +  12 

 

a b a b  

2 + 3 + 2 + 3 

5 lidyjska 

54 (107) Ani cię nie pytom… 
 

a a 

12 + 12 

 

a a’ b a 

2 + 3 + 2 + 3 

6 dur 

55 (109) Górolecko jo se… 
 

a || a :|| 

12 + 12 +  

 

a    b || c b :|| 

2 + 3 + 2 + 3 

6 dur 

56 (111) Na wiyrsycku sosna… 
 

a a 

12 +  12 +  

 

a b c d 

2 + 3 + 2 + 3 

5 durowo-lidyjska 

57 (113) Nie na to ja śpiewom… 
 

a b a b 

6 + 6 + 6 + 6 

 

a b a’ b’ 

2 + 3 + 2 + 3 

6 dur 

58 (115) Umrem ja… 
 

a a 

12 + 12 

 

a   b c     b 

2 + 3 + 2 + 3 

8 durowo-lidyjska 

59 (117) Kiedy se pode… 
 

a a b b 

8 + 8 +  8 + 8 

 

a b c d 

3 + 3 + 3 + 3 

7 dur 
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60 (119) Bez potówek gąski gnała… 
 

a a || b b :|| 

8 + 8 + 8 + 8 

 

a b c b’ c b’ 

3 +  3 +  3 +  3 +  3 +  3 

10 moll 

61 (121) Kiebyś była… 
 

a a b b 

8 +  8 +  8 + 8 

 

a a’ b a’ 

2 + 2 +  2 +  2 

9 dur 

62 (123) Aj kieby, kie by… 
 

a a b b 

7 +  7 +  7 + 7 

 

a b a b 

2 +  2 +  2 +  2 

7 dur 

63 (125) Drzyjcie się mi… 
 

a a b b 

8 +  8 +  8 +  8 

 

a b c d 

2 +  2 +  2 + 2 

8 dur 

64 (127) Idom uowce… 
 

a a b b 

7 +  7 +  7 + 7 

 

a a’ b a’’ 

2 +  2 +  2 + 2 

8 dur 

65 (129) Aśtaridom, aśtajrom…  
 

a a 

14 + 15 

 

a b a’ b 

2 +  2 +  2 + 2 

5 dur 

66 (131) W Rogoźniku 
 

a a b b 

8 +  8 +  8 + 8 

 

a a’ b c 

2 +  2 +  2 + 2 

8 dur 

67 (133) Wysło dziewce… 
 

a a b b 

8 +  8 +  8 + 8 

 

a b c b 

2 +  2 +  2 + 2 

8 dur 

68 (135) Kiebyś se był… a a b c c b 

8 + 8 + 7  + 8 + 8 + 7  
 

a a b c c’ d 

2 + 2 + 2 + 2 +  2 +  3 
 

8 durowo-lidyjska 
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69 (137) Ta wodzicka… a a b a a B 

6 + 6 + 7 + 6 + 6 + 7 
 

a a b c b’ b 

2 + 2 + 2 + 2 +  2 + 2 
 

6 lidyjska 

70 (139) Kiedy młodo pani… 
 

a a a 

13 +  13 +  13 

 

a b  ab a b’ 

2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 

8 lidyjska 

71 (141) Wesele, wesele… 
 

a || a :|| 

12 +  12 +  

 

a b || c d :|| 

2 + 2 + 2 + 2 

6 durowo-lidyjska 

72 (143) Zapłaces dziywcyno… 
 

a a 

12 + 12 + 

 

a b c c 

2 + 2 + 2 + 2 

6 lidyjska 
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Tabela 16 – Wykaz danych we wszystkich kategoriach analitycznych utworów Nowej Muzyki Góralskiej, w utworach z płyty Góralsko siła 
Tytuł Budowa tekstowa (wersy/sylaby) Architektonika melodii Ambitus Skala 

1. Hej Hanko 
 

a a 

12 +12 

 

a  b c d 

2+ +3 +2 +3 

8 molowa 

2. Góralsko siło 
 

a a 

12 +12 

 

a  b a   c 

2+3 +2+3 

7 durowa 

3. Poniechoj złoto 
 

a b a b 

8 +8 +8 +8 

Refren:    

a b c b 

5+ 5+ 5+ 5 

 

a  a’ b a 

3+ +3 +3 +3 

Refren:    

a a’ b b’ 

4+ 4+ 4+ 4 

7 zwrotka – lidyjska 
refren - moll 

4. Majowe śpiewki 
 

a a b b b 

8 +8 +8 +8 +8 

Refren:     

a a b b  

12+ 12+ 12+ 12  

 

||a:||  ||b:|| c  

3+ +2 +3  

Refren:    

a b a’ a 

4 +4 +4 +4 

8 molowo-lidyjska 

5. Tatry Wysokie 
 

a b a b b b 

6 +6 +6 +6 +7 +6 

 

a  a’ b c b c 

3+ +3 +3 +4 +3 +4 

9 lidyjska 

6. Panie Szymanowski 
 

a a 

12 +12 

Ref.  

a a 

12 +12 

 

a  b c    b 

2+3 +2+3 

9 durowa 
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7. Mój wiaterku 
 

a a 

13 +13 

Refren:  

a a 

13+ 13 

 

a  b c d 

4 +4 +4 +4 

Zwrotka:    

a b c d 

4+ +4 +4 +3 

9 molowa 

8. Ballada o śmierci Janosika 
 

a a b b c c 

10 +10 +8 +8 +5 +5 

 

a  b c d e b’ f 

2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 

7 lidyjska 
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Tabela 17 – Wykaz danych we wszystkich kategoriach analitycznych utworów Nowej Muzyki Góralskiej, w utworach z płyty Góralsko siła 
Tytuł Budowa tekstowa (wersy/sylaby) Architektonika melodii Ambitus Skala 

9. Mój dom 
 

a a b b 

12 +12 +12 +12 

 

a    b c d e f e’ d’ 

2 +2 +2 + 2 +2 +2 +2 +2 

8 moll 

10. Miłośd moja 
 

a a b b 

1+12 +12 +12 +12 

 

a  b a’ b’ c c’ a’’ b 

2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 

8 dur 

11. Królewskie nadanie 
 

a a’ b b 

12 +12 +12 +12 

 

a  b a’ b’ c d c’ d’ 

2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 

8 moll 

12. Czas żniw 
 

a a 

1+12 +1+12 

 

a b c c’ 

2 +2 +2 +2 

7 dur 

13. Nasa Ojcowizna 
 

a a 

12 +12 

 

a a b a 

2+ 3 + 2 + 3 

6 dur 

14. Gniazdo nad Dunajcem 
 

a a b a 

10 +10 +12 +10 

 

a a’ b a 

4 +4 +4 +4 

9 dur 

15. Zielone, żółte, czerwone 
 

a a 

12+ +12 

 

ab ab’ 

2+3 +2+3 

7 podhalaoska 

16. Nuta honorowa 
 

a a’ b b’ 

10 +10 +12 +12 

ref. c   

 12   

 

a b c d c’ e a’ b’ 

2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 

ref. f g      

 2 +2      

9 moll 
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17. Zbójnicy z obrazów 
 

a a b b 

14 +14 +14 +14 

 

a b a b’ c d c d’ 

2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 

9 moll 

18. Ojczyzna 
 

a a 

12 +12 

 

a b c c’ 

2 +2 +2 +2 

6 moll 

19. W Małej Łące 
 

a b c d b 

1+7 +8 +8 +8 8 

 

a a b b a’’ 

4 +4 +2 +2 +4 

6 moll 

20. Śpiewka juhasa 
 

a a 

1+12 +1+12 

 

a b c d 

2 +3 +2 +3 

7 moll 

21. Święci z Poronina 
 

a a b a a 

7 +7 +8 +7 +7 

 

a b c d 

3+ 3+ 2+ 2 

6 moll 

22. Gwara 
 

a a 

14 +14 

 

aa’ bb’ 

2+3 +2+3 

10 lidyjska 

23. Z Bogiem 
 

a a b b 

8+ 8 + 13+ 13 

 

a a b c b c 

4 +4 +2 +2 +2 +2 

8 dur 

24. Chwała 
 

a a b b 

9 +9 +7 +7 

 

a b a’ 

2 +2 +4 

7 dur 
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