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Kurpie to nazwa grupy ludności zamieszkującej w północno-wschodniej 

Polsce, na terenie Mazowsza. Kurpie zamieszkują Puszczę Zieloną na 

północ od Narwi (pierwsi mieszkańcy osiedlili się tu w XVI wieku) oraz 

Puszczę Białą w widłach Bugu i Narwi (początek osadnictwa w tym 

terenie sięga XII wieku). Są jedną z najciekawszych grup 

etnograficznych w Polsce. Tę niepowtarzalną kulturę stworzyli przed 

kilkoma wiekami ludzie uciekający w niedostępne, bagienne, gęsto 

zalesione tereny, przed karzącą ręką prawa. 

Teren Puszczy Kurpiowskiej rozpościera się między Narwią (środkowe 

dorzecze) a Orzycem od zachodu i rzeką Pisą od wschodu. Granicą 

północną była dawna granica pruska (dziś granica Mazowsza  

z Mazurami). 
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Nazwa Kurpie pochodzi od obuwia plecionego z łyka drzewnego. 

Kurpiów, podobnie jak przed wiekami, także dzisiaj wyróżnia poczucie 

godności, wolności oraz wyjątkowa sztuka ludowa. Przekazywana jest  

w rodzinach od pokoleń. W wielu miejscowościach istnieją zespoły 

folklorystyczne, wykonujące tradycyjne tańce i pieśni. Za swoje 

dokonania twórcze artyści kurpiowscy uzyskiwali najwyższe nagrody. 

Wielokrotnie reprezentowali Polskę podczas wielu międzynarodowych 

spotkań. Piękne pieśni i żywiołowe tańce, wycinanki, będące 

ewenementem w skali światowej, palmy wielkanocne, strój regionalny,  

to tylko nieliczne przejawy pięknej, bogatej i żywej kultury Kurpiów. 

"Wesele kurpiowskie" w wykonaniu zespołu „Kurpianka” wystawiane  

było na wielu scenach w całej Europie. Zręczne ręce artystek za pomocą 

nożyc do strzyżenia owiec potrafią wyczarować z papieru leluje, 

gwiazdy, poziomem wykonania zadziwiające najwybredniejszych 

znawców sztuki. Kurpiowska Puszcza Zielona to region piękny, 

urzekający wspaniałą przyrodą, czystym powietrzem, szumiącymi 

lasami. 

 

 

 

Charakterystyczne cechy kurpiowskiej  

muzyki ludowej 
 

Pieśń kurpiowska ma wiele związków z pieśnią mazowiecką i 

ogólnopolską: podobna jest tematyka i struktura formalna. 

Są jednak charakterystyczne cechy, które określają jej odrębny styl. 

 

Melodie dawne wyróżnia przewaga pentatoniki (skali 5 dźwiękowej) nad 

innymi skalami modalnymi – dur i moll. Dość liczną grupę stanowią 

pieśni, które zawierają zwroty melizmatyczne, polegające na krążeniu 

wokół jednego dźwięku, a także bogatą ornamentykę. Najczęściej 

występującym zwrotem jest triola w formie mordentowej. 

Dla ogólnego wyrazu pieśni jest wolne tempo. Stare pieśni w wolnym 

tempie wykonuje się przy dużym natężeniu głosu tak, „co by echo w boru 

odpoziedało”. Sami Kurpie nazywają te pieśni leśnymi. Ulubiona pieśń 

tego typu „A na boru sosna”, należąca do nowszej warstwy folkloru  



kurpiowskiego, weszła na stale do repertuaru niemal wszystkich 

zespołów regionalnych Kurpiowszczyzny, a także wielu chórów 

szkolnych. 

 

Jedną z ciekawszych manier wykonawczych muzyki kurpiowskiej jest 

apokopa (gr. apokope – odcinać). Zjawisko, które to wyrażenie określa, 

polega na wypadnięciu lub zaniku końcowej głoski, a nawet sylaby. 

Rozpatrując apokope i interpretując zasięg maniery (Bałtowie, a także 

Słowianie Wschodni i Południowi) etnomuzykolog prof. Jan Stęszewski 

określa jej wiek na okres wędrówki ludów (przed IX w.). Ciekawe, że dziś 

Kurpiowszczyzna jest jedynym regionem folklorystycznym w Polsce,  

w którym manierę łatwo zauważyć u wykonawców starszego pokolenia.  

 

Inną archaiczną cechą wykonawczą, której zasięg, podobnie jak 

apokopy, jest szeroki, to tzw. szeptany przedtakt. Terminu tego użył  

po raz pierwszy Bela Bartok na określenie podobnego zjawiska w 

ludowej muzyce węgierskiej. W nagraniu pieśni „A bzicam konia…”  

słyszymy krótki dźwięk śpiewany stłumionym głosem na początku  

frazy wiersza melodycznego. 

 

 

 

We współtworzeniu stylu brzmienia folkloru muzycznego Puszczy 

Zielonej odgrywa rolę jeszcze jedna maniera. Maniery nie da się wyrazić 

za pomocą przyjętych znaków, a można ją opisać następująco: przy 

silnym napięciu strun głosowych i silnym zwarciu krtani, przy końcu 

artykulacji pewnego dźwięku następuje charakterystyczne przeskoczenie 

głosu w falset na bliżej nie dający się określić, stosunkowo wysoki 

dźwięk, który trwa bardzo krótko. 

Specyfiką muzyki kurpiowskiej jest rzadko spotykane w innych regionach 

Polski postać metrum pięciomiarowego (2+3) i ośmiomiarowego (2+3+3) 

lub (3+2+3). Zmienne metrum w tradycyjnych pieśniach kurpiowskich 

wcale nie należy do rzadkości. 

Zgoła inny charakter mają pieśni, które sami Kurpie określają  

mianem „skocne”. Śpiewa się je na zabawach czy weselach 

z charakterystycznym przytupywaniem „na grono” (rytmicznie).  

Swym charakterem wiążą się one z folklorem ogólnopolskim. 



 

W tradycyjnej praktyce wykonawczej występuje czynnik improwizacyjny, 

polegający na odmiennym przedstawieniu kolejnych zwrotek pieśni. 

Odmienność ta zachodzi zarówno w melodii jak i strukturze metro 

rytmicznej, a nawet w budowie formalnej. Często bywa tak, że jeden 

wątek muzyczny ma kilkanaście wariantów melodycznych, a nawet  

różnych tekstów słownych, a ten sam tekst słowny kilka różnych melodii. 

 

Kurpie posiadają swoje autentyczne tańce, nie spotykane gdzie indziej, 

jak: powolniak, konik, fafur, stara baba, żuraw. Wśród wielu znanych  

i popularnych na Kurpiach melodii o charakterze marszowym, jedna z 

nich stała się niejako hymnem kurpiowskim. Melodia była znana jako 

tzw. marsz Mierosławskiego „Do broni bracia powstańmy wraz”  

i śpiewana  w okresie Wiosny Ludów, a także przez polskich 

powstańców w 1863 r. Stąd przeniknęła do kurpiowskiej muzyki ludowej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenty ludowe wykorzystywane w muzyce 

kurpiowskiej  

 

Skrzypce  

 



Skrzypce diabelskie kurpiowskie     

 

Maryna kurpiowska     

 

Ligawka     

 

Bębenek kurpiowski     



 

Terkotki     

Harmonia    

Na przełomie XIX i XX wieku popularne były kapele składające się 

ze skrzypiec, basetli i bębenka, do których niekiedy dołączał klarnet.  

O ile instrumenty strunowe oraz bębenek wykonywano we własnym 

zakresie lub zamawiając je u wioskowego lutnika, o tyle klarnet 

prawdopodobnie przybył na te tereny jako spuścizna po wojskowych 

orkiestrach dętych. W okresie międzywojennym rozpowszechniły się 

harmonie. Początkowo „półtonówki” lub „jednorzędówki”, z czasem 

„trzyrzędówki” i harmonie pedałowe. Ich donośny dźwięk niejednokrotnie 

zagłuszał subtelną grę skrzypiec i basetli, powodując zamianę ról  

w instrumentalnym składzie. Wiodące do tej pory prym skrzypce  

stały się instrumentem uzupełniającym, a trudność w opanowaniu  

na nich gry powodowała powolny zanik tego instrumentu. 

 



Współczesne kapele kurpiowskie specjalizują się w grze na harmonii 

pedałowej z towarzyszeniem bębenka. Niekiedy są one uzupełniane 

przez skrzypce, klarnet lub trąbkę.  

 

 



 

Najbardziej znane Kapele Ludowe na Kurpiach 

Kapela Grzesia. 

Kapela Bałdygowie. 

Kapela Jana Kowalczyka. 

Kapela Łysozianie. 

Kapela Kurpiowska R.O.K. 

Kapela ,,Miód na Serce'' 

Kapela Jana Kani z Turośli 

 

http://www.youtube.com/watch?v=qKUyidIvUA8 

http://www.youtube.com/watch?v=McpWNtTudIc&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=TtWuf5Y0Nlw&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=WWLb5PYj7e8&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=a4S31U9JWus&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=XbCc53g15nk&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=p6is-Cftchs&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=VQO_IM7Z4zA&feature=results_main

&playnext=1&list=PLB1641848C7063466 

http://www.youtube.com/watch?v=qBzVbloFONk 

http://www.youtube.com/watch?v=nbHLeC15Ch8&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=hM1ls58Iqww&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=9m9PKAybxbI&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=qBzVbloFONk 

http://www.youtube.com/watch?v=hxEGZzp9gXw&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=IA8r4h917yk&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=M6EfR3d48hs&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=qHNQqEYyIFI&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=cKCkPI4Pqac&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=lYzxJQS6__Y&feature=related 

 

Karol Szymanowski i Kurpie 

https://www.youtube.com/watch?v=-t4VRXlD6_A
http://www.youtube.com/watch?v=qKUyidIvUA8
http://www.youtube.com/watch?v=McpWNtTudIc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=TtWuf5Y0Nlw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=WWLb5PYj7e8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=a4S31U9JWus&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=XbCc53g15nk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=p6is-Cftchs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=VQO_IM7Z4zA&feature=results_main&playnext=1&list=PLB1641848C7063466
http://www.youtube.com/watch?v=VQO_IM7Z4zA&feature=results_main&playnext=1&list=PLB1641848C7063466
http://www.youtube.com/watch?v=qBzVbloFONk
http://www.youtube.com/watch?v=nbHLeC15Ch8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=hM1ls58Iqww&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=9m9PKAybxbI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qBzVbloFONk
http://www.youtube.com/watch?v=hxEGZzp9gXw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=IA8r4h917yk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=M6EfR3d48hs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qHNQqEYyIFI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=cKCkPI4Pqac&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=lYzxJQS6__Y&feature=related


Zainteresowanie Karola Szymanowskiego muzyką kurpiowską  

datuje się od 1928 roku. Opracował najpierw sześć pieśni 

chóralnych (1928-29), później zaś po wydaniu pierwszego 

zeszytu drugiej części Puszczy kurpiowskiej powstało 

dwanaście Pieśni kurpiowskich  

na głos i fortepian op. 58. 

 

Dwanaście pieśni kurpiowskich na głos i fortepian op. 58  

(1930-1932) 

Lecioły zurazie 

Wysła burzycka 

Uwoz, mamo 

U jeziorecka 

A pod borem 

Bzicem kunia 

Ściani dumbek 

Leć, głosie, po rosie 

Zarzyjze kuniu 

Ciamna nocka 

Wysły rybki 

Wsycy przyjechali 

https://www.youtube.com/watch?v=kB9Ue3D-g-E 

(Uwoz, mamo) 

 

 

     Bez wątpienia w Kurpiach tkwi artystyczna dusza. Z pewnością  

to bogactwo folkloru przybyło razem z nimi i tak jak Prusowie każdą 

uroczystość hucznie obchodzono przy muzyce i śpiewie.  

W puszczańskim życiu i zmaganiach z nie łatwym życiem na pewno 

Kurpi folklor nie został w Zielonym borze stworzony jak również  

nie przybył z kosmitami. Jest to wielowiekowy dorobek z którym przybyli 

z Prus. Skarb folkloru posiadanego przez Kurpiów, utrzymywanego 

przez przeszło siedem wieków nie ma sobie równego. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kB9Ue3D-g-E

