
Mimo sędziwego wieku Antonina Majda, 
śpiewaczka z Masłowic, jest pełna życia i humoru 

Ludowe portrety 

Zamiłowanie do śpiewania miała od 
dziecka. Nie wiadomo skąd jej się 

to wzięło, bo ani matka, ani babka nie 
miały do tego zdolności. A ona już ja-
ko mała dziewczynka śpiewała „za gę-
siami", „za krowami", chodziła też 
z gaikiem. Później, gdy była panną, 
nie było wesela we wsi i w okolicy, by 
jej nie prosili „za druhnę". Po wyjściu 
za mąż zaś wielokrotnie była swasz-
ką. Do dzisiaj żadne wesele czy inna 
uroczystość we wsi nie może się bez 
niej obyć - bo zaśpiewa, zatańczy, po-
wie dowcip, na poczekaniu ułoży 
śpiewkę. Gdy przez jakiś czas istniał 
we wsi teatrzyk amatorski, to oczywi-

ście nie zabrakło w nim i pani Antoni-
ny. Do dzisiaj znajomi nazywają ją 
"Agatą" -od roli, jaką wówczas grała. 
Nadal aktywnie uczestniczy w życiu 
wsi, a gdy zdarzy się jakieś nieszczę-
ście - to Majdzina zawsze pomoże: 
bańki postawi, naciągnie "przesunię-
te" dziecko, zaśpiewa przy umarłym. 

Pamięć ma doskonałą, potrafi go-
dzinami śpiewać: drobne przyśpiewki, 
pieśni obrzędowe, ballady dziadowskie 
i bardzo długie pieśni pogrzebowe 
- wszystko z pamięci. Jak sama mawia 
- „tych śpiwków to by na bycy skórze 
nie spisoł". Jest ona nie tylko skarbnicą 
pieśni, ale też i wiedzy o dawnych zwy-
czajach i obrzędach, tańcach itd... Wła-
śnie do pani Majdy jako informatorki, 
która potrafi opowiedzieć o weselu, tra-
fiłyśmy z koleżanką wiosną 1994 r. Od 
tego czasu (choć na początku trudno 
było ją namówić do występów) „Babcia 
Majdzina" (bo tak ją nazywamy) jest 
laureatką nie tylko najwyższych na-
gród. W Kazimierzu - Baszty w 1995 r, 
i pierwszej w roku bieżącym, ale też 
zdobywczynią głównej nagrody w Toru-
niu na Międzynarodowym Przeglądzie 
Kapel Ludowych w 1998 r., gdzie juro-
rami byli nie znawcy a publiczność, bo 
Majdzina wszystkim się podoba i jest 
prawdziwą gwiazdą autentycznego 
folkloru. 
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