
Aleksandra Parol ma dużą wiedzę na temat 
hafciarstwa. Zajmuje się nim od 15 lat, zrobi-
ła uprawnienia w Podkarpackiej Szkole Haftu. 
Warto zaznaczyć, że takich szkół w Polsce jest 
bardzo mało, ciężko też znaleźć podręczniki, 
więc na początku uczyła się z filmików, które 
znalazła w internecie.

Haft znany jest ze starożytności, ale lata 
jego świetności to średniowiecze. Tego rodza-
ju zdobienia wyróżniały zamożnych ludzi. Dla-
tego najwięcej zdobień zachowało się z szat li-
turgicznych i królewskich. 

Istnieje bardzo dużo rozmaitych ściegów, 
m.in. płaskie, wypukłe i gobelinowe, które spra-
wiają wrażenie tkanych. Praca hafciarza jest trud-
na. Należy być bardzo skupionym, mieć pewną 
rękę i dużo cierpliwości. Estetyczny wygląd pracy 
jest najważniejszy, trzeba być bardzo dokładnym.

W obecnych czasach moda na haftowanie 
powraca. Na portalach społecznościowych po-
jawia się coraz więcej zdjęć takich prac. War-
to zobaczyć stoisko pani Oli, wszystkie pra-
ce wykonała własnoręcznie, naprawdę robią 
wrażenie.
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Haftowanie nie tylko na królewskim dworze

Średniowieczna moda 
powraca

Hafciarstwo kojarzy się ze średniowieczem - kobieta, siedząca w zamku 
królewskim, pracująca na tamborku. Zwiedzając osadę biskupińską moż-
na natrafić na podobny widok. stoisko hafciarki znajduje się po le-
wej stronie ścieżki należącej do obszaru nr 8.

Gnieźnieńska grupa posługuje się w swo-
jej twórczości tradycyjnymi instrumentami, 
na które składają się dudy, bębny, skrzyp-
ce, buzuki irlandzkie, piszczałki, fujarki pa-
sterskie, flety i szałamaje. Wiele z nich to 
rekonstrukcje instrumentów średniowiecz-
nych. Zgranie z sobą tak różnych dźwięków 
wymaga wiele wysiłku, ale efekt twórczości 
grupy mówi sam za siebie. Skoczna muzy-
ka dawnych wieków już po kilku dźwiękach 
wpada w ucho i nie pozwala ustać w miej-
scu żadnemu uczestnikowi festynu. Każ-
dy kawałek prezentuje twórczość czerpa-
ną z różnych krajów (regiony celtyckie, 
Europa Zachodnia i Środkowa, Bałkany) 
i czasów, co w sumie przekłada się na wiel-
ce muzyczną ucztę dla miłośników wieków 
średnich i nie tylko ich, bo przekrój twór-
czości zespołu obejmuje okres od XIII do 
XIX stulecia. 

Pierwsza okazja na zetknięcie się z Hu-
skarlem dziś możliwa jest na warsztatach tań-
ca na polu bitwy na półwyspie. Zespół stara 
się aktywizować publiczność, a więc zachę-
ca wszystkich do wspólnej zabawy poprzez 
przyswojenie kilku prostych kroków. Do-

brej zabawie rytm nadaje zaiste muzyka daw-
na, a całości dopełnia sceneria. 

Po raz drugi, tym razem prezentując swoją 
twórczość w pełnej krasie, zespół wystąpi już 
na scenie. O 15.00 po długiej wędrówce w po-
szukiwaniu pozostałości minionych czasów 
warto przysiąść lub przystanąć nie tylko po 
to, by dać ukojenie swojemu ciału, ale przede 
wszystkim dla delektowania się ludową muzy-
ką w dawnym klimacie. Tym bardziej, że i śre-

dniowieczyzna pod tym względem jest boga-
ta, warta poznania i godna uznania.

W tegorocznej edycji biskupińskiego festy-
nu grupa Huskarl występuje w składzie: regi-
na Borkowska-kędzierska, Mikołaj woźniak, 
Aleksander Basiński, Filip skitek.

MAciej tyrAkowski

Na tradycyjnych ludowych instrumentach

Skoczna muzyka 
nie tylko średniowiecznej Europy

każdego dnia festynu zwiedzającym rezerwat biskupiński czas umila zespół muzyki dawnej Huskarl. i to 
dwukrotnie. Dziś zaprezentuje się o 12.00 na polu bitwy i o 15.00 na scenie.

Hafciarka - Aleksandra Parol podczas pracy             
            fot. Marta Gawrońska

Iskierki
t Dziewczynka pyta nauczyciela: - Proszę 
pana czy już się rozpoczęło to zwiedzanie, 
bo nie wiem...        (st)
t Rozmowa dwóch pań:
- A jak tyle w Biskupinie chat było, to się im 
nie myliły te wejścia?
- Może i się myliły.
- No i co?
- No i nic. Byli dla siebie otwarci.           (mt)

Dobrą zabawę „Huskarl“ gwarantuje nie tylko skoczną 
i szybko wpadającą w ucho muzyką, ale i szeroką gamą 
ciekawych instrumentów           fot. Maciej Tyrakowski


