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Простежено історію експедиційної роботи Інституту мистецтва Польської 

академії наук на Підляшші, стисло охарактеризовано підляські фонди, перелі-
чено збірники пісень і наукові праці, виконані на їх основі, а також окреслено 
сучасний стан та перспективи роботи над матеріалами з Підляшшя. Ці відо-
мості подано в контексті короткої характеристики фонограмархіву, його істо-
рії, структури, основних напрямів діяльності. 
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експедиційна робота, видавнича діяльність. 

 
Історія звукових архівів Польщі. Історія згромадження фонозаписів 

народної музики в Польщі розпочинається на початку ХХ століття із 
діяльності Люциана Камєнскєґо, який власне ініціював ідею система-
тичного запису музичного фольклору. У 1930 році при Познанському 
університеті засновується Регіональний фонографічний архів, в якому 
до Другої світової війни було зібрано понад 4000 фонограм. У 1934 році 
у Варшаві окремо від цього закладу розпочинається друга хвиля зби-
рацької діяльності під егідою Публічної бібліотеки, що дістає назву 
Центральний фонографічний архів. На жаль, надзвичайно цінні ко-
лекції обох архівів, що налічували в сумі понад 24 тисячі записів, були 
розпорошені або знищені під час Другої світової війни [4]. 

Після війни справу професора Л. Камєнскєґо продовжили його 
учні Ядвіґа і Мар’ян Собєскі. Саме з цими іменами пов’язана колекція 
польської традиційної музики фонограмархіву Інституту мистецтва 
Польської академії наук (далі – ІМ ПАН). У 1945 році вони зробили по-
воєнний реєстр народної музики на децелітових плитах1. До 1950 року 
зібрано цінну колекцію, що налічувала 420 плит. Опісля М. Собєскій 
організував студентські фольклорні експедиції, що в подальшому зба-
гачують зібрання архіву. Колекція поповнювалася також матеріалами 
індивідуальних експедицій працівників Інституту [2, c. 4]. 
                                                 

1 Назва походить від імені компанії “Децеліт”, що виробляла цю продукцію. 

 560



1950 року закінчився перший повоєнний етап збирацької роботи, 
головно, завдяки старанням Ядвіґи та Мар’яна Собєскіх. Ситуація зі 
зруйнованим господарством та великою кількістю винищеного насе-
лення не сприяла збирацькій діяльності, проте післявоєнні зміни, ур-
банізація, відхід найстарших виконавців спонукали до якнайшвидшої 
фіксації фольклору. Тому М. Собєскій виношує задум грандіозної Акції 
збирання музичного фольклору (далі – АЗМФ). До остаточного вирі-
шення проведення цього заходу його підштовхнув фестиваль народної 
музики, що відбувся у Варшаві 1949 року, на якому зібралися виконав-
ці та народні колективи з цілої Польщі [2, c. 5]. 

У липні 1950 року регіональними осередками влади було оголошено 
загальнопольську Акцію збирання музичного фольклору, якою опіку-
вався М. Собєскій. Методологія проведення роботи великою мірою 
ґрунтувалася на здобутках міжвоєнних років, а також на досвіді євро-
пейських архівів. Ця акція була безпрецедентною, оскільки не тільки 
поновила втрачену передвоєнну колекцію традиційної музики, але й 
протягом 4-х років значно її примножила. У рамках проекту було реа-
лізовано 7 теренових програм: Кєлєцка, Шльонко-Домбровска, Кра-
ковска та інші. У 1953–1954-х роках фонди архіву поповнилися також 
Познанською колекцією, що була перенесена до Варшави. Матеріали, 
згромаджені до цього часу, на сьогодні становлять основну частину 
колекції [4].  

Структура Архіву. Архів складається з таких зібрань: аудіозаписи, 
відеозаписи, документація, або так званий фонд незвукових матеріалів 
(свого роду графоархів, що містить рукописи, машинописи, листи від 
виконавців, щоденники, фотографії та інші документи).  

Основною частиною аудіозібрання є магнітофонні плівки, що налі-
чують близько 16 тисяч (оригінали та копії). Окрім цього типу носіїв, 
тут зберігаються фонографічні валики, децелітові та грамофонні пли-
ти, магнітофонні касети, відеоплівки, мінідиски, компакт-диски тощо1.  

Кількість записів налічує понад 100 тис. вокальних та інструмен-
тальних творів із усіх регіонів Польщі, котрі супроводжуються відпо-
відною документацією, описами, протоколами тощо (в електронну ба-
зу даних на сьогодні внесено інформацію про понад 90 тис. одиниць). 
Окрім польської музики, в архівних матеріалах є записи, зроблені від 
переселенців, національних меншостей східних погранич та інших ок-
раїн. Зберігаються також етнографічна інформація про родинні, кален-
дарні обряди, розповіді про інструментальну традицію, виготовлення 

                                                 
1 Детальніше – в архіві зберігається: 46 фоноваликів, 420 децелітових 

плит, 200 грамофонних плит, 7500 магнітофонних бобин, 668 касет, 150 міні-
дисків, 600 компакт-дисків. 
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музичних інструментів, різноманітні рецитації (наприклад, весільні 
промови), замовляння тощо. Більшість творів є вокальними, що, окрім 
традиційної селянської музики, презентують народні шлягери, дитя-
чий, шляхетський, міщанський репертуар, народні театральні дійства. 
Інструментальна музика (здебільшого танцювальний репертуар, обря-
дова представлена менше) становить приблизно 25 % усієї колекції. 

Найдавніший запис було зроблено у 1904 році на Підгаллю. Також 
в архіві зберігаються віднайдені давні записи міжвоєнних років. Най-
старшим інформантом усієї колекції є співак 1854 року народження. 

З 1990 року розпочато історію нагромадження відеоматеріалів. Остан-
ні 12 років відеоматеріали інструментального виконання, танців, дійств, 
звичаїв та обрядів виконують у цифровому форматі [2, c. 3; 3]. 

Наукова та видавнича діяльність. Після закінчення АЗМФ фонди 
архіву поповнювали матеріалами фольклорних експедицій студентів-
етномузикологів, організованих у тих регіонах Польщі, що були недо-
статньо опрацьовані в рамках АЗМФ, а також завдяки плановій зби-
рацькій роботі працівників архіву Ярослава Лісаковскєґо, Алєксандра 
Павляка, Аліциї Трояновіч, Яна Садовніка, Зофії Яворскєй, Яніни Ши-
манскєй, Анни Шалашной, Пйотра Даґліґа та інших. 

Матеріали фонограмархіву лягли в основу наукових праць багатьох 
учених (понад 60 публікацій), у тому числі антологій традиційної му-
зики різних регіонів Польщі. Найвагомішим виданням є серія “Polska 
pieśń i muzyka ludowa – źródła i materiały” (“Польська пісня і народна 
музика – джерела та матеріали”), що видається в ІМ ПAН під редакцією 
професора Людвіґа Бєлявскєґо. З року на рік збільшується також кіль-
кість аудіовидань, джерелом для яких слугує колекція фонограмархіву. 

У 2004 році в архіві розпочався процес перенесення аудіоінформа-
ції з аналогових на цифрові носії, так зване оцифрування або дигіталі-
зація, що на сьогодні є найсучаснішою технікою зберігання звукової 
інформації в цілому світі. Питання оцифрування записів постало ще в 
2001 році, однак багато часу пішло на розроблення систематизації та 
технічної методики роботи. Істотну роль тут відіграла співпраця із 
провідними європейськими архівними інституціями. Цифрова методи-
ка дає змогу впорядкувати матеріали та документацію, а також мати 
швидкий доступ до неї. До сьогодні оцифровано приблизно четверти-
ну аудіофондів. Це найстаріша частина записів: децелітові плити та їх 
магнітофонні копії. Переводять в електронний формат не тільки записи, 
але й незвукову інформацію (польові зошити, щоденники, протоколи). 
Окрім того, розроблено базу даних, що забезпечує доступ до інформа-
ції широкому колу зацікавлених осіб. Розроблення такої бази даних іні-
ційовано міжнародним проектом Євросоюзу DISMARC (DIScovering 
Music ARChives, http://www.dismarc.org) та координовано RBB (Radio 
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Berlin Brandenburg). Це загальноєвропейський музичний проект, до яко-
го залучено Інститут музикології ПАН, Берлінський фонограмархів, 
Ганноверську вищу школу музики і театру, Школу орієнтальних та аф-
риканських досліджень у Лондоні, Архів фінського радіо та інші інсти-
туції1 [4]. 

Ціллю цього проекту було створення доступної он-лайн бази даних 
для великої кількості (і не тільки етномузичних) аудіоархівів, в яких 
зберігається різноманітна музика (джаз, популярна, класична музика, 
звукові ефекти тощо). Ці архіви часто розпорошені по різних закладах – 
університетах, інститутах, бібліотеках, що утруднює доступ до інфор-
мації. Отож, така база даних об’єднує більшість європейських звуко-
вих архівів у єдиному інформаційному фонді. 

Експедиційна діяльність ІМ ПАН на Підляшші. Розпочинаючи роз-
мову про діяльність Інституту на Підляшші варто уточнити, що площа 
цього регіону у визначенні польських учених значно більша. В україн-
ському науковому обігу Підляшшям називається територія, заселена 
українцями, зокрема це пiвденно-схiдна частина Пiдляського (Північне 
Підляшшя) та північно-східна частина Люблінського воєводств (Південне 
Підляшшя) [1].  

У Польщі після реформи адміністративного поділу в 1999 році 
Підляським воєводством (або Північним Підляшшям) стали називати 
великий шмат площі на північному сході Польщі, що межує з Білору-
сією, Литвою та Калініградською областю Росії, який об’єднав колиш-
ні Сєдлєцкє, Білостоцьке, Ломжицьке та частину Ольштинського воє-
водств. До цієї території приєднують також й Південне Підляшшя, що 
займає частину Люблінського воєводства. 

Отож, дослідження фольклору Підляшшя ІМ ПАН розпочав у 1951 
році. Організаторами першої експедиції за участю студентів-музикологів 
Варшавського університету на терени поблизу Сєдліце та Бялої Под-
ляски стали Мар’ян та Ядвіґа Собєскі. Результатом експедиції був збір 
кількох десятків музичних записів, дев’яти рукописів із записами кіль-
кох сотень пісень та описи досліджуваних місцевостей. Зважаючи на 
склад студентів, ця експедиція була винятковою, оскільки в ній взяла 
участь на диво велика кількість майбутніх відомих музикологів, музич-
них критиків, педагогів та музикантів. Серед них були: Людвіґ Бєляв-
скій – згодом професор, етномузиколог, наступник Мар’яна та Ядвіґи 
Собєских у ІМ ПАН, редактор серії книг “Polska pieśń i muzyka ludowa – 

                                                 
1 Berlin Phonogramm-Archiv (Ethnological Museum/Stiftung Preußischer 

Kulturbesitz, EMEM), Hochschule für Musik und Theater Hannover, Rundfunk 
Berlin Brandenburg, Svenskt Visarkiv, School of Oriental and African Studies 
(Londоn), Yleisradio Oy. 

 563



źródła i materiały”; Анна Чекановска – дочка відомого антрополога, 
ректора Львівського університету передвоєнного часу, згодом професор, 
етномузиколог, директор Інституту музикології Варшавського універ-
ситету, авторка великої кількості наукових робіт; Данута Елбановска – 
у майбутньому дружина Алєксандра Павляка, редактора “Dzieł Wszyst-
kich” Оскара Кольберґа; Владіслав Камінскій – наступний директор 
Музею музичних інструментів у Познані, автор численних праць про 
давні музичні інструменти; Барбара Крижаняк – у майбутньому автор-
ка словесної частини томів “Kujawy”, “Warmia i Mazury” із серії “Pol-
ska pieśń i muzyka ludowa”; Ярослав Лісаковскій – згодом редактор 
томів “Kujawy”, “Warmia i Mazury”, автор монографії про традиційні 
пісні та народні музичні інструменти; Алєксандр Павляк – наступ-
ний редактор томів “Kujawy”, “Warmia i Mazury”; Ян Стеншевскій – у 
подальшому професор, завідувач кафедри музикології Університету 
імені Адама Міцкевича в Познані та інші. 

У 1951 році виїзд на Південне Підляшшя організував Ян Садовнік, 
у результаті чого було зібрано велику кількість пісень у рукописах, на 
жаль, без нот1 з околиць Сєдліце, Лукова, Влодави, Бялей Подляски, 
Радзиня Подляскєґо. Один із інформантів, Пйотр Дрелович із Острувек 
(відомий тим, що байки в його переказах опубліковані у “Віслі”), в 
1951–1954-х роках навіть пересилав Яну Садовніку пісні, прислів’я, 
оповідання та інші твори2. 

По слідах попередників околиці Сєдліце в 1951 році відвідали та-
кож Мар’ян та Ядвіґа Собєскі. 1953 року Північне Підляшшя дослі-
джував Я. Лісаковскій. Результатом експедиції стали багатогодинні фо-
нозаписи3, на основі яких у 1955–1956-х роках було укладено збірник 
“Пісні з Підляшшя” Я. Лісаковскєґо [5] та підляський розділ у добірці 
польських народних пісень М. Собєскєґо [7]. У 1966 році Мар’ян та 
Ядвіґа Собєскі знову записували музичний фольклор у Сєдлєцкім воє-
водстві, а в 1968 році М. Собєскій на цих теренах організував студент-
ську музикологічну експедицію. 

У 1970-х роках Підляшшя досліджувала Яніна Шиманска. Вона 
проводила експедиційну роботу в тодішніх Білостоцькому та Білопід-
ляському воєводствах. Записи творів вихідців із Підляшшя зберігаються 
також серед матеріалів Познанської серії експедицій ПАН, здійснених 
у 1975–1977-х роках (збирачі Барбара Крижаняк, Алєксандер Павляк, 
Ярослав Лісаковскій). Пйотр Даґліґ виконував записи регіональних 
фольклорних переглядів. 
                                                 

1 Фонд незвукових матеріалів. – Рукописи VIII ZUS I (268 пісень); VIII 
ZUS 2 (190 пісень); VIII ZUS (190 пісень). 

2 Фонд незвукових матеріалів. – Рукопис ХІІ ZUS. – W. (MW) 3. 
3 Фонд аудіозаписів. – Тасьми № 1391–1430. 
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Підляський фонд фонозаписів ІМ ПАН доповнюють зовнішні над-
ходження: записи Будинку культури в Волі Оссовінскєй (Вацлава Ту-
вальскєґо), Аґанути-Ади Радзіковскєй з Краєзнавчого Музею Бялої Под-
ляскі та записи Марії Маркєвіч з околиць Тикоціна. У колекції наявний 
також великий (близько 5 000 пісень) рукопис Яна Кавєцкєґо. 

1960 року вийшов монографічний номер “Літератури людовей”, 
присвячений Підляшшю від Сувалщини до околиць Лукова. Третину 
видання займають історичні статті та матеріали, присвячені, головно, 
музичному фольклору. 

Унікальні пісні з Підляшшя – похоронні, волочебні та весняні ко-
нопельки в 1990-х роках опублікувала в “Етнолінгвістиці” Я. Шиман-
ска (Етнолінгвістика. –  1992. – № 5; 1997–1998. – № 9–10).  

Кілька статей, присвячених фольклору Підляшшя, знаходимо також 
у монографічному збірнику Я. Шиманской “Слово співане: інтерпрета-
ція фольклористичних текстів”, що вийшов у Варшаві у 2001 році [6]. 

Матеріали з Підляшшя: сучасний стан та перспективи. Загалом у 
Фонограмархіві ІН ПАН наявно близько 17 000 записів з Великого Під-
ляшшя; відповідно територія, на якій проживає (проживав) україн-
ський етнос, представлена близько 5 000 одиниць. Зараз колектив інсти-
туту працює над проектом “Оцифрування, опрацювання та доступність 
документальних звукових записів, зроблених у процесі АЗМФ (1950–
1954)”, що фінансується Міністерством культури. Отож, активно опра-
цьовує також підляські записи1. Однак більшість матеріалів поки що 
зберігається на магнітних бобинах (оригінали та копії), кожна з яких 
має порядковий номер (відповідно до дати запису) та невеликий опис, 
вкладений у коробку, в якому зазначено паспортні дані (записувач, 
дата, місце запису, інформанти, список творів тощо).  

Щодо якісної характеристики підляського архіву, то, зважаючи на 
кількість матеріалу та переважну відсутність жанрової класифікації за-
писів у базі даних, можна зробити лише загальні висновки, що біль-
шість записів (орієнтовно понад половину) становлять звичайні пісні, 
інші твори – обрядові, інструментальні та усні коментарі до них, ста-
новлять меншу частину. Для точнішого встановлення жанрового, вико-
навського складу та інших відомостей у базі даних бракує не тільки 
відповідних характеристик, але й власне реєстрації деякої частини ма-
теріалу. Проблема зумовлена недостатньою кількістю працівників в 
архіві, тому сьогодні до виконання проекту залучають етномузикологів 
Варшавської музичної академії, Інституту музикології Варшавського 
університету. 
                                                 

1 Щоб приблизно оцінити посування цієї справи, хочу зазначити, що при-
близно 20 % записів, з якими я ознайомлювалась, були переведені в цифровий 
формат. 
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Найвагомішою роботою останніх років ІМ ПАН стала підготовка 
до друку першої частини п’ятого тому “Підляшшя” серії “Polska pieśń 
i muzyka ludowa”, над якою працювала Я. Шиманска, яка, на жаль, по-
кинула цей світ 2011 року, однак встигла підготувати словесно-текстову 
частину матеріалів. Видання планується у двох книгах, у першій з яких 
вміщено обрядовий фольклор (розповіді, сценарії, прозові тексти та текс-
ти обрядових пісень загалом 1215 одиниць), друга присвячена звичай-
ним пісням (2 357 текстів творів). Звичайно, хотілося б поряд зі сло-
весними побачити й музичні тексти, однак нотна частина збірника на 
разі не готова та її видання планується в майбутньому. Також у роботі 
представлено переважно польський фольклор. Твори з україно- та біло-
руськомовних територій відсутні, хоча саме ці терени складають цент-
ральну частину Підляшшя. Здогадно, опрацювання українського і біло-
руського фольклору пов’язано зі значними транскрипційними трудно-
щами і тому цей матеріал відсутній.  

Отож, перша книга тому Підляшшя вміщує Вступ (у якому вміщено 
параграфи: Історія Підляшшя, Збирання пісень на Підляшші, Бібліо-
графія, Засади опрацювання текстів, Мова підляських пісень, Словник 
діалектизмів та Список текстів), розділи Пісні обрядові календарні та 
Пісні обрядові родинні, які своєю чергою поділяються на підрозділи 
Зимові обряди, Колядування, Побажання та віншування тощо. Друга 
частина ділиться за жанрово-тематичним принципом на Балади, Пісні 
історичні, Повстанські, Партизанські та інше.  

За словами працівників архіву, вихід видання планувався до кінця 
2011 року, однак станом на листопад 2012 збірник все ще не був опу-
блікований. Отож, будемо сподіватися, що книга все-таки з’явиться у 
науковому обігу. А майбутнє повне видання (з нотно-текстовою час-
тиною) великою мірою сприятиме поступу етнологічних студій Під-
ляського краю. 

 
–––––––––––––––––––––––––––– 
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