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Tradycyjny przekaz w amatorskim teatrze ludowym 
jako przykład komunikacji międzypokoleniowej

A teatr ludowy …cóż za widowiska! Jakie barwne! Jakie tu rytmy się słyszy!  
… na chwilę nie wątpię, że te widowiska rudymentarne będą podwalinami 
sceny narodowej, że z tych obrzędów, zwyczajów, tańców i pieśni rozwinie 

się w przyszłości nowa, swoista forma dramatu polskiego…
Leon Schiller 1925

Celem niniejszego artykułu jest pokazanie amatorskiego teatru ludowego 
w ujęciu historycznym oraz ogromnej roli tej formy artystycznej w przekazie 
tradycji międzypokoleniowej. 

Siła oddziaływania kultury lokalnej na kulturę narodową jest bezsporna. To 
właśnie wspólnota małych ojczyzn tworzy tradycję i historię całego narodu. A to, 
co umacnia lokalne wspólnoty, to proces komunikowania się poprzez chociażby 
symbole przemijającego czasu, choć tak różne dla wielu kultur. W pieśniach 
ludowych każda pora roku rozbrzmiewa tęsknotą za przemijającym czasem. No-
stalgia wybrzmiewa w opowieściach starszyzny o mroźnych i śnieżnych zimach 
czy upalnych, pachnących złotym zbożem latach. Powrót stale odnawiającego się 
rytmu przyrody jest czymś pokrzepiającym, a jednocześnie stanowi uniwersalną 
treść przekazu tak istotnego dla komunikacji międzypokoleniowej. Nic tak bowiem 
nie scala społeczności, jak wspólne celebrowanie zwyczajów i tradycji, które, choć 
ulegają czasem oczywistym modyfikacjom, to zwykle jednak stanowią fundament 
wspólnych wartości. Do głównego nurtu kultury narodowej przenikają elementy 
kultury lokalnej, począwszy od obrzędów religijnych, poprzez obyczaje społeczne 
aż po stroje ludowe czy potrawy kuchni regionalnej. Analiza podobieństw daje 
poczucie przynależności do danej społeczności. Bogactwo kulturowe przekazywane 
jest poprzez różne formy działalności artystycznej. Ale to właśnie teatr jako sztuka 
widowiskowa stanowi doskonałe medium, za którego pomocą ukryta mądrość 
ludowa trafia ze swoim przekazem do wielu różnych odbiorców. Stąd tak wielkie 
znaczenie ma wiejski teatr amatorski jako jedna z form sztuki silnie związana 
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z kulturą ludową. Polska twórczość ludowa przez lata wzbudzała zainteresowania 
wśród twórców kultury w zależności od okresu historycznego, sytuacji politycznej 
czy uwarunkowań społeczno-kulturowych. Odwoływanie się do kultury ludowej 
było podyktowane konkretnymi potrzebami społecznymi i uzależnione od okre-
ślonych bodźców. Zawsze jednak było ono osadzone w konkretnym kontekście 
historycznym (Zawistowicz-Adamska 1976). Kultura ludowa często kojarzy się 
z folklorem, skansenem, czymś archaicznym, a jednocześnie jest odzwierciedleniem 
wielu lokalnych, często już zapomnianych, tradycji oraz świadectwem narodowej 
tożsamości. Przejawia się przede wszystkim w muzyce, teatrze, sztuce, tańcu. Teatr 
ludowy to dziedzina sztuki, która uwrażliwia na piękno, na tradycję, integruje 
ludzi i całe społeczności, dostarcza przeżyć zarówno estetycznych, jak i ducho-
wych oraz pełni bardzo ważną rolę edukacyjną, kulturalną i rozrywkową. Jest on 
niewątpliwie swoistym niematerialnym dziedzictwem kulturowym. Jak zauważa 
Izabella Bukraba-Rylska w kontekście badań nad niematerialnym dziedzictwem 
kulturowym, dziedzictwo to również pamięć, obyczaje, tradycja, ustne przekazy 
(Bukraba-Rylska 2017). Teatr ludowy pozwala wzbogacić przekaz o nowy aspekt 
kulturowy, o nowe wartości, symbole, zwyczaje, tradycje, obyczaje, obrzędy, okre-
ślenia gwarowe, gusta, zapachy, kolory – o to wszystko, co jest naszym wspólnym 
dziedzictwem kulturowym. 

Wśród wielu pozycji naukowych podejmujących temat ruchu teatralnego 
niewiele jest prac stricte dotyczących teatru ludowego na wsi. Literatura przed-
miotu skupia się na różnych ruchach amatorskich, ale niewiele uwagi poświęca 
tej inicjatywie na wsi. Już samo pojęcie teatru ludowego jest różnie formułowa-
ne i interpretowane. Teatr ludowy niewątpliwie wyrósł z teatru amatorskiego. 
Pojęcie teatru  ludowego ukształtowało się w XIX w. we Francji, gdzie powstała 
idea tzw. teatru powszechnego, masowego. Główną istotą takiego teatru była 
potrzeba stworzenia widowiska dla szerszej publiczności, zwłaszcza tej uboższej. 
Chciano zerwać z ogólną opinią, że teatr to dziedzina sztuki przeznaczona dla 
elit i związana jedynie z teatrem miejskim. Teatr ludowy miał być instytucją za-
równo dla ludności wiejskiej, jak i miejskiej z niższych sfer społecznych, dla ludzi 
niewykształconych. Program teatrów wiejskich zakładał prosty, zrozumiały język 
i niezbyt górnolotny program.

Według definicji zawartej w Encyklopedii Teatru Polskiego teatr amatorski jest 
spontanicznie tworzony przez ludzi, którzy nie zajmują się tą profesją zawodowo, 
nie mają odpowiedniego warsztatu, a jedynie posiadają pasję. Teatr amatorski 
przybierał różne nazwy w zależności od miejsc, w których była podejmowana 
inicjatywa. Istniał zatem teatr chłopski, wiejski, włościański. Jego rozwój przypadający 
na ostatnią ćwierć XIX w. zaowocował ogromnym ruchem, który na wsi przyjął 
nazwę teatru ludowego (Frankowska 2003). Maria Wosiek mianem tym określa teatr 
tzw. powszechny, skierowany do szerszego grona odbiorców: 
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W drugiej połowie dziewiętnastego wieku używano powszechnie terminu «teatr 
ludowy» w celu określenia taniego teatru popularnego, przeznaczonego dla najuboższej 
ludności miejskiej i posługującego się specjalnie dobranym repertuarem. «Lud» bowiem 
w ówczesnej terminologii oznaczał zarówno ludność zamieszkałą na wsi, jak i robotni-
ków, drobnych rzemieślników, służbę domową, plebs miejski nieposiadający określonego 
zawodu, a nawet ubogą inteligencję i uczącą się niezamożną młodzież. Dzisiaj ten rodzaj 
teatru nazywamy najczęściej popularnym (Wosiek 1975: 5). 

Wspomnianych terminów: ludowy, powszechny, popularny używa się wymiennie. 
M. Wosiek przedstawia propozycję podziału teatru ludowego na trzy kategorie: 

• „teatr chłopski, amatorski nawiązujący do najstarszych tradycji ludowych, 
widowisk obrzędowych i religijnych; 

• subwencjonowany tani teatr miejski przeznaczony dla najuboższych warstw 
społecznych; 

• wędrowny zespół zawodowy” (Wosiek 1975: 10–11). 
Wspólną ideą było zorganizowanie teatru dla tej części społeczeństwa, która 

nie miała dostępu do dóbr kulturalnych. Terminem teatr ludowy/chłopski określano 
amatorski teatr wiejski oparty na rodzimym folklorze. Niezależnie od terminologii 
i interpretacji w teatrze wiejskim widziano teatr rdzenny, indygenny. 

Idea teatru ludowego w Polsce zrodziła się na przełomie XIX w. i wyrosła 
z dyskusji pozytywistycznej. Utrata niepodległości przez Polskę, rusyfikacja, ger-
manizacja narodu polskiego, a jednocześnie nagły zwrot i moda na tzw. cudzo-
ziemszczyznę bardzo zubożyły w końcu XIX w. polską kulturę rodzimą. Wielu 
twórców ówczesnej kultury, widząc zubożenie twórczości, pragnęło powrotu do 
korzeni, do tego, co polskie, rodzime, do odbudowy tożsamości, oddania się polskiej 
twórczości. Starano się za wszelką cenę uchronić się przed zatratą ludowości. To 
właśnie wieś była skarbcem rodzimości, to tam zachowała się kultura duchowa 
narodu i w XIX w. ta rodzima twórczość i jej bogactwo zostały „uszanowane 
i wyszlachetnione” (Pigoń 1939: 145). Jak pisze Stanisław Pigoń, w tej wzniosłej idei 
powrotu do ludowości w obszarze muzyki, literatury, sztuki niestety pominięto 
dramat ludowy. Przy całym entuzjazmie dla twórczości ludowej i zaszczepieniu 
jej elementów w różnych dziedzinach kultury teatr został zaniedbany. Co praw-
da w Polsce istniało wiele inicjatyw teatralnych, były to jednak głównie chóry 
i kapele. W tym okresie teatr wzorował się na francuskiej koncepcji stworzenia 
teatru dla mas. Wystawiano głównie sztuki niezbyt ambitne, płytkie komedie. 
Uważano, że mniej inteligentnej społeczności wiejskiej wystarczą specjalnie 
dla niej pisane przedstawienia czysto rozrywkowe, które z czasem otrzymały 
miano tzw. kumedyji (Jakubowski 1975). W owym czasie grano głównie sztuki 
Władysława Anczyca. Czy kumedyje były jednak prawdziwym teatrem ludowym? 
Tak i nie. Z jednej strony były to przedstawienia o tematyce ludowej, z drugiej 
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zaś daleko odbiegające od serca ziemi wiejskiej. Niestety, bardzo często były to  
teksty bezwartościowe.

Pierwsze wzmianki o teatrach ludowych pojawiły się pod koniec XIX w. na 
terenie Galicji. To właśnie tu, w zaborze austriackim, gdzie panowała największa 
swoboda działania, pojawiało się najwięcej teatrów amatorskich (Zięba 1976). 
W roku 1907 powstał pierwszy Związek Teatrów i Chórów Włościańskich, mają-
cy na celu zrzeszenie zespołów teatrów ludowych. Instytucja ta miała pomagać 
zespołom działającym na wsiach. ZTiCW wystąpił z krytyką wystawianych 
masowo sztuk Anczyca (Cierniak 1963). J. Zięba podkreśla, iż celem ZTiCW było 
podniesienie poziomu repertuaru oraz praca nad „podniesieniem oświaty ludu 
polskiego i rozwojem jego świadomości narodowej” (Zięba 2008: 39). Niestety, nie 
miał on jasno sprecyzowanej koncepcji (Cierniak 1963: 12). W owym czasie wiele 
dyskutowano nad rolą teatru wiejskiego. Zdania jednak wielu działaczy były 
bardzo podzielone. Czy granie sztuk mało wyszukanych, mało inteligentnych 
można nazwać sztuką ludową?

Rozkwit teatru ludowego w Polsce przypadł na okres międzywojenny i ściśle 
wiąże się z postacią Jędrzeja Cierniaka, który uważał, iż to lud musi tworzyć swoje 
własne sztuki oparte na swoich doświadczeniach. Lud nie może odgrywać sztuk 
przygotowanych dla zawodowych aktorów. „Teatr ludowy winien być twórczością 
danego środowiska, wyrazem jego estetycznych potrzeb” (Cierniak 1988: 215). 
Pragnieniem J. Cierniaka było stworzenie teatru, który – mimo amatorskiego cha-
rakteru – będzie twórczy, malowniczy, artystyczny. J. Cierniak dążył do tego, aby 
teatr ludowy utrwalał „najświętsze treści kultury ludowej” i żeby pełnił doniosłe 
funkcje społeczno-wychowawcze (Frankowska 2003: 66). Było to niezwykle ważne 
w świetle odzyskanej w roku 1918 przez Polskę niepodległości. Wolność zobowią-
zywała bowiem do odbudowy polskiej kultury. Pielęgnowanie języka polskiego, 
próba zachowania kultury narodowej, podtrzymywanie tradycji – to było w tym 
okresie najważniejsze. Teatr miał pełnić rolę oświatowo-kulturalną wśród ludno-
ści wiejskiej. Cierniak pragnął zjednoczyć regionalne Związki Teatrów i Chórów 
Włościańskich w jeden ogólnopolski związek i przeprowadzić generalne reformy 
teatrów ludowych. Jednak we Lwowie nie akceptowano pomysłu powstania nowej 
organizacji (Zięba 1976). W 1919 r. w Warszawie powstał z jego inicjatywy Zwią-
zek Teatrów Ludowych, a w 1929 r. – Instytut Teatrów Ludowych, który swoim 
zasięgiem objął większość regionów Polski. J. Cierniak chciał przywrócić teatrom 
wiejskim dostojeństwo, szacunek, odnaleźć w wiejskich rytuałach artyzm. Ideą 
J. Cierniaka było odcięcie się od teatru rozrywkowego odgrywającego liche kome-
dyjki, a objęcie szczególną troską i uwagą samorodnego dramatu wyrastającego 
z rodzimej obrzędowości oraz pokazanie dorobku ludu wiejskiego. Jak pisze Jerzy 
Zawieyski we wstępie Zaborowskiej Nuty, „[…] z jego myśli, z jego buntu przeciw 
tandecie i z jego wizji zrodził się teatr nowy, tworzony z pieśni, obrzędów, z całej 
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skarbnicy kulturalnego obyczaju, przekazywanego na wsi z pokolenia w poko-
lenie” (Cierniak 1988: 27–28). Termin teatr ludowy wielu kojarzyło z anczycowską 
komedią ludową, pisaną „ku zabawie wsi i rozrywce” (Pigoń 1939: 143). Jednak 
prawdziwy teatr ludowy to ten stworzony przez J. Cierniaka. To on „tchnął w spra-
wę całą szerokiego ducha, odsłonił i pokazał daleko wymierzone horyzonty jej 
idei przewodniej” (Pigoń 1939: 146). To on wydobył na światło dzienne to, co na 
wsi najpiękniejsze i najcenniejsze, piękno polskiej wsi. Cierniak, zainspirowany 
napisaną i wystawioną przez Leona Schillera sztuką Pastorałka, uważał, że czerpać 
należy z tego, co właśnie na wsi piękne i pielęgnowane (Zięba 1976). To w zwykłej 
codzienności, w ludowej obrzędowości J. Cierniak widział źródło i ogromny poten-
cjał dla rozwoju teatru ludowego (Pigoń 1939). Chciał, aby teatr wiejski był teatrem 
twórczym, barwnym i artystycznym, sięgającym do pieśni, klechd, opowieści 
ludu, obrzędów wiejskich i zwyczajów, nadając im formę teatralną (Frankowska 
2003). Udowodnił, że w prostych ludowych obrzędach tkwi ogromne bogactwo 
kulturowe, i tym samym podniósł rangę teatru ludowego. 

Życie na wsi wyznaczały święta oraz uroczystości nierozłącznie związane 
z kalendarzem. Rok obrzędowy w Polsce skupiał się przede wszystkim wokół 
świąt kościelnych i pór roku ściśle związanych z pracą w polu. J. Cierniak wła-
śnie w tych obrzędach, związanych z naturą, życiem codziennym, czynnościami 
domowymi, widział inspiracje dla widowisk ludowych. Widowiska obrzędowe 
odzwierciedlające prawdę o wiejskiej duszy w jej życiu zarówno rodzinnym, jak 
i religijnym, miały być podstawą do tworzenia widowisk teatralnych. Chłopi urzą-
dzali tradycyjne obrzędy religijno-społeczne o charakterze teatralnym (Jakubowski 
1975: 12). Obrzędy ludowe, stworzone z serca, oryginalne, z własną scenografią, 
kostiumami, własnoręcznie zrobionymi rekwizytami, „[…] wniosły wiele nowych 
elementów do rozwijającego się polskiego teatru amatorskiego” (Jakubowski 1975: 
14). „Biorąca udział w tych obrzędach gromada poczynała sobie w ten sam, od 
ojców przejęty sposób, posługiwała się tymi samymi formułami słownymi zaklęć 
i poświęceń, rozbierała między siebie ustalone jakby role, słowem, wykonywała 
rodzaj dramatu obrzędowego” (Pigoń 1939: 145). 

J. Cierniak sam pisał scenariusze. Tworząc widowiska, bazował na własnych 
wspomnieniach z dzieciństwa, czerpał z zasobów folklorystycznych, z ludowych 
opowieści i życia codziennego (Pigoń 1939). Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, 
że wieś obfitowała w gotowe już scenariusze. Powtarzalność pewnych obrzędów, 
związanych chociażby z motywem miłości – począwszy od wróżb andrzejko-
wych poprzez swaty, zaręczyny, wieczory panieńskie, zaślubiny, wesela, oczepiny, 
poprawiny – stanowiła gotowy pomysł na przedstawienie teatralne. W samym 
tylko obrzędzie wesela jest widowisko z wyraźnym podziałem na role. A ileż 
tu rekwizytów i gestów scenicznych: począwszy od strojów ludowych, w tym 
symboli weselnych, takich jak wianki mirtowe, białe welony i czepce małżeń-
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skie, aż po zwyczaje ślubne i weselne, np. błogosławieństwo pary młodej, bramy 
weselne, powitanie chlebem i solą czy przenoszenie przez próg. Każdy fragment 
widowiska folklorystycznego jest nasycony barwami charakterystycznymi dla 
poszczególnych regionów. Wiele wiejskich widowisk obrzędowych jest głęboko 
osadzonych zarówno w tradycjach religijnych, jak i zwyczajach pogańskich, np. 
Wielkanoc przedstawiona ze swoimi obrzędami Wielkiego Tygodnia: święceniem 
palm i pokarmów, zdobieniem pisanek oraz procesją rezurekcyjną jak również 
śmigusem-dyngusem; Boże Narodzenie i zwyczaje adwentowe, takie jak jasełka 
czy herody; Wszystkich Świętych i Zaduszki z religijnymi uroczystościami oraz 
ludowymi obrzędami Dziadów, wiosenna równonoc i przesilenie letnie uwieńczo-
ne chrześcijańską wigilią św. Jana, czyli nocą świętojańską, mająca jednak swoje 
korzenie w pogańskim święcie Nocy Kupały (Gloger 1900). Tu wszędzie przenikają 
się ludowe sacrum i profanum, które w żaden sposób nie razi, wręcz przeciwnie, 
wyznacza pewną równowagę pomiędzy życiem i śmiercią, radością i smutkiem. 
I każdy z tych obrzędów sam z siebie jest barwny i widowiskowy. Równie sce-
niczne są zwyczaje wyznaczane przez pracę codzienną: pieczenie chleba, kiszenie 
kapusty, darcie pierza czy prządki. To ostatnie, dziś już nieco archaiczne, trwało 
kilka dni i było swoistą platformą komunikacji międzypokoleniowej. Procesowi 
prządek czy darcia pierza, obok wspólnego śpiewania ludowych pieśni i piosenek, 
towarzyszyły opowieści o historii i tradycji, o zwyczajach i obrzędach regionalnych, 
o obyczajach rodzinnych lub sąsiedzkich (Gloger 1900).

J. Cierniakowi zarzucano, że „na siłę próbuje lansować «folklorystyczną kon-
cepcję teatru ludowego», gdy tradycyjna kultura ludowa staje się martwym re-
liktem przeszłości, a wieś nurtują już zupełnie inne problemy” (Zięba 2008: 44). 
Rozważania te brutalnie przerwała wojna. J. Cierniak, osadzony na wiele miesięcy 
na Pawiaku, zginął z rąk Niemców w roku 1942. Po wojnie próbowano reaktywo-
wać i kontynuować jego działalność. W roku 1945 powstało Towarzystwo Teatru 
i Muzyki Ludowej, którego działalność została przerwana z powodu niezgodności 
jego programu z myślą przewodnią partii rządzącej. Odwilż przyniósł rok 1956. 
To wtedy swoją działalność próbował wznowić Związek Teatrów i Chórów Ludo-
wych, co również nie spotkało się z aprobatą władzy, która przy pomocy cenzury 
wstrzymała odrodzenie się założeń i marzeń J. Cierniaka (Zięba 2008). Jak pisze 
J. Zięba, władze PRL próbowały przekonać, że popierają idee J. Cierniaka i po-
zwalają na realizację jego programu, chociażby poprzez tworzenie folklorystycz-
nych zespołów pieśni i tańca, to jednak niewiele miało wspólnego z istotą myśli 
J. Cierniaka. Teatr amatorski był odgórnie kontrolowany przez władze. Program 
związku zupełnie nie pokrywał się z programem partii. Teraz najważniejsza była 
kultura socjalistyczna (Paluch 1998). Zdaniem L. Śliwonika: „Polityka kulturalna 
wpędziła teatr wiejski z powrotem w koncepcję literacką, bo utwór napisany jest 
bezpieczny: sprawdzony przez cenzurę, niczym nie grozi. Teatr inscenizujący 



105MAŁGORZ ATA GELO-KLUCZYŃSK A – Tradycyjny przekaz w amatorskim teatrze ludowym…

obrzędy i zwyczaje jest niepewny – ktoś krzyż wyniesie na scenę, powiesi święty 
obraz” (Śliwonik 2003: 18).

W pogoni za modernizacją wieś uciekała od kanonu piękna i rodzimej twór-
czości. Wieś trzeba było przedstawić jako nowoczesną, modernizującą się. Nie 
było tu miejsca na hołubienie twórczości ludowej (Zawistowicz-Adamska 1976). 
W 1962 r. Związek Teatrów i Chórów Ludowych przekształcił się w Związek Te-
atrów Amatorskich, a w 1971 r. w Towarzystwo Kultury Teatralnej (TKT) (strona 
internetowa TKT)1, które do dziś stoi na straży wiejskich teatrów ludowych. Misją 
TKT były i są rozwój oraz upowszechnienie teatru amatorskiego i wsparcie jego 
twórców, zwłaszcza na terenach wiejskich. Obecnie jednym z najważniejszych 
celów TKT jest inspirowanie wiejskiego teatru do umiejętnego korzystania z tra-
dycyjnej kultury ludowej (Śliwonik 2008: 59). 

W latach 70. z inicjatywy TKT rozpoczęły się pierwsze regionalne sejmiki 
wiejskich zespołów teatralnych, a od roku 1984 w Tarnogrodzie odbywają się co 
roku Ogólnopolskie Sejmiki Teatrów Wsi Polskiej, podczas których swój repertuar 
mogą zaprezentować najlepsze teatry wiejskie z całej Polski. Na początku sejmików 
wiejskich znów dominowały spektakle dramatyczne oraz bezwartościowe sztuki 
pisane specjalnie dla zespołów amatorskich, które przerastały ich możliwości wy-
konawcze (Śliwonik 2008: 22). Dopiero rok 1991 przyniósł pewną odmianę, kiedy 
to na nowo na scenie coraz częściej zaczęły się pojawiać widowiska obrzędowe 
przedstawiające uroczystości, wiejskie prace domowe, prace w polu, wiejskie 
zwyczaje. Dzisiaj twórcy teatrów ludowych „wychodzą od kultury obyczajowej 
swojego środowiska, a znając potencje aktorskie własnej grupy, tworzą scenariusz 
«na miarę» ludzi, możliwości scenicznych, środków finansowych” (Śliwonik 2008: 
22). Przeważają tematy dotyczące obyczajów rodzinnych oraz zdarzeń związanych 
z rokiem obrzędowym. L. Śliwonik pokazuje również, iż warsztat teatralny bardzo 
się rozwija. W widowiskach „rozwinięcie fabuły nie jest już uscenicznieniem ob-
rzędu czy zwyczaju – jest udramatyzowaną opowieścią z życia konkretnej małej 
społeczności” (Śliwonik 2008: 22). „Teatr wiejski, widowisko ludowe, wydaje się oazą 
lub zaułkiem, gdzie schroniły się dawne techniki wykonawcze i dawne formacje 
rytuałów, w których poszczególne dziedziny sztuki – słowa, gestu, dźwięku, itd. 
były właśnie wysoce zintegrowane” (Dahlig 2008: 13):

Są to na ogół inscenizacje wyznaczone przez tradycje doroczne i rodzinne, cykliczny 
agrarny kult przyrody, liturgię roku kościelnego poza murami świątyni; widowiska oży-
wiające swym niewyszukanym realizmem głębokie warstwy historii, utrwalone w obrzę-
dach, zwyczajach, obyczajach, języku – zwykle gwarowym (Dahlig 2008: 13).

1 Serdeczne podziękowania dla Towarzystwa Kultury Teatralnej za udostępnienie publikacji.
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Organizatorzy sejmików podkreślają atuty przedstawianych sztuk: plastyczność 
przemawiającą do wyobraźni widza, naturalność, ruch, akcję, dynamikę, barwę, 
naturalną rozmowę w języku gwarowym, żywioł – zgodne z ideą J. Cierniaka, 
patrona sejmików teatrów wiejskich. Sztuki są barwnie i sugestywnie przedsta-
wiane, króluje w nich gwara danego regionu, a widz ma wrażenie, jakby siedział 
w wiejskiej chacie i brał czynny udział w wydarzeniach. Połączenie śpiewu, tańca, 
regionalne stroje – to wszystko sprawia, że widowiska są efektowne i iskrzą roz-
maitością. Wystarczy popatrzeć na repertuar sejmików wiejskich, aby dostrzec, 
jak bardzo jest on związany z obrzędowością i pracami gospodarskimi. Wśród 
wielu tytułów można wymienić: Wigilijny dzień w Grabowie, Adwentowy wiecór 
w Walkowej chacie, Kusoki, Wesele krzemienieckie, Wesele kaszubskie, Kopidoł, Wilia św. 
Jana, Prządki, Wykopki, Kisenie kapusty u Maciejów. W wielu inscenizacjach widać 
umiłowanie własnej tradycji, a taki był testament J. Cierniaka. Pragnął, aby jego 
teatr był realistyczny. W dzisiejszych czasach przedstawienie obrzędowości jest 
wielkim wyzwaniem dla teatru ludowego – jak powiedzieć o prostych codziennych 
rzeczach w ciekawy i interesujący sposób.

Teatr ludowy jest bez wątpienia kierowany do innej publiczności niż teatr 
miejski. Dostarcza innych wrażeń. Przede wszystkim porusza problemy ludności 
wiejskiej, jest osadzony w realiach wiejskich i tematycznie bliski ludności wiejskiej. 
Jest on niewątpliwie tworzony przez społeczność lokalną i do niej adresowany. 
Dzisiejszy teatr ludowy sięga do tradycji, ale w dużej mierze jest to już jedynie 
rekonstrukcja wydarzeń sprzed wieku. Coś, co było codziennością, stało się jedy-
nie formą artystyczną. Obrzędowość była naturalna i autentyczna. Dziś pozostały 
jedynie namiastki dawnego życia okołoobrzędowego. Powrót do kultury ludowej 
oznacza postawienie pytania, czy jest to naturalne, czy jednak odarte z autentycz-
ności i jedynie nacechowane sentymentalizmem. Czy zatem udało się zachować 
i kultywować ideę J. Cierniaka? Jeżeli popatrzymy na nią przez pryzmat teatru 
ludowego i jego repertuaru, to niewątpliwie tak. Dzisiejsze sztuki w dużym 
procencie pokazują kulturę i obyczaje wiejskie. Obecnie teatr ludowy wyróżnia 
się historycyzmem (Dahlig 2008). Dzisiaj jest to głównie jedynie rekonstrukcja 
minionych wydarzeń i tradycji. I choć to tylko scena i aktorzy, i choć w tak wielu 
wsiach wielu zwyczajów się obecnie nie celebruje, to elementy obrzędowości, 
święta wyznaczone przez rok kalendarzowy wciąż są obecne w formie widowisk 
na deskach teatru. Teatr ludowy nie zamyka się na scenie, on jest wszechobecny, 
pojawia się w różnych przestrzeniach, jak łąka, ulica, dom, dom kultury (Dahlig 
2008). Odpowiedni dobór kostiumów, rekwizytów, muzyki, tańca, sięganie do 
gwary – to wszystko pozwala odtworzyć klimat sprzed wielu lat. Dlatego też rola 
teatru ludowego w historii polskiej kultury jest nadal niezmiernie ważna. Świa-
domość narodowa społeczności przejawia się właśnie w kultywowaniu obrzędów 
i zwyczajów regionalnych, w pielęgnowaniu tradycji, strojów czy zachowań. Już 
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w roku 1900 polski etnograf i folklorysta Zygmunt Gloger widział potrzebę ocale-
nia polskich obyczajów, o czym pisał następująco: „Obyczajem i tradycjami różnią 
się narody między sobą, one stanowią ich obraz moralny i piętno ich charakteru, 
któremu nadają wdzięk właściwy, a dla potomnych są spuścizną po ojcach, są dla 
dobrych i rozumnych dzieci drogą pamiątką po matce” (Gloger 1900: 1). Z. Gloger 
podkreślał istotę i wagę przekazywania pokoleniom rodzimych tradycji regional-
nych w słowach: „Jak kwiaty są ozdobą roślin i ziemi, tak zwyczaje doroczne są 
krasą domowego życia ludów. Zwyczaje i obyczaje wypłynęły z warunków tego 
życia, z obrzędów religijnych i z pojęć wyrobionych w ciągu wielu wieków żywota 
społecznego przez serce i myśl ludzką” (Gloger 1900: 1). 

Ludowość w dużym stopniu została skomercjalizowana, a co za tym idzie 
poddana próbie. Sejmiki teatrów ludowych zainspirowane ideą J. Cierniaka są 
dowodem na to, że ona istnieje, jest wciąż żywa, a jedynie przybiera inne formy. 
Jędrzej Cierniak miał ogromny wpływ na rozwój teatru ludowego na terenach 
wiejskich i niewątpliwie jego praca i wkład są inspiracją dla dzisiejszego wiejskiego 
teatru ludowego. Dzięki inscenizacjom wyrosłym z tradycji ludowej z pokolenia 
na pokolenie przekazywana jest cząstka historii polskiej wsi i jej obyczajowości. 
Przedstawienia teatrów ludowych są niewątpliwie skarbcem wiedzy o tradycjach 
i historii polskich regionów.

Teatr ludowy, włączając do swoich sztuk obrzędy regionalne, posiada nieogra-
niczone możliwości repertuarowe. Popularność teatrów ludowych związana jest 
również z tym, że mądrość ludowa poprzez utwory teatralne trafia do zwykłego 
odbiorcy. Przekaz nie jest abstrakcyjny. Prosty przekaz, choć wzbogacony niezli-
czonymi symbolami, najlepiej buduje relacje nie tylko twórca-odbiorca, ale również 
relacje pomiędzy poszczególnymi widzami. Integracja lokalnej społeczności może 
się tu więc dokonywać na kilku płaszczyznach, od tych najprostszych rodzinnych, 
poprzez międzypokoleniowe, aż do bardziej sformalizowanych między ludźmi, 
którzy tworzą daną społeczność. Należy w tym miejscu jeszcze raz podkreślić, że 
teatr ludowy poprzez swoją specyfikę jest szczególnie interaktywny. A sam proces 
komunikacji w teatrze ludowym jest niezwykle cenny, ponieważ wielokrotnie 
przenosi się poza deski samego teatru i przenika do życia codziennego. „Wszyst-
ko co z treści i ducha jest nasze polskie, co zrodziło się na polskiej glebie, choćby 
nawet było bardzo ubogie, może w pańszczyźnianej nucie wypłakane, trzeba cenić 
i szanować, bo to jest nasza własna kultura” (Cierniak 1963: 149).
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Fot. 1. Wieśniaczki z Lubelszczyzny podczas przędzenia przed 
drewnianym domem, 1939–1945. Źródło: ze zbiorów NAC

Fot. 2. Lech Laskowski. Przedstawienie Prządki podczas 
Ogólnopolskich Sejmików Teatrów Wsi Polskiej, 2016
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Traditional message in the amateur folk theatre as  
an example of intergenerational communication

Summary

The aim of this article is to present the amateur folk theatre in the historical perspec-
tive and to show its impact on the Polish culture. The article depicts folk theatre as an 
artistic form through which the intergenerational tradition is transmitted. This form of 
art still constitutes a very important part of the rural history and cultural heritage. The 
local folk theatre by showing folk customs and rituals of a given region, passes on the 
most important values of the local community’s history and memories with its unlimited 
repertoire possibilities. The popularity of folk theatres also lies in the fact that folk wisdom 
through theatrical performances is more likely to reach ordinary recipients. The process of 
communicating in folk theatre is extremely valuable because it moves beyond the borders 
of the theatre itself and permeates into everyday life.




