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Podjęcie decyzji o wydawaniu periodyku po

Założenia ideowe nowego periodyku wywo

święconego kulturze wsi nie przyszło nam łatwo.

dzimy z przeświadczenia, iż nigdy wcześniej nic

Żyjemy w epoce spadającego zainteresowania pra

zachodziły na wsi zmiany tak gruntowne i głębokie,

są drukowaną na korzyść mediów elektronicznych.

zarówno w wymiarze produkcyjnym jak i społecz

Wśród nich od 10 lat obecny jest także nasz dwu

nym. Ich następstwem są także przemiany kulturo

miesięcznik

we, które chcielibyśmy śledzić i prezentować sze

Rolniczy

Magazyn

Elektroniczny

rokiej opinii publicznej.

(RME), który odwiedza każdorazowo kilkanaście
tysięcy internautów. Mimo to myśl o wydawaniu

Jako jedyna naukowa placówka kultury podle

pisma w tradycyjnej, drukowanej formie pozosta

gła ministrowi rolnictwa pragniemy nawiązać do

wała w naszym zespole ciągle żywa. W latach

chwalebnej tradycji Instytutu Kultury Wsi, który

1994-1999 Centralna Biblioteka Rolnicza wydawa

w 1936 roku został powołany dekretem Prezydenta

ła miesięcznik Nowoczesne Rolnictwo, który cie

RP, aby wspierać administrację państwową reko

szył się dobrą opinią czytelników. Zaprzestanie

mendacjami w zakresie polityki kulturalnej wobec

jego wydawania podyktowane było względami

wsi. Uważamy, że wieś pomimo zmieniających się

finansowymi. Pod wpływem pochlebnych opinii

epok ma wciąż specyficzne problemy do rozwią

jaka wciąż utrzymuje się o tamtym piśmie niejed

zywania i wymaga odrębnego traktowania. Potrze

nokrotnie wracała myśl o wznowieniu wydawania

ba doceniania współczesnych społecznych proble

Nowoczesnego Rolnictwa. Po bliższej analizie ryn

mów wsi ujawnia się już na poziomic badań nau

ku wydawniczego doszliśmy do wniosku, że było

kowych, które poprzedzać powinny każde przemy

by to jednak niecelowe, gdyż wychodzi obecnie

ślane decyzje państwowe, dotyczące także sfery

wiele podobnych tytułów o charakterze poradni

kultury. Refleksjami na ten temat dzieli się m.in.

czym. Wszystkie one są gromadzone i dostępne

prof. Wojciech Burszta.

w naszej bibliotece, z racji jej statutowych funkcji.

Chodzić nam będzie o podejmowanie proble

Nie wychodzi natomiast żadne pismo specjali

mów kultury zarówno w jej wymiarze aksjologicz

styczne o tematyce kulturalnej, gdyż ten profil pi

nym jak i praktycznym, manifestującym się w prze

sma, z góry niejako, skazuje je na niepowodzenie

jawach aktywności poznawczej, twórczej i ducho

rynkowe. T tę właśnie lukę na rynku wydawniczym

wej współczesnych mieszkańców wsi, którzy wno

postanowiliśmy wypełnić, podejmując się wyda

szą do dorobku uniwersalnej, narodowej kultury

wania niniejszego kwartalnika, wierząc, że podo

wiele oryginalnych pierwiastków. O zmieniającym

łamy temu zadaniu pod względem organizacyjnym

się obliczu kulturalnym wsi pod wpływem cywili

i finansowym.

zacyjnych osiągnięć człowieka wypowiada się
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znakomity pisarz i myśliciel Wiesław Myśliwski,

Doceniając rangę obchodów' kolbergowskich,

w przeszłości także redaktor ambitnych periody

przeświadczeni o zupełnie wyjątkowym charakte

ków kulturalnych, które niestety nic są już wyda

rze jego dzieł poświęconych kulturze ludowej, do

wane. Nawiązuje do nich w swych refleksjach na

łączamy w formie płytowej dwutomowe dzieło Lud:

temat przemian kultury chłopskiej. Z redagowa

Jego zwyczaje, sposób życia.. .wydane w latach

nych przez niego Regionów zaczerpnęliśmy opu

1883-1884 i zwierające materiały zebrane w regio

blikowany w 1995 roku tekst Johna Berga o chłop

nie ziemi lubelskiej. Godzi się jeszcze raz w tym

skiej kulturze trwania, a który w swej diagnozie

miejscu nadmienić, że liczba opublikowanych dzieł

i filozoficznych przesłaniach

Oskara Kolberga przekroczyła już 80 tomów.

wciąż pozostaje

aktualny.
Zachęcamy do lektury.

W każdym numerze prezentować będziemy
ludzi, którzy mogą pochwalić się autentycznym
dorobkiem w różnych dziedzinach twórczości. Od

Redaktor naczelny

woływać się będziemy do doświadczeń przeszłości,

Ryszard Miazek

zapisanych na kartach historii, sięgać po wybitne
Sekretarz redakcji

dzieła i myśli ludzi w szczególny sposób związa

Elżbieta O sińska Kassa

nych z kulturą wsi, korzystając min. z zasobów
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Dom inik W asilew ski

Mamy nadzieję pozyskać do współpracy jej

Korekta

animatorów, stwarzając im nowe forum wymiany

Teresa Kołakow ska Bajtlik

doświadczeń. Dzięki temu zyska na znaczeniu opi

Wydawca
Centralna Biblioteka Rolnicza im. M ichała
O czap ow skiego

niotwórczy głos tego środowiska wobec innych
środowisk polskiej kultury. Będziemy ukazywać

Adres redakcji i wydawcy
ul. Krakowskie Przedmieście 66
00-950 Warszawa
Te!. (22) 826-57-05
redakcja@kulturawsi.cbr.net.pl

przemiany kulturowe zachodzące na naszej wsi na
tle podobnych procesów i zjawisk w innych krajach.
Bardzo liczymy na pierwsze opinie czytelni
ków. Pragniemy pozyskiwać ich z grona pracowni

Druk
Zakłady Graficzne „Taurus”
Stanisław Roszkowski sp. z 0.0.
www.drukarniataurus.pl

ków placówek kultury, użytkowników bibliotek,
twórców i miłośników kultury wsi, studentów kie
runków' humanistycznych wyższych uczelni itd.

decyzją polskiego sejmu, obok św'. Jana z Dukli

Kolportaż
Centralna Biblioteka Rolnicza
im. Michała Oczapowskiego
w Warszawie
prenumerata@kulturawsi.cbr.net.pl

i Jana Karskiego patronuje pierwszy nasz etnograf

Nakład 1000 egzemplarzy

Okoliczności sprawiły, że realizację planów
wydawniczych rozpoczynamy w roku, któremu

Oskar Kolberg, którego dwusetną rocznicę urodzin
Redakcja nie zwraca materiałów
nie zamówionych i zastrzega sobie
Prawo do adjustacji i skracania tekstów.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń
zamieszczanych na łamach kwartalnika.

w tym roku właśnie obchodzimy. Z tej okazji od
będzie się w kraju wiele okolicznościowych imprez.
Te, o których już wiemy, anonsujemy w dziale
Wydarzenia.
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O RO LI KU LTU RY W R O ZW O JU W S I

Rozmowa z dr Markiem Sawickim - Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- Żaden inny konstytucyjny minister polskiego

siedlisko biedy i zacofania. Dopiero otwarcie Pol

rządu nie łączy tylu funkcji co Pan. Oprócz od

ski na świat, wyjazdy i podróże, podczas których

powiedzialności za rozwój rolnictwa odpowiada

konfrontowano rzeczywistość sprawiły, że polskie

także za wiele innych sfer życia wiejskiego. Pod

elity dostrzegły ogromny potencjał tkwiący w eto

legają ministrowi rolnictwa średnie szkolnictwo

sie pracy polskiego rolnika. Doceniono też wartości

rolnicze, ochrona i renowacja zabytków na ob

krajobrazu, kultury ludowej, zabytków architektury

szarach wiejskich, usługi dla rolnictwa... Jest

a nade wszystko, ciągle najbardziej bioróżnorodną

więc Pan także, w odniesieniu do wsi po trosze

w UE, przyrodę Polski. Najpierw jednak zachwycił

ministrem edukacji narodowej, kultury i dzie

się Zachód, a dopiero później zauważyliśmy sami.

dzictwa narodowego, gospodarki a nawet zdro

Efektem były zadania realizowane przez kolejnych

wia bowiem dziś strategicznym problemem staje

ministrów rolnictwa i rozwoju wsi. Proszę zauwa

się dostęp do bezpiecznej żywności. Czy takie

żyć, że te nieformalne funkcje, z których ten mini

kumulowanie Pana roli ma sens?

ster „odziera” swych kolegów z rządu, zawierają
się w tej właśnie formule „rozwoju wsi”.

- Rzeczywiście, wieś to wielofunkcyjny organizm.
Niestety, nie zawsze było to dostrzegane i docenia

- Czy szacunek dla tradycji, kultury może być

ne przez rządzących. Obecna nazwa ministerstwa

wiatrem w żagle napędzającym rozwój? Kultura

mówi o tym, że minister odpowiada nie tylko za

w epoce kultu efektywności gubiącej jakość

rolnictwo, ale też za wszechstronny rozwój obsza

w miejsce ilościowego stałego wzrostu kojarzy

rów wiejskich. Wieś i jej mieszkańcy byli od daw

się raczej z kulą u nogi opóźniającą marsz ku

na pokrzywdzeni w dostępie do dóbr kultury, re

nowoczesności.

kreacji i wypoczynku. Globalizująee się korporacje
widzą na wsi tylko producenta, którego zadaniem

- Jestem praktykiem, a nic teoretykiem i dostrze

jest dostarczenie na rynek określonych dóbr po jak

gam, jak polska wieś zmienia się i unowocześnia

najniższym koszcie. A przecież sama praca na roli

nie wbrew, ale w zgodzie ze swoją wielowiekową

ma swój wypracowany przez pokolenia etos. Wieś

tradycją. Dzięki dofinansowaniu inicjatyw oddol

z rodzinnymi gospodarstwami była spychana na

nych ze środków Krajowej Sieci Rozwoju Obsza

margines, lekceważona. Zwykle traktowano ją jako

rów Wiejskich powstają ścieżki rowerowe przebie-
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gające wśród zabytków architektury i krajobrazu,

rzył kulturę niejako dla siebie, ale we wspólnocie

przywraca się do świetności stare śpichlerze,

silnej jednością interesów i takiego samego losu.

dworki i chałupy wiejskie, w których odbywają się

Po TI wojnie światowej rozpoczął się szybki

konkursy, festiwale, kursy garncarstwa i rękodzieła

proces częściowej dezintegracji społeczności wiej

ludowego, spotkania z ciekawymi ludźmi itp. Te

skich. To był bardzo złożony problem. Nastąpiła

miejsca przyciągają turystów, którym trzeba za

zmiana ustroju, liczne ruchy migracyjne, a z tym

pewnić przysłowiowy wikt i opicrunek. Rozwija się

związany napływ nowych ludzi o innych doświad

baza noclegowa i sieć gastronomiczna, a to oznacza

czeniach, obyczajowości, kulturze. Wiele złego

tworzenie nowych miejsc pracy, a tym samym

uczyniła też kolektywizacja przeprowadzona na

sprzyja rozwojowi środowisk lokalnych. Uzyskany

siłę. Skutki tego odczuwamy do dziś.

z tego tytułu zarobek nie zostaje przecież wytrans-

Wielką zasługę w podtrzymywaniu tradycji

ferowany, lecz zostaje w danym środowisku, sty

i zapobieganiu dezintegracji odznaczyły się w tym

mulując jego rozwój. Patrząc z tego punktu widze

czasie Ochotnicze Straże Pożarne i Koła Gospodyń

nia tradycja nie jest kulą u nogi lecz - jak pan to

Wiejskich. Zdecydowana poprawa nastąpiła po

określił —wiatrem w żagle, może nie ku nowocze

naszym przystąpieniu do UE. Duża w tym rola or

sności, bo nie lubię tego słowa, lecz współczesno

ganizacji pozarządowych i lokalnych grup działa

ści, w której to, co dobre i wartościowe z przeszło

nia. To dzięki nim kultura wiejska, wyrosła pod

ści łączy się z tym, co służy rozwojowi i zaspoka

strzechami, wraca do tym razem już nowoczesnych,

janiu aktualnych potrzeb mieszkańców wsi.

wygodnych pomieszczeń mieszkalnych. Oczywi
ście nie wróci ona w takich funkcjonalnych for

- A co z „końcem chłopów”, o czym pisał już

mach jak kiedyś. Dziś rolnik nie uczyni już znaku

w 1967 roku wybitny francuski socjolog Henri

krzyża przed końmi wyjeżdżając z zagrody, bo

Mandreras? W Polsce podobną tezę postawiła

konie zastąpiły ciągniki. Nie czuje też potrzeby by

Maria Halamska już po przystąpieniu Polski

błogosławić znakiem krzyża zboże przeznaczone

do Unii...

na siew czy zakopywać w pierwszej skibie kromkę
suchego chleba. Takie przejawy obyczajowej kultu-

- Wolę mówić o kulturze wiejskiej. W naszej tra

rowości będziemy mogli tylko zobaczyć na fil

dycji wieś i dwory były ściśle związane. Jedne

mach, o ile doczekamy się nowego pokolenia twór

i drugie oddziaływały na siebie. Widać to chociaż

ców sztuki filmowej sięgających do tematyki wiej

by w obrzędach dziękczynienia za plony. Kultura

skiej.

wiejska to bardzo szerokie pojęcie. Nie jest ona
czymś martwym, zaskorupiałym. Podlega takim

- To, o czym Pan mówi, faktycznie dzieje się na

samym prawom rozwojowym jak wszystko wokół

wsi, ale raczej już nie w wymiarze kultury

nas. Kultura wsi to cały system oparty na przywią

chłopskiej.

zaniu do matki ziemi, języka i wiary. Jednak chłop
polski był też przez wiele wieków skutecznie izo

- Mówię o tym, czego bezpośrednio doświadczam.

lowany od narodu i państwa. Siłą rzeczy był zatem

Garncarstwo, rękodzieło, kowalstwo artystyczne to

skazany na kulturową samowystarczalność. Two

domena kultury chłopskiej. Ludzie tworzyli, żeby
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upięknić swój świat codziennie używanych przed

podobnie jak symbolem cywilizacyjnego zacofania

miotów, uczynić go dla siebie przyjaznym i miłym.

wciąż jeszcze bywa „wiejska baba”. A dlaczego nie

Dziś używa się raczej pojęcia twórcy ludowego

miejska? - pytam. W zrclatywizowanym świccic tc

i ono dominuje. Specjalizacja wkroczyła także na

same wartości i zjawiska możemy różnie interpre

wieś. Znam wielu twórców ludowych, którzy żyją

tować i nazywać. Ja interpretuję je w duchu warto

z wyrobów rękodzieła, choć jest im coraz trudniej,

ści tradycyjnej kultury chłopskiej, bo tak je odbie

bo i na ten rynek wkroczyły tanie podróbki. Tak

ram, i nic widzę w postawach rolników dbających

naprawdę sięganie twórców profesjonalnych do

o swój stan posiadania żadnych podtekstów.

sztuki ludowej nigdy nie skończyło się, przeżywa

Tradycyjna triada: gospodarstwo - rodzina silna

tylko różne fazy. Dobitnym tego przykładem jest

wiarą - praca, to kolejny kanon kulturowej tożsa

utwór „My, Słowianie”, który osiągnął bardzo dużą

mości wsi, której zresztą w sukurs przychodzi od

popularność, inspirowane góralszczyzną piosenki

powiedni zapis w ustawie o trwałości chłopskiego

zespołu Zakopower, a wcześniej muzyka Kilara,

gospodarstwa rodzinnego. Dopóki gospodarstwo

niektóre „kawałki” Ciechowskiego, nie mówiąc

nie zostanie oddzielone od rodziny, dopóty ta war

0 pisarstwie. Inne kraje zazdroszczą nam bogactwa

tość będzie wyzwalać etos pracy rolniczej, opartej

1 żywotności zdawałoby się nie wyczerpywalnego

na szacunku do uprawianej ziemi, hodowanych

potencjału źródła twórczego i odtwórczego naszego

zwierząt, wymagającej respektu oraz szacunku do

folkloru. W Polsce, na szczęście, jest to jeszcze

przyrody i ludzi. Wiem, że to, co mówię, niektórzy

żywa tradycja i powinniśmy zrobić wszystko, aby

uczeni mogą zdyskredytować, ponieważ wychodzę

uchronić ją i zachować dla przyszłych pokoleń.

poza sztywne formułki. Etos pracy rolniczej wiąże

Natomiast nie wydaje mi się, by zainteresowanie

się np. z technikami przekazywanymi z pokolenia

kulturą ludową i wiejską oznaczać miało powrót do

na pokolenie. Naprawdę zaś nigdy tak do końca nie

kulturowej

samowystarczalności i „zaradności”

było, bo każde pokolenie wnosiło do tej techniki

wsi.. Szkoda, że wieś tak szybko podaje się atomi-

coś nowego, coś od siebie. Świetnie to opisał cho

zacji. Właśnie szczególnie dzisiaj powinna żyć siłą

ciażby Edward Redliński w powieści „Konopie 1-

wypracowanych przez pokolenia wartości budują

ka”. Mądrość tradycji chłopskiej oczekuje na zde-

cych jedność różnorodnych wspólnot (a niejednoli

kodowanic ukrytych i często nic docenionych war

tość) jako istotnej alternatywy dla unifikującego

tości. Przekazywany w posagu zakwas chlebowy

globalizmu.

dziś odczytany jest jako „pamięć” probiotycznej
mikroflory służącej od pokoleń zdrowiu ich kon
sumentów. To były naturalne wicloszczepowc pro-

- Jakie są to wartości?

biotyki. Zasługą tej probiotycznej żywności był
- Z kultury chłopskiej pozostało nam silne przy

brak zgag, wzdęć, obstrukcji czy alergii. A dzisiaj

wiązanie rolnika do ziemi. Świadczą o tym cho

większość nie wie na czym polega różnica w jako

ciażby niedawne protesty rolników, którzy podej

ści zakwaszonej i kiszonej kapusty.

rzewali nieprawidłowości przy zbywaniu popegee-

Praca i życie zgodne z rytmem natury - to ko

rowskicj ziemi. Inni oczywiście tę wartość skłonni

lejna wartość, którą przejęliśmy z kultury chłop

są określać w kategoriach chłopskiej pazerności,

skiej. I wspólnota lokalna wciąż to życie i pracę
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O roli kultury w rozwoju wsi

Co jakiś czas docierają do mnie wyniki badań

ocenia, choć sankcji już nie nakłada, bo zmieniły

socjologicznych prowadzonych na obszarach wiej

się relacje w ramach samej wspólnoty.

skich. Jednak ich rozproszenie i przypadkowość,
- Czyli, że - w odniesieniu do wsi - współczesna

brak jednego ośrodka koordynującego powodują,

kultura wyboru przywołuje kulturę losu?

że daleko im do komplementarności, spójności
wizji i kierunku poszukiwań odpowiedzi na naj

- Jest wiele prawdy w tym stwierdzeniu, chociaż

ważniejsze problemy współczesności. Powołanie

z kultury losu, albo szerzej ujmując, kultury prze

jednego ośrodka koordynującego pozwoliłoby usu

trwania, powinniśmy czerpać tylko jej trwałe war

nąć te mankamenty, ale w obecnych warunkach

tości, a nie próbować nobilitować warunki, w któ

prawnych powołanie zakładu naukowego przy mi

rych nie było dla niej alternatywy. Powrót do tych

nistrze byłoby trudne do zrealizowania.

warunków nie jest zresztą możliwy.

Nie ma natomiast przeszkód, aby realizując zadania
- Panie Ministrze, jaką rolę w rozwiązywaniu

związane z kulturą wsi minister rolnictwa nie

problemów wsi, o których mówimy, odegrać

współpracował aktywnie z instytucjami i środowi

mogą środowiska naukowe i twórcze?

skami naukowymi. Myślę, że inicjatywa wydawa
nia przez Centralną Bibliotekę Rolniczą, która jest

- Przeobrażenia dokonujące się na polskiej wsi po

biblioteką naukową i placówką kultury bezpośred

przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej nie znaj

nio podlegającą ministrowi rolnictwa, periodyku

dują jeszcze należytego odzwierciedlenia w bada

poświęconego kulturze wsi może znakomicie to

niach naukowych, choć jednym z postulatów odby

pole współpracy poszerzyć. Życzę Redakcji sukce

tego w Krakowie w roku 2009 Kongresu Kultury

su w realizacji tej szlachetnej misji.

Polskiej było jak najszybsze podjęcie badań nad
przemianami kulturowymi w środowiskach wiej

- Dziękuję za rozmowę.

skich. Niestety, pod tym względem wciąż mamy
zbyt powolny postęp. W tym miejscu nasuwa mi
się pewna refleksja.

Rozmawiał Jan Machynia

W 1936 roku dekretem Prezydenta Rzeczypo
spolitej powołany został Państwowy Instytut Kultu
ry Wsi, który szybko stał się wiodącym ośrodkiem
badań socjologicznych nad przemianami w obrębie
środowisk wiejskich, uzyskując wybitny dorobek
i wytyczając kierunki rozwoju socjologii na następ
ne lata. Instytut podlegał bezpośrednio ministrowi
rolnictwa, a jego pierwszym dyrektorem został
wybitny socjolog Józef Chałasiński. Wiem, że
w środowisku ludzi związanych z kulturą wsi idea
ścisłej współpracy środowisk akademickich z ad
ministracją rządową ma wciąż wielu zwolenników
i jest doceniana.
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CZY P O LSK A W IE Ś POTRZEBUJE NO W EJ POLITYKI KU LTU RALN EJ?

Rozmowa z profesorem Wojciechem J. Bursztą

-

antropologiem kultury,

kulturoznawcąf krytykiem kultury, współautorem raportu
„Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce”

- Panie profesorze. W polityce państwa wobec

więc dwoistą wizję wsi: z jednej strony folklory

wsi najbliższym odniesieniem jest powojenny

styczną, pokazującą tę stronę estetyczno-arty-

okres Polski Ludowej. Co z tego okresu możemy

styczną kultury chłopskiej - na tej bazie przecież

uznać za trwałe wektory polityki państwa, a co

powstały „Cepelie” i cały ruch je propagujący, ale

uległo całkowitej dezaktualizacji?

także poważny nurt w design lat sześćdziesiątych.
Bardzo pięknie te ludowe rozmaite wzory wyko

- Trzeba wziąć przede wszystkim pod uwagę,

rzystywano. Ale z drugiej strony poddano tę samą

jakim państwem była PRL. To było z założenia

kulturę bardzo silnej ideologizacji, w tym sensie, że

państwo robotników i chłopów. Przy czym z chło

mówiono o postępie na wsi, przez eo rodziło się

pami był ten problem, że w Polsce jednak nie zde

przekonanie, że kultura ludowa w końcu zniknie

cydowano się na kolektywizację - pozostało rolnic

w kształcie kultury chłopskiej, zacofanej, religijnej,

two indywidualne i dlatego trzeba było w trochę

bardzo zachowawczej, a chłopi staną się nowocze

inny sposób dowartościować kulturę chłopską, lu

snymi obywatelami, rolnikami albo wręcz chłopo

dową. Nacisk położono przede wszystkim na tzw.

robotnikami, bo przecież ta kategoria była również

dobrą tradycję, która w przeciwieństwie do złej

bardzo silnie propagowana. Zatem rozmaitymi za

- szlacheckiej, możnowładeów, była właśnie m. in.

biegami kulturę chłopską poddawano różnorakim

kulturą ludową. Pamiętajmy jednak, żc nowe, ko

eksperymentom poddając ją intensywnym bada

munistyczne państwo miało charakter ściśle świec

niom. Od lat sześćdziesiątych etnografia polska na

ki, w związku z tym z kultury ludowej wypreparo

poważnie zajęła się badaniem kultury wsi i ten kie

wano jedynie jedną sferę obrzędowo-ludyczną,

runek utrzymał się do połowy lat osiemdziesiątych.

którą najpierw nazywano folklorem, a później także
folkloryzmem (ale to już w latach 70-tych). W każ

- A jakie zmiany nastąpiły w tej dziedzinie po

dym razie podkreślanie strony obrzędowej kultury

1989 roku?

chłopskiej stało się właściwie elementem ozdob
nym ogólnej ideologii państwa ludowego: państwo

- Doszło w tym okresie do bardzo ciekawego zja

ludowe jako państwo robotników i chłopów, roz

wiska - gremialnego porzucenia przez naukę zain

tańczonych, zadowolonych z siebie i uwolnionych

teresowania kulturą chłopską. I taka sytuacja wła

z okowów dotychczasowego ucisku. Propagowano

ściwie jest do dzisiaj. Chociaż powoli, bardzo po
7
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woli, w nieco innym już kontekście te zainte

światowej. Do dziś trwa dyskusja, czy wiązać to

resowania powracają. Natomiast w pierwszych

jedynie z wsią, z klasą chłopską, czy też traktować

10-15 latach transformacji ustrojowej w polskiej

szerzej. Czy zastąpić pojęcie kultury ludowej, poję

etnologii i socjologii miał miejsce właściwie cał

ciem kultury chłopskiej, a później kultury wsi, bo

kowity zanik badań nad wsią.

przecież, mówią nam o tym zwłaszcza ostatnie
dziesięciolecia, niezwykle skomplikowała się sytu

- Jaki jest zatem obecny stan badań nad kulturą

acja na wsi. Jestem współautorem raportu badają

ludową?

cego stan kultury na wsi, z którego wynika, że kul
tura wsi jest dzisiaj niezwykle złożonym tworem

- Współczesna nauka powraca do pytania, czym

w powiązaniu z komplikującą się również sytuacją

właściwie jest kultura ludowa. Czy jest tworem

populacyjną, zawodowo-klasową na wsi. To bardzo

historycznym, formą świadomości ludzkiej, która

się zróżnicowało. I ten problem domaga się badań

nie musi być związana z samą wsią. Swego czasu w

prowadzonych z zasadniczo odmiennej perspekty

gronie młodych antropologów ukuliśmy pojęcie

wy.

„kultury typu ludowego”, śledząc pewną świado
mość, wrażliwość, poczucie estetyki, czy nawet

- Dlaczego Pana zdaniem w okresie odzyskiwa

religijność, w warstwach „plebejskich” społe

nia przez naukę pełni suwerenności w doborze

czeństw nowoczesnych, które mogłyby być okre

przedmiotu badań nastąpił odwrót od tematyki

ślane właśnie mianem typu ludowego. Natomiast

wiejskiej? Przecież ta kwestia nie straciła na

zawsze były toczące się spory, jak te fenomeny

ważności...

wiążące się z wsią nazwać. Ponieważ czym innym
wydaje się być kultura wiejska, chłopska, czym

-

innym kultura wsi, a jeszcze czym innym kultura

w Polsce kapitalizmem i tym wszystkim, co wiąże

ludowa, identyfikowana z tradycyjną kulturą ludo

się z szeroko rozumianym neoliberalizmem eko

wą, a więc z bytem, który miał zawsze charakter

nomicznym, kulturowym i politycznym. Fascyna

zanikający. Ten proces zanikania jako pierwszy

cja zmieniającym się w szybkim tempie światem,

odnotował w 1802 roku Hugo Kołłątaj w słynnym

nie tylko pod względem technologii ale i kultury,

liście do jednego z księgarzy, Stanisława Maja,

czyni wieś środowiskiem archaicznym. W tym kon

swojego

nim

tekście wieś nie uczestniczy w neoliberalnych

postulat badania dziejów całej kultury polskiej,

przemianach, przynajmniej tak się ją postrzega

uwzględniając kulturę chłopską, która, jak pisał,

w potocznym myśleniu, pozostaje gdzieś na margi

błyskawicznie zanika w swojej dotychczasowej

nesie głównego nurtu przemian. Taka jest też nar

postaci, więc trzeba dokumentować to, co za kilka

racja mediów w sprawach rolnictwa i wsi, o której

naście czy kilkadziesiąt lat będzie tylko historią.

pisze się i mówi marginalnie. Współczesny rynek

I właściwie w tym nurcie były utrzymane badania

mediów finansowany jest przez reklamy, adreso

nad kulturą ludową przez wiele następnych dziesię

wane do najbogatszych grup konsumentów, a wieś

cioleci. Chociażby w dwudziestoleciu międzywo

należy pod tym względem do najuboższych środo

jennym wyraźne były głosy, iż jest to ostatni mo

wisk. Taki stosunek do wsi udzielił się także nauce,

ment, aby uchwycić w różnych częściach ówcze

również zasilanej z wielu źródeł o charakterze

snej Polski ten tradycyjny, pełny kształt kultury

komercyjnym. Rynek wpływa więc na priorytety

chłopskiej. 1 to powtarzano również po U wojnie

także w tym środowisku. Nic ma jakichś większych

przyjaciela.

Sformułował

w
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diagnoz, co na prowincji podczas transformacji

i coraz więcej osób zaczyna się tymi problemami

się wydarzyło. A wiedza polityków o realiach

interesować.

wiejskich również jest niewielka. Niektórzy mówią
0 ciągłej, wielkiej biedzie na wsi, co również jest

- W dyskursie europejskim na temat tożsamości

zbyt daleko idącym uogólnieniem, bo zamożność

Europejczyków pojawia się pojęcie osi centrum

mieszkańców wsi bardzo się zróżnicowała, zależnie

i peryferii, w którą wpisuje się wspomniane

od regionu. Ale chłopi, czy wieś w ogóle, przestała

przez Pana zainteresowanie kulturą i życiem

być jakąkolwiek pożywką intelektualną dla jakich

miejskim. Ludzi zawsze bardziej ciągnęło do

kolwiek sporów naukowych, ideologicznych, które

miasta, do jego usług, kultury, prestiżu, ponie

się dzisiaj toczą. W okresie PRL sytuacja była od

waż dla większości wydaje się to atrakcyjniejsze.

mienna, gdyż opór rolników przed socjalizacją wsi
czynił ten temat przedmiotem nieustannych dysku

- Właśnie. W miastach mieszczą się wszystkie

sji i sporów ideologicznych. Obecnie dokonujące

ważne instytucje. To jest najbardziej spektakularne,

się zmiany zachodzą przy całkowitej obojętności

zwłaszcza jeżeli porusza się kwestię przestrzeni

opinii publicznej. Wieś skazano tak naprawdę na

w badaniach przestrzeni publicznej, ma się przede
wszystkim przestrzeń miast. To są też, nic oszu

zapomnienie, jako teren rekreacyjny, gdzie miesz

kujmy się, skupiska najbardziej dynamicznych

kańcy aglomeracji mają swoje drugie domy i stało

młodych ludzi, którzy troszczą się o swoje własne,

się to w okresie, gdy polska wieś przechodzi prze

najbliższe otoczenie, środowisko, ten świat, w któ

miany o wręcz historycznym znaczeniu. A zatem

rym żyją, a mniej interesują się tymi obszarami

mamy do czynienia przede wszystkim z kulturą

Polski,

1życiem miasta, co wynika również z tego, że kilka

do

których

przybywają

sporadycznie,

bardzo często w celach rekreacyjnych, dlatego wieś

lat temu ogłoszono oficjalnie, że po raz pierwszy

badają głównie hobbyści...

w dziejach świata większa część ludzkości żyje
w miastach. A skoro tak, to także nauka przygląda

- W Polsce mamy dodatkowy jeszcze, tradycyj

się bardziej miastom, a zapomina o tym co było

ny spór Inteligent polski - chłop polski, który

wcześniej i co współtworzy właściwie cały obraz

bardzo sugestywnie przedstawił chociażby Sta

dzisiejszych procesów. Przecież jeśli mówimy

nisław Wyspiański w Weselu. Wiesław Myśliw

o dzisiejszej wsi, to nie możemy zapominać cho

ski w swoim eseju Kres kultury chłopskiej napi

ciażby o realiach wsi otaczających wielkie aglome

sał: „Inteligent polski niewiele wie o kulturze

racje, gdzie tworzą się suburbia i nowe wspólnoty

chłopskiej, poza wyjątkami",i nigdy nie chciał wie

wiejskie. Jest więc cały szereg problemów nieporu

dzieć więcej. Świadomość inteligenta polskiego

szonych, które dopiero od niedawna są dostrzegane

jest w tym względzie e w e n e m e n t e m „a przecież

za sprawą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na

wszyscy jesteśmy ze wsi”, pisze dalej Myśliwski...

rodowego oraz Narodowego Centrum Kultury
w programach stymulujących badania nad życiem

- To jest teza, którą postawił też mój ojciec, w swo

regionalnym. Od jakichś 5 lat wiele ciekawych

jej książce Chłopskie źródła kultury, gdzie wywo

rzeczy dzieje się w tym względzie: badania nad

dzi początki kultury polskiej właśnie z kultury

małymi kinami, siecią bibliotek, muzeami regio

chłopskiej. Ta teza, którą powtarza Myśliwski, nie

nalnymi. Okazuje się, że to jest fascynujący temat

była jednak przyjmowana spokojnie
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historyków, zawsze była uważana za kontrowersyj

przez 50 lat zbierał materiały, a opracowanie tego

ną. To tw a do dzisiaj. Mówię tu o występowaniu

dorobku przez dość liczny zespół trwało również

typowo

50 lat, tj. od czasu, gdy Rada Państwa uchwaliła, żc
należy włączyć wydanie dzieł wszystkich Kolberga

inteligenckiego, wielkomiejskiego poczucia wyż

do narodowego planu utrwalenia najważniejszych

szości, świadomości bycia w narodowym centrum,

osiągnięć kultury polskiej. Wtedy też powołano

które rości sobie pretensje do tego, żeby lud w jakiś

pracownię zajmującą się wyłącznic tym zadaniem.

sposób oceniać, klasyfikować. I to zawsze tak było,
w okresie międzywojnia, a nawet znacznie wcze

- Przejdźmy do obecnego stanu kultury wsi i do

śniej, w czasach Kolberga, którego dwusetną rocz

tego jak wygląda dziś polityka kulturalna Polski

nicę w tym roku obchodzimy.

wobec wsi. Raport Stan i zróżnicowanie kultury
wsi i małych miast w Polsce, który powstał mię

- Istotnie Kolberg to wyjątkowa postać. Uchwa

dzy innymi pod Pana kierunkiem, pokazuje jak

łą Sejmu RP, obok św. Jana z Dukli i Jana Kar

często brakuje działań w zakresie polityki kultu

skiego, został wybrany patronem 2014 roku, co

ralnej na wsi i jak niewiele dobrego dzieje się,

jest niewątpliwie ważnym ukłonem w stronę

jeśli chodzi o kulturę wyższą, którą zastępuje

tych wszystkich, którzy poświęcali swe życie

pospolite festyniarstwo.

kulturze wsi. Był pionierem badań etnograficz
nych, gromadząc wprost nie wyczerpane źródło

- Od opracowania tego raportu minął już jakiś czas

wiedzy dla dalszych badań naukowych nad kul

i całe szczęście trochę zmieniło się na lepsze. Ra

turą i obyczajowością ludową. Pana ojciec dużą
część swego życia poświęcił

port naświetlił pewne problemy, które Ministerstwo

na opracowanie

Kultury dostrzegło i otworzyło się na badania

i opisanie dorobku Kolberga. Na jakim etapie są

i pomoc dla rozmaitych instytucji skojarzonych

obecnie te prace?

zc wsią. Rośnie liczba instytucji wiejskich wystę
pujących o rozmaite granty, dotacje, nauczono się

- Poznański Instytut jego imienia zastąpił redakcję

przygotowywać bardziej

„Dzieł wszystkich” Oskara Kolberga, która od lat

W naszym raporcie przyjrzeliśmy się od kilku stron

sześćdziesiątych prowadziła wydawanie spuścizny

kulturze wsi. Odrębną sprawą było przyjrzenie się,

kolbergowskiej. Ukazało się już ponad 80 tomów.

jak w istocie funkcjonują instytucje rozmaitego

Prace są już na ukończeniu. W ciągu 1,5 roku edy

rodzaju na wsi: od bibliotek poczynając, poprzez

cja „Dzieł wszystkich” zostanie zamknięta, zakoń

domy kultury, ale potraktowaliśmy te instytucje

czy się drukiem korespondencji, pism muzycznych

również szerzej - nic tylko tak jak definiuje jc mi

i rozmaitych drobnych pism. Cały ten dorobek zo

nisterstwo. Dla nas instytucjami były różne inicja

stanie następnie poddany eyfryzacji w 2016 roku.

tywy prywatne angażujące kilka osób. Po tych kil

Na ten cel Instytut Kolberga otrzymał duży grant

ku latach liczba takich ąuasi instytucji, które mają

z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

jakiś zakres oddziaływania i pomysł na kulturę

w ramach Narodowego Programu Rozwoju Huma

regionalną jest coraz większa. Cały czas niestety

nistyki, co właśnie pozwoli dokończyć podjęte pół

istnieje marazm instytucjonalny jeśli chodzi o tra

wieku temu zamierzenie. Czas opracowywania

dycyjne instytucje, które mają kłopoty z dopaso

i wydawania dorobku

Kolberga pokazuje monu

waniem się do współczesności. Ale myślę, że i pod

mentalność jego pracy. Kolberg żył 76 lat, w tym

tym względem trochę to się zmienia, chociażby
10

przemyślane

wnioski.

KULTURA A PAŃSTWO

__ _ _ _ _

___ Czy polska wieś potrzebuje nowej polityki kulturalnej?

w ramach akcji „Biblioteka+”. Powoli zmienia

staje się realnością, tego samego rzędu co empi

sezonowe działanie instytucji kultury - kultura

ryczne działania ludzi, którzy mogą się dotknąć

cventu

i popatrzeć sobie w oczy. Działania w przestrzeni

i festynu.

realnej, fizycznej zwrotnie przenoszą się do sieci,
- Czy ludzie przenoszący się na wieś z dużych

ponieważ rodzą potrzebę skomentowania. Jeśli te

miast zaczynają

inicjatywy, działania są żywe w środowisku inter

po swojemu wiejską kulturę

kształtować?

netowym, to stają się też żywe między ludźmi. I to
jest moja prognoza: w ciągu kilku lat będzie nara

- Tak. Zwiększająca się liczba osób przenoszących

stała duma z lokalności przy wykorzystaniu najno

się na wieś, także inteligentów, sprawia, że stają się

wocześniejszych technologii - one dają wszelkie

oni animatorami kultury na wsi. Tu występuje

możliwości, bo tam się ludzie mogą obejrzeć, sko

wyraźna tendencja wzrostowa spotykająca się

mentować, tam się dzieją wszystkie te rzeczy, które

z akceptacją, ze zrozumieniem.

działy się w „realu” na wsi. Można poplotkować,
zaprezentować coś, pochwalić się. Ale to jest do

- Zmienia się nie tylko obraz instytucjonalny,

wodem żywotności tej świadomości lokalnej. T to

ale jak zmienia się odbiorca na wsi? Bo przecież

jest niezwykle fascynujące.

do niego dopasowuje się, przynajmniej tak po
- 1 wydaje się, że jest to niezwykle ważny i pozy

winno być, ramę instytucjonalną.

tywny proces. Profesor Zygmunt Bauman okre
- To, co można było zaobserwować już w trakcie

ślił czasy, w których żyjemy, płynną rzeczywi

naszych badań, to wzrastająca duma z lokalności.

stością, w której ciężko znaleźć określone dro

Są również badania związane ze stopniem kompu

gowskazy życia, jakąś egzystencjonalną ścieżkę,

teryzacji wsi, które pokazują, że wraz z narastającą

która kiedyś była wyznaczona i którą można

komputeryzacją poszczególnych regionów, a więc

było w miarę spokojnie i stabilnie w życiu podą

z powszechnym dostępem do tych wszystkich in

żać. Teraz to wszystko jest bardzo zmienne,

formacji, wiedzy itd. wzrasta przywiązanie do lo

rozmyte, w związku z tym ludzie zaczynają robić

kalnej kultury, która rodzi chęć poznawania trady

krok wstecz, szukać swojej własnej tożsamości.

cji, co z kolei skutkuje zakładaniem portali lokal

Czy nie uważa Pan, że tu należy upatrywać
szansy dla rozwoju kultury lokalnej, regional

nych. A więc zaczyna kultura regionu funkcjono

nej, ludowej? Może ta kultura, z jej tradycjami,

wać w formie cyfrowej, a jest ona przyczółkiem do

może stanowić taki drogowskaz?

realnych działań, czyli tam w tej konkretnej wsi, na
tym konkretnym terenie. Tc zjawiska zaczynają ze

- Tak. Dokładnie tak się dzieje. Ale przy okazji

sobą współgrać i to jest chyba przyszłość kultury na

- nie przesadzajmy z tą płynnością rzeczywistości.

wsi.

Oczywiście, jeśli rozpatrujemy ten proces w odnie
sieniu do wsi, w której kiedyś jak ktoś się chłopem

- A zatem Pana zdaniem to Internet najbardziej

urodził to już nim umarł, a dziś, teoretycznie może

zmieni obraz kultury regionalnej, kultury wsi?

wyjechać, choćby na drugi koniec świata, to ta
płynność jest. Ale na wsi nie ma znowu aż takiej

- Będziemy mieli do czynienia z dwoma równole

płynności jak wśród (również wybranej, bo prze

głymi rodzajami działań: to co dzieje się w sieci

cież nic dotyczy to wszystkich w równym stopniu)
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populacji miejskiej. Jednak rzeczywiście właśnie

tuję, ukazało się już czternaście dwujęzycznych

wieś daje, mimo tego, że to jest zupełnie inny

monografii poszczególnych

stan

zakorzenienia

w których mamy przedstawioną historię niemiecką

i pewności, choćby przez stabilność lokalności.

danej wsi, potem od 1945 roku tej wsi powojennej

1 wokół tej stabilności, dumy z tej stabilności, przy

z opisanymi losami przesiedleńców. Brandenbur-

poczuciu, że również dzięki technologiom, środ

czycy się odwiedzają, są spotkania, dyskusje. Do

kom masowego transportu nic jestem skazany tylko

skonale to wszystko funkcjonuje. Rozbudziło to

i wyłącznie na tę lokalność - to rodzi najbardziej

ciekawość historyczną i dumę regionalną. I nikomu

ciekawe inicjatywy i taką lokalną dynamikę. 1 tak

tam nie przeszkadza, że ta polskość jest od

to będzie wyglądało. 1 to mogę powiedzieć z pełną

1945 roku. Okazuje się, że można tę dumę regio

odpowiedzialnością - tak to wygląda w ziemi lubu

nalną, lokalną budować bez zawołań o prasłowiań-

skiej, gdzie od lat jeżdżę, i gdzie od lat prowadzimy

skości ziemi itp. Kontakty polsko-niemieckie, któ

badania.

re przybierają już zupełnie masową postać, skutku

świata, rękojmię pewnego

wsi z lubuskiego,

ją zupełną normalnością i pragmatyzmem, a jedno
- Czy międzynarodowa organizacja o tak unika

cześnie ciekawością poznawczą. Padają pytania: co

towym charakterze jak Unia Europejska wpły

było przed nami?

wa na proces przemian kultury na wsi? Jak to
wygląda z perspektywy ziemi lubuskiej, o której

- Czyli regionalizm z skali makro, regionalizm

Pan wspomina?

euroregionów, po wstąpieniu Polski do Unii Eu
ropejskiej nie rozbija regionalizmu w skali mi

- Na przełomie lat dziewięćdziesiątych i dwuty

kro, tylko go wzmacnia?

sięcznych założyliśmy tam Centrum Badań Euroregionalnych. Staraliśmy się badać jak po obu stro

- Ależ oczywiście! Rozumiem, że w tej sprawie

nach granicy polsko-niemieckiej powstanie Euro

przed wstąpieniem do UE istniały pewne lęki, ale

regionu „Pro Europa Viadrina” i pewne wzmożone

dziś widać, że były one zupełnie nieuzasadnione,

działanie administracyjne wpływają na aktywizację

a wręcz przeciwnie - można by w całej Europie

ludności lokalnej, jak zmienia się stosunek do są

pokazać dziesiątki przykładów pozytywnego od

siadów. W okolicach Gorzowa (a to są tc tereny,

działywania inicjatyw lokalnych.

które badał mój ojciec w katedrze etnografii Uni
- Dziękuję za rozmowę.

wersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, w la
tach 60-tych i 70-tych w ramach kultury przesie
dleńców ziem zachodnich), było poczucie pewnej

Rozmawiał Paweł Staniarski

tymczasowości, niepewności z powodu przesiedle
nia, nieufności wobec Niemców i to trwało właści
wie do 1989 roku. Z tym wiązała się też niewiara
w to, że tam warto inwestować, warto szukać ko
rzeni, a już na pewno roztrząsać dziedzictwo nie
mieckie. Dziś mamy rok 2014 i z tego co się orien
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Eliza Czapska

O ŻYCIU P E ŁN Y M M U Z Y K I

Rozm ow a z Joszko Brodą

muzyczny, kompozytor. Gra na

drumli,

fujarze

postnej, fujarze sałaskiej, fujarkach pięciootworowych,

fujarkach

sześciootworowych,

rogach,

trąbicie, skrzypcach, gajdach, kozie, okarynie,
liściu, słomce, trzcinie i na wielu innych instru
mentach, Zdobywca Grand Prix na festiwalu Euro
Folk w Sanoku.

Współpracował m.in. z Woj

ciechem Waglewskim, Anną Marią Jopek, Marci
nem Pospieszalskim, Michałem Lorencem, Grażyną
Auguścik, zespołem Voo Voo, Antoniną Krzysztoń,
Arką Noego, Tomaszem Budzyńskim, zespołem Raz
Dwa

Trzy,

rysownikiem

Józefem

Wilkoniem,

Prowadzi warsztaty artystyczne i zespół dla dzieci,
w którym uczestniczy m.in. ośmioro dzieci Joszki
i jego żony Debory. Wspólnie z żoną realizują
teledyski do wykonywanych przez Joszkę z dziećmi
utworów. Za swoją działalność Joszko Broda został
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi dla Rzeczy
pospolitej Polskiej.
Wybrana dyskografia:

2013

„Debora”,

2009

„Potwory wyłażą z nory” Dzieci z Brodą,

2008

„Na dunaj Kolęd'y ze Wschodu” Joszko Broda
Joszko Broda - ur. w 1972 roku, w Istebnej, wsi

i dzieci z lubelskich wiosek, 2004 „Posłóchejcie

położonej w Beskidzie Śląskim; jedna z najbar

Kamaradzi” Joszko Broda, 2004 „Czuwaj Wiaro!”

wniejszych

muzyki

Dzieci z Brodą, 2003 „Halo H alo” Dzieci z Brodą,

źródłowej i kręgu muzycznego czerpiącego z niej

2002 „Normalnie szok! ” Dzieci z Brodą, 2000

inspiracje; muzyk multiinstrumentalista, producent

„Jałmużna Postna” Joszko Broda i Józef Broda.

postaci

świata

polskiej
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- Pojawił się Pan na scenie w wieku czterech

lowniczo położonym kościółkiem drewnianym

lat w zespole swojego ojca. Co znaczył dla

na górze Stecówce) tętniący swoim odrębnym

dziecka, takiego jak Pan, kontakt z trady

życiem. Położony daleko od centrum Istebnej,

cyjnymi instrumentami, muzyką góralską?

w zasadzie w środku lasu, który był moim
placem zabaw, miejscem eskapad z kolegami

- To był cały mój świat. Ludzie grający na trady

z sąsiedztwa, ale też źródłem konarów i „paty

cyjnych instrumentach, muzyka góralska, obrzę

ków”, z których potem tata robił doskonałe inst

dy stanowiły moje naturalne otoczenie. Dom,

rumenty - fujarki. W lesie czułem się doskonale.

wieś, szkoła, kościół, urodziny, imieniny, sąsiedzi

Był drogą do kościoła, na pocztę, na najbliższy

- te wszystkie elementy mojego życia w natu

przystanek PKS (5 km), po mleko, do innych

ralny sposób przesiąknięte były kulturą ludową.

przysiółków: na Murzynkę, Leszczynę,

Nie było to ani sztuczne, ani wymuszone, ani
zaprojektowane. Tak się żyło. Nie odgrywaliśmy
ról, nie był to snobizm. Udało nam się załapać na
kontynuację i ciągłość w kulturze. Oczywiście
poznałem ten świat również z drugiej strony podczas występów, gdy mój ojciec operował
pewnymi pojęciami, gdy opisywał nasz sposób
życia, nasze zwyczaje, ale zawsze chodziło o opis
czegoś, co jest autentyczne i co funkcjonuje
w codzienności. Elementem tego sposobu życia
były z całą pewnością nasze instrumenty muzy
czne. Jako dziecko miałem doskonałe warunki do
ich poznawania oraz do poznawania góralskiej
muzyki w jej naturalnym środowisku.

Pietraszonlcę, Stecówkę, Połom,

Cisowe itd.

Wydobyte z lasu instrumenty lądowały w praco
wni

mojego

taty

(tak

zwanej

kapciorzc).

Dostawałem do niej klucze i niemal codziennie
grałem długimi godzinami. Instrumenty były
wyłożone na długich stołach w pracowni taty.
Rundka wokół tych stołów zajmowała mi czasem

Mieszkałem w Istebnej Zaolziu, gdzie do
piero w

parę godzin. Fujary, fujarki, sześciootworowe,

osiemdziesiątych latach „położono”

jednootworowe,

asfalt. Zaolzie to przysiółek w Istebnej (z ma
14

trzyotworowe,

drumle,

rogi,

prawic czterometrowej długości trombita, słomki,

lub w Czechach...

Nasz dom tętnił kulturalnym

liście, okaryna i inne. Owszem, grałem też w pił

życiem. Pamiętam odwiedziny różnych osób za

kę i biegałem z indiańskimi łukami po lesie, ale

fascynowanych

gra na instrumentach była dla mnie prawdziwą

mentami mojego taty. Od zawsze obecna była

przygodą. Poza tym dzięki umiejętności muzy

również telewizja, która „kręciła” z nami przeró

kowania mogłem brać czynny udział w życiu

żne programy, reportaże, filmy dokumentalne.

mojej wsi i to mi się najbardziej podobało.

Również radio gościło w moim domu: polskie,

Graliśmy z tatą nie tylko koncerty wyjazdowe,

francuskie, niemieckie, czeskie. Kiedyś jeździ

ale przede wszystkim byliśmy obecni muzycznie

łem na rowerze po wsi i w pewnym momencie

w Istebnej. Wesela, chrzciny, pogrzeby, urodziny,

tata odnalazł mnie i tak jak stałem, z podwórka,

imieniny, kolędowanie i inne góralskie „okazje”.

wziął mnie na nagrania, które zostały potem opu

Prawdziwe wiejskie życie. I nie było to sto lat

blikowane w prestiżowej serii wydawniczej Fran

temu, tylko w latach siedemdziesiątych i osiem

cuskiego Radia Ocora zajmującego się wy

dziesiątych XX w.

dawaniem muzyki etnicznej z całego świata.

muzyką

góralską

i

instru

Fascynującym elementem mojego dzieciństwa

- Mógłby Pan opisać dom Pana dzieciństwa

było wspólne odkrywanie starych pieśni, obrzę

i jego atmosferę związaną z kręgiem lokalnej

dów, tańców. Pamiętam tatę, który dzięki poszu

kultury beskidzkiej?

kiwaniom, rozmowom, odkrywał zapomniane
- Dom stał na skraju potężnego lasu, z którego

elementy stroju, dawno nie śpiewane piosenki.

można było wyjść przez przypadek na Słowacji

Dzięki
15

swojemu

wykształceniu

tata

był

człowiekiem

dystans

wsze kulturowo, bardziej ze sobą zżyte, związane

i myślę, że dzięki temu dało się wiele rzeczy

poprzez przynależność kulturową, bardziej świa

ocalić, wielu elementom kultury nadać nowe

dome swojej historii. Myślę, że są mocniejsze. To

życie.

moje

- Tak było z pieśnią „A w tym nasim zumlcu”.

obserwacji ponad stu wsi i setek ludzi, których

Pewnego razu zanucił ją tacie woźny z naszej

spotkałem w trakcie serii warsztatów. Myślę też,

szkoły, pan Łupiński (to zresztą dość ważny

że bardzo istotną sprawą jest konkretny człowiek,

utwór, bo w nim mamy „dowód” na obecność

który potrafi pomóc ludziom dostrzec pewne

cymbałów w tym rejonie). Praca z kulturą

wartości. Człowiek z charyzmą, taki jak na

ludową to kwestia pasji, fascynacji. Trzeba mieć

przykład mój tata.

mentalność

posiadającym

poszukiwacza

pewien

skarbów

i

wnioski

wyciągnięte

na

podstawie

być

gotowym na duże trudności. Poruszaliśmy się na

- „Jestem wieśniakiem”- przedstawia się Pan

płaszczyźnie

nieraz. Co znaczy dla Pana nim być?

typowej

dla

wsi,

czyli

życia

wyznaczanego po-przez 4 pory roku. Ludzie żyją
swoją

codziennością:

walczą

ze

- Urodziłem się, wyrosłem i wychowałem w Iste

śniegiem,

bnej, czyli na wsi. Jestem więc wieśniakiem. We

wiatrem, z nieurodzajną glebą, hodują zwierzęta,

Francji czy Włoszech ludzie się tym szczycą. Ja

pracują w lcsic, chcą być razem, cieszą się,

też. Za mną stoi ponad siedemset lat historii

smucą a my w tym zwykłym życiu odnajdujemy

mojej rodziny w górach. Lipowiec na Śląsku Cie

dzieła sztuki. Piękne jest to, że ich twórcy

szyńskim w Beskidach to wieś, z której pochodzi

wielokrotnie nie mieli pojęcia, że tworzą coś

mój ród, i to właśnie dla mnie znaczy być wieś

niezwykłego. Z biegiem czasu przyzwyczaili się

niakiem. Oczywiście zdaję sobie sprawę z nega

do naukowców i mediów ale to, co stworzyli,

tywnego wydźwięku tego słowa w naszym społ-

było szczere i dobre.

czeństwie. Wiem, że wywołuje negatywne skoja
- Odczuwa Pan silną identyfikację z regionem,

rzenia, chciałbym natomiast zwrócić uwagę na

z jakiego Pan pochodzi, podkreślając miejsce

to, że utworzono pewien stereotyp. Jest to zwią

swojego pochodzenia. Czy w Polsce lokalna

zane w dużej mierze z historią naszego kraju.

więź jest postrzegana jako istotna?

- Przeniósł się Pan ze wsi beskidzkiej do
lubelskiej. Mógłby je Pan porównać?

- To zależy od regionu kraju i wieku ludzi. Ja
mo-gę mówić tylko za siebie. Dla mnie to ważna

Wieś, w której się urodziłem ma około 18 000

kwestia. Coś, co zdeterminowało i dalej deter

mieszkańców, a ta, w której teraz mieszkam na

minuje moje życie. Każdy człowiek jest w cało

Lubelszczyźnie ma ich około 1000. To miejs

ści zanurzony w jakiejś kulturze, a lokalna więź

cowość bardzo związana z Lublinem i społe

jest jej mocną częścią. Kiedyś przeprowadziliśmy

czność dzieli się wyraźnie na tych, co tu przyje

serię spotkań ze społecznościami lokalnymi wsi

chali (np. ja) i na autochtonów, którzy doskonale

na Lubelszczyźnie. Okazało się, że im dalej od

się znają i kontaktują ze sobą nieustannie.

ośrodków miejskich, tym społeczności lokalne są

Rozumiem to i szanuję. Tak funkcjonują niektóre

bardziej otwarte i można powiedzieć - cieka

wsie wokół dużych miast. W beskidzkiej wsi
16

wyrosłem,

więc

znam

doskonale

jej

puls

-

kulturowy, a tu gdzie mieszkam, nie mam szans

Tradycja dawniej

konsolidowała

miesz

kańców wsi i stanowiła jej czynnik wyróż

na poznanie go - zawsze będę obcym. Oczy

niający. Łączyła łudzi. A dziś jaką pełni

wiście stopniowo poznaję kulturę, w której żyję

funkcję?

teraz, ale jest to proces powolny i skom
plikowany. Ta sytuacja przypomina mi pewne

- Ludzie na wsi tworzyli kulturę, gdyż była im

wydarzenie, kiedy to muzycy jazzowi z War

potrzebna w codzienności. Żeby można było

szawy zaczęli intensywnie grać z góralami

potańczyć, potrzebna była kapela. Nie było

i grali już dostatecznie długo, żeby czuć się pew

mediów, więc wolny czas ludzie poświęcali na

nie na scenie. Jednak po paru latach wspólnej gry

rozmaitą twórczość. Od kiedy muzyka „leci”

usłyszeli od swoich kolegów, muzyków góral

z głośników, ozdoby choinkowe kupuje się w hi

skich

Gramy z wami, gramy, ale wy o góral

permarkecie itd., nie ma już takiego zapotrze

skiej muzyce nie macie pojęcia, nic nie czuje

bowania, żeby samemu to wytwarzać. Po co

cie!”. Południe i Wschód to dla mnie jakby dwa

trudniej, jeśli może być łatwiej. Szczególnie, że

inne państwa. Ludzie mówią podobnym języ

wolny czas można w 100% wypełnić korzystając

kiem, ale kulturowo jesteśmy zupełnie inni. Oba

z mediów. Jak dorzucimy do tego stereotyp,

te

inne

o którym już mówiłem, to mamy zupełny odwrót

i żeby je poznać nie starczy po prostu jednego

od tradycji. Potrzeba bycia razem nadal istnieje,

życia...

ludzie nadal potrzebują się łączyć, ale teraz jest

światy

są wspaniałe,

ale

zupełnie

już inna kultura. N a skutek przemian cywiliza

- Wieś w Polsce się wciąż przekształca. Co ją

cyjnych ona się zmieniła. Obserwujemy dzisiaj

wyróżniało kiedyś, a co dziś?

zupełnie nowe trendy. Wiele z nich w pewien

- W moim dzieciństwie na Zaolziu w sklepie

sposób łączy ludzi, ale nie dzieje się to na

u Kohutów na Łączynie chleb sprzedawano co

poziomie wsi czy nawet rodziny, ale dzięki

drugi dzień; dziś są dwa sklepy i chleb jest

- choćby - Internetowi, na poziomie podobnych

dowożony

zmiany

zainteresowań, niezależnie od miejsca zamiesz

cywilizacyjne są potężne. Są zdeterminowane

kania. Na poziomie całego społeczeństwa ludzie

przez rozwój technologii i media. Żyjemy w glo

odeszli już od kultury ludowej. Owszem, są miej

balnej

można usłyszeć.

sca, gdzie tętni ona życiem, ale są to zjawiska

Osobiście jestem fanem mojego dzieciństwa na

lokalne. Ważne jest to, że dziś impulsem do

wsi. Epoka bez asfaltu, telefonów. Zupełnie inne

kontynuowania kultury ludowej są ludzie wy

problemy.

kształceni, inteligencja. Oni podejmują próby

codziennie.

wiosce, jak

Oczywiście

często

ocalenia, rekonstrukcji. Ale jest to zupełnie coś

- Dlaczego wybrali Państwo wieś jako miejsce

innego niż kultura wsi.

zamieszkania?

- Zdaniem Andrzeja Bieńkowskiego awans
- Dla nas wieś to dobre miejsce do życia.

cywilizacyjny będzie sprzyjał tradycji. A Pana

Kontakt z przyrodą jest bardzo istotny. Przez

zdaniem?

okno widzę drzewa w sadzie, las. Dla nas to
- To zależy, o co konkretnie chodzi. Dzięki

ważne sprawy.
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mediom można dotrzeć z daną informacją do

Polski po 1918 roku, i to nic w całości. Do dziś

większej liczby osób, ale czy są one gotowe na

mówi się w Istebnej, że „od Polski wiater wieje”,

jej przyjęcie? Wątpię. Awans cywilizacyjny nie

tzn. , że wiatr wieje od strony Kamesznicy, czyli

sprawi, że przekrój intelektualny społeczeństwa

wsi graniczącej z Koniakowem, ale znajdującej

się zmieni. Dziś tradycja Indowa jest możliwa do

się już w Beskidzie Żywieckim, który od Polski

odebrania przez ludzi dobrze wykształconych,

nie był odłączony w XIV wieku. Historia połą

przygotowanych, nic jest to rzecz dla tak zwa

czyła naszą kulturę z kulturą Węgier. Kultura

nego „ogółu”. Oczywiście Węgrzy, Słowacy

wołoskich pasterzy mocno związana jest z naszą

przygotowują swoje społeczeństwo do kulty

ziemią. Z mojej wsi do Budapesztu jest około

wowania własnej kultury poprzez edukację, ale

290 km, a do Warszawy 450 km. Związki kultu

u nas są to tylko i wyłącznic inicjatywy lokalne.

rowe Beskidów i Węgier były bardzo mocne.
Karpaty to łuk gór na mapie Europy stanowiący
jeden „ciąg” kulturowy. To, o co Pani pyta, to
potężny temat. Oczywiście różnice są ogromne,
ale i wspólnych ccch mamy sporo. W Istebnej na
przestrzeni paru kilometrów wsi odczuwalne są
istotne różnice w gwarze, wymowie, akcencie
języka. To wszystko na przestrzeni bardzo nie
wielkiego obszaru (parę kilometrów!). A co do
piero na przestrzeni dziesiątków i setek kilome
trów ... Jednak ja widzę bardzo konkretne zwią
zki mojej kultury z kulturą węgierską. Mimo

- Występuje Pan również poza granicami

zupełnie innego języka, świetnie rozumiemy się

Polski, Jak są tam odbierane Pana utwory?

muzycznie. Powstało nawet kilka wspólnych

Czy w któryś z krajów Europy muzyka

projektów. Proszę jednak pamiętać, że ja mówię

ludowa znajduje szczególnych odbiorców?

o kulturze Karpat. Jest to coś zupełnie innego niż
muzyka Mazowsza, Lubelszczyzny czy Kujaw.

- Jest to przykre, ale większość odbiorców tej
muzyki mieszka poza Polską. Społeczności za

- Czy wieś węgierska bardzo różni się od

chodnie, południowe w o wiele większym stop

polskiej?

niu są zainteresowane tematem. Takie niestety

- Jeśli chodzi o muzykę, to myślę, że z miesz

jest moje, i nic tylko moje, doświadczenie.

kańcami wsi węgierskich mogę zagrać jakąś

- Ważną inspirację stanowi dla Pana kultura

wspólną nutę. Gorzej byłoby pod Radomiem.

ludowa Węgier. Czy mógłby Pan porównać ją

Chętnie posłucham, ale raczej nie zagram. W jed

z polską kulturą ludową?

nej pieśni śpiewamy: „Nasz pan cysorz we Wied

- Urodziłem się na Śląsku Cieszyńskim, na ziemi,

niu stoi”. Wiele nas (Beskid Śląski) łączy z Węg

której nie było w Polsce ponad 600 lat. Nasza

ram i... no i sporo nas łączy z polską wsią - na

ziemia została oddana Czechom w prezencie za

przykład odkryłem parę lat temu, że Lubel

czasów Kazimierza Wielkiego, a wróciła do

szczyzna i Beskidy posiadają wiele wspólnych
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kolęd, choć są to zupełnie inne warianty tych ut

- Jak już mówiłem, w tym momencie tylko elita

worów. Piękne jest to, że właściwie wokół

jest gotowa do odbioru tej muzyki. Myślę, że

czterech pór roku, ludzie wymyślili tyle różno

można to porównać z muzyką jazzową. Świa

rodności.

domość ogółu naszego społeczeństwa jest chyba
w zupełnie innym miejscu. Nie jestem przeko

- Współpracował Pan z Anną Marią Jopek,

nany, że promowanie zmieni w diametralny spo

Wojciechem Waglewskim, rodziną Pospieszal

sób sytuację, bo do odbioru sztuki trzeba mieć

skich; z wykonawcami muzyki oficjalnego

przygotowanie. Trzeba by raczej zacząć od pro

obiegu. Co ciekawi ich w świecie muzyki

mowania rozwoju intelektualnego. Ludzie wy

ludowej?

kształceni, posiadający wyczucie i smak sami

- Najlepiej byłoby zapytać np. Wojciecha Wag

potrafią znaleźć wartościowe rzeczy. Nie jestem

lewskiego, którego traktuję jako jednego z moich

za tym, żeby na siłę komuś coś narzucać, ale

muzycznych mistrzów. Wytrawnych muzyków

dałbym

interesuje w muzyce tylko ... muzyka. I tego szu

mogły poznać, zetknąć się z kultura ludową,

kają. Słyszą, że te tematy muzyczne, które gramy

choćby po to, żeby wiedziały, jak spędzali czas

są ciekawe, piękne, że mają ciekawą konstrukcję.

ich dziadkowie, sąsiedzi wiele lat temu, żeby

Słyszą nowe dla siebie brzmienia instrumentów.

wiedziały, kim naprawdę są, by móc odnaleźć

To wszystko działa na ich wyobraźnię muzyczną

siebie w historii.

i dlatego szukamy wspólnego muzycznego ję 

szansę,

szczególnie

dzieciom,

żeby

- Czy festiwale muzyki ludowej mają dziś

zyka, który pozwala nam razem tworzyć i grać.

oddźwięk wśród publiczności i co znaczą one

Nie chcę tu wypowiadać się za kolegów, ale

dla wykonawców?

szukają chyba tego, czego szukał Chopin przed

Sam był Pan laureatem

festiwalu w Sanoku.

laty: wspaniałej muzyki. Kultura wsi, a szcze
gólnie muzyka wiejska, to dla muzyków nie

- Festiwale muzyki ludowej w Polsce to też

wyczerpane źródło inspiracji. Polska muzyka

spory temat do rozmowy. Ja muszę pani po

ludowa, czy to góralska, czy ta ze wschodniej czy

wiedzieć,

centralnej Polski jest niezwykle ciekawa i róż

w Sanoku, zdobyłem Gran Prix i główną nagrodę

norodna: mamy tu śpiew polifoniczny, mamy

-

siedem odmian dudów, rytmy nieparzyste. Widzę

(To był rok chyba 1992 albo 1993, proszę

jak muzycy niezwiązani z muzyka ludową, od

wybaczyć, nic pamiętam dokładnie). Pojawiłem

krywają powoli jej piękno i zaczynają przeżywać

się na tym

prawdziwą

wsi

i wygrałem wszystko, co było do wygrania.

a szczególnie kulturą muzyczną. To ciekawy pro

Miałem wtedy 20 lub 21 lat. Przez ten fakt

ces i cieszę się, że tak się dzieje.

poznałem Wojciecha Waglewskiego i „wszystko

fascynację

kulturą

polskiej

że

owszem,

wygrałem

festiwal

nagranie płyty w studio Polskiego Radia.

festiwalu zupełnie przypadkiem

się zaczęło”. Zagrałem z nim i tak już zostało...

- Jak ocenia Pan obecność muzyki, kultury

Sanok otworzył mi pewne drzwi. Teraz, kiedy

ludowej w świadomości Polaków? Czy należy

minęło od tego momentu kolejnych 20 lat, mogę

ją promować w większej mierze? W jaki

powiedzieć, żc trafiłem świetnie. Jednak nigdy

sposób?
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nic

miałem

kursowych,

ambicji
nie

festiwalowych

interesowało

mnie

i

kon

wchodzenia przez nie w świat tak różny od
kultury pop promowanej w mediach?

współ

zawodnictwo w muzyce, interesowało mnie tylko

- Debora to nie tylko tytuł mojej płyty, ale przede

granic. Brzmienie i muzyka to coś, czego

wszystkim imię mojej żony, z którą teraz właśnie

szukałem. Festiwal wygrałem przez przypadek,

spodziewamy się dziewiątego dziecka. Debora

namówiony przez kolegę, który uważał, że to

jest też producentem muzycznym moich płyt

dobry pomysł. Od dziecka chciałem nagrywać

i producentem wykonawczym wszystkich proje

płyty, tworzyć muzykę. Zawsze fascynował mnie

któw, które powstały. Jest autorką piosenek dla

świat muzyki ludowej. Moim marzeniem było

dzieci, reżyserem i scenarzystą naszych tele

nagranie płyty z tematami z mojej wsi, mojego

dysków, znakomitym logistykicm. W naszym

dzieciństwa i młodości nie na sposób folkowy
czy ludowy, ale w jakiś inny, nie sugerując się

domu nic ma telewizji ani gier komputerowych,

modą, trendami, zapotrzebowaniem. Niedawno

ale są książki i płyty z muzyką. Nasze dzieci

nagrałem taki materiał. Powstała płyta „Debora”

mają „tacika” (po góralsku dziadka) Józefa, który

(tale ma na

uczył się grania i śpiewania od ludzi urodzonych

węgierskie,

imię moja żona). To polskie,
morawskie,

słowackie,

w

serbskie

XIX

wieku.

Teraz

uczy

swoje

wnuki.

tematy muzyczne zagrane z Wojciechem Wag

Zachowujemy tym samym ciągłość kultury, która

lewskim, Marcinem Pospieszalskim, Michałem

tworzyła

Barańskim, Frankiem Parkerem, Dimą Gore-

siedmiuset lat. Na jednej z moich płyt pt. „Na

likiem również z udziałem skrzypka jazzowego

Dunaj. Kolędy ze Wschodu” śpiewają ludzie

Adama Bałdycha z wokalistką Grażyną Au

urodzeni w XIX wieku (cytujemy tu nagrania

guścik. Na płycie śpiewają też moi górale

z archiwum Etnolingwistycznego Jerzego Bart-

z Istebnej i Koniakowa. To płyta o miłości

mińskiego z UMCS) i na tej samej płycie śpie

mężczyzny

muzyka

wają też małe dzieci przy akompaniamencie

określająca mój krąg kulturowy. Można więc po

muzyków takich jak m.in.: Wojciech Waglewski

wiedzieć, że festiwal w Sanoku zaprowadził

czy Roca Sabolsc (kobzista z Węgier). Udało mi

mnie z powrotem do mojej wsi, do Istebnej!

się doprowadzić do sytuacji, w której dzieci

do

kobiety,

ale

też

się

w

naszej

rodzinie

od

ponad

pochodzące z lubelskich wsi, zaśpiewały pieśni
stanowiące ich dziedzictwo. Był to pomysł mojej
żony. Naszym zdaniem to właśnie ma wartość odkrywanie swoich korzeni. Dobry pop nie jest
zły. Nie mieszkamy w skansenie, ale wiedzieć
kim się jest i skąd się jest to podstawa. Dzieci są
niezwykle otwarte i wszystko chłoną, zatem nic
można przegapić momentu, w którym jesteśmy
w stanie przekazać im to, co dla nas jest ważne.
Dla mnie i dla żony najważniejsze jest to, żeby
- Obserwując własne dzieci, które angażują

przekazać naszym dzieciom wiarę w Boga,

Państwo w przedsięwzięcia związane z kulturą

potem, żeby miały świadomość, w jakim kręgu

ludową,

kultury żyją i z jakiego pochodzą.

jak

opisaliby

Państwo

proces
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W DZIE

Czas miniony w miniaturze. Rozmowa z Kazimierzem Bobińskim

Teresa Kołakowska

C ZAS M IN IO N Y W M IN IA T U R Z E

Rozmowa z Kazimierzem Bobińskim, autorem kolekcji miniatur,
w których zatrzymał świat, który już odszedł.

- W Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciecha

wykonane niezwykle starannie, z wielką dbało

nowie znajduje się ekspozycja „Dawne rzemiosło

ścią o szczegóły i na ich wykonanie musiał Pan

wsi mazowieckiej w miniaturze”* Składa się ona

poświęcić wiele czasu i energii. Co spowodowało,

z wykonanych przez Pana replik budynków,

że powstały te miniatury?

przedmiotów, urządzeń, narzędzi, pojazdów...
Jest tam odtworzone właściwie wszystko, co to

- Wszystko zaczęło się siedemnaście lat temu.

warzyszyło naszym przodkom w ich co dzien

Wykryto u mnie

nym życiu i pracy. Te miniaturowe dzieła są

poddać
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wtedy raka płuc i trzeba było

się operacji.

Wiadomo,

że

człowiek
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Czas miniony w miniaturze. Rozmowa z Kazimierzem Bobińskim

w takiej sytuacji musi brać pod uwagę, że to może

w końcu natknęła się na mnie kobieta, która mnie

być koniec jego życia, zresztą chirurg powiedział,

znała i zawiadomiła żonę. Paraliż okazał się nieod

że dopiero po otwarciu klatki piersiowej okaże się,

wracalny. Musiałem przesiąść się na wózek inwa

jak zaawansowana jest choroba. Gdy stałem już

lidzki. Po jakimś czasie doszła do tego choroba

przed stołem operacyjnym, przyszła mi do głowy

serca, w tej chwili żyję dzięki rozrusznikowi.

myśl, żc jeśli przeżyję, muszę coś zrobić dla po

Co jakiś czas ląduję w szpitalu, niedawno z niego

tomnych

wyszedłem po ciężkim zapaleniu płuc. Ale się nie

i dla Boga. Po operacji przyszedł do

poddaję.

mnie mój lekarz, profesor światowej sławy, i po
wiedział: panie Kazimierzu, wszystko jest w po

- Kto Pana nauczył stolarstwa?

rządku, organizm ma pan silny. A długo ja pożyję
jeszcze? - pytam. Na to pan nic umrze - mówi - bo

-

Zawód stolarski zdobyłem od ojca. Mając

w porę ktoś o pana zadbał i guz tylko lewe płuco

8 lat już z nim pracowałem. Miałem zostać na go

zajął. Usunęliśmy je, a prawe płuco jest zdrowe.

spodarstwie, ale nie lubiłem rolnictwa, rzemiosło

Poczułem się tak, jakbym dostał nowe życie i przy

mnie od dzieciństwa pociągało. Mój ojciec był do

pomniała mi się złożona sobie przed operacją

skonałym stolarzem. Robił wozy, wolanty, najtrud

obietnica.

niejsze rzeczy potrafił wykonać. A wszystkie na

Oczywiście czekała mnie długa rehabilitacja,

rzędzia nazywał po niemiecku. W czasach jego

musiałem nauczyć się żyć z jednym płucem. Jak

młodości nic było szkół zawodowych i młody

tylko wróciłem do sił, zacząłem codziennie jeździć

człowiek uczył się u majstra, a potem objeżdżał

rowerem po okolicy. Najczęściej odwiedzałem

świat i zdobywał praktykę. Ojciec praktykował

pobliskie wioski. Wielką przyjemność sprawiało

w Niemczech i stąd tc niemieckie nazwy narzędzi.

mi oddychanie pachnącym kwiatami i miodem

Gdy zdawałem egzaminy w Izbie Rzemieślniczej

powietrzem. Gdy zadzwonił do mnie profesor,

w Płocku, bo jeszcze warszawska nic istniała,

opowiedziałem mu o tych wycieczkach, a on mnie

sztukę zdałem dobrze, nawet bardzo dobrze. Zrobi

pochwalił: Bardzo dobrze - mówił - w powietrzu

łem koło. To właściwie nic do stolarstwa należy,

wiejskim jest zdrowie.

ale mój ojciec wszystko robił, to i ja chciałem zro
zdecydowałem,

bić coś trudniejszego niż zwykła stolarka. Patrzyli,

w jaki sposób spełnię to, co obiecałem Bogu i sobie

stukali w podłogę, czy się nic chwieje, ale żadnej

na sali operacyjnej: postanowiłem odtworzyć daw

wady w nim nie znaleźli. Ja i kowalstwo przecho

ne budynki, narzędzia i przedmioty, którymi posłu

dziłem, i rzcźnictwo, u krawca byłem, wszędzie

giwali się moi rodzice i dziadkowie. Zacząłem

uciekłem, bo to za nudne dla mnie było. Ja musia

je rekonstruować, bo tak zostałem wychowany, że

łem w przestrzeni żyć. Ale wracam do egzaminu:

obietnic się dotrzymuje. Kolekcja była już prawic

pytają mnie, a ja wszystkie narzędzia nazywam po

kompletna, gdy spotkało mnie nowe nieszczęście.

niemiecku: sztamajza, hebel, winkicl, a przewodni

Mniej więcej po dwóch latach od operacji, podczas

czący mówi: panie Kaziu, pan nie zdał u tych pa

jednej z rowerowych wypraw straciłem czucie

nów, ale u mnie pan zdał, bo ja wiem, o czym pan

w nogach. Początkowo nikt nie chciał udzielić

mówi. I tłumaczył im wszystkie nazwy na polsz

mi pomocy, bo ludzie myśleli, żc jestem pijany, ale

czyznę.

Po

roku

rekonwalescencji
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- Kim Pan jest z wykształcenia?

- Czy to znaczy, że ojciec był jednocześnie Pań
skim mistrzem?

- O, jest tego trochę. Jak już mówiłem, jestem mi

- Oczywiście. Ale nie tylko mistrzem stolarskim.

strzem stolarskim. Zdobyłem też tytuł mistrza mu

On, a właściwie oboje rodzice, nauczyli mnie życia.

rarskiego, mam uprawnienia hydraulika, ja się tym

Mieli ukończone tylko 4 klasy szkoły gminnej, byli

nie chwalę, ale wszystko umiem zrobić. To, co pani

prostymi ludźmi, ale bardzo mądrymi. Po tylu

widzi w tym domu, to własnymi rękoma zrobiłem:

przeżytych

pewnością

schody, podłogi, meble, dom córce wybudowałem,

powiedzieć, że bardzo dobrze mnie wychowali.

wszystko. A do szkół nie miałem szczęścia. Przed

Nauczyli uczciwości w stosunku do innych i do

wojną zdążyłem tylko skończyć pierwszą klasę

siebie, wdzięczności za otrzymane dary, uczynno

szkoły podstawowej, potem okupacja, więc kilka

ści, odpowiedzialności za dane słowo, no i praco

lat przerwy w nauce. Po wojnie skończyłem 7 klas,

witości, a ja te wartości przekazałem swoim dzie

po dwie klasy rocznie. Język polski, matematyka,

ciom. Mam dwie córki. Starsza jest stomatologiem,

trochę historii. I do roboty. Zresztą był na to naj

młodsza skończyła biomedykę, zarządza nowocze

wyższy czas, bo miałem przecież 17 lat. Już pracu

snymi urządzeniami medycznymi w ciechanow

jąc skończyłem zawodówkę.

latach

mogę

z

całą

skim szpitalu. Córki umieją okazać wdzięczność,

- Wróćmy do Pańskiej kolekcji. Jakich materia

niech pani zobaczy, jak wpisały się do książki, któ

łów używał Pan, tworząc te miniatury?

rą woziłem zc sobą po wszystkich wystawach
(podsuwa mi opasłą księgę): „Dawałeś nam siebie,

- Głównie drewna. Najlepsza jest buczyna. To jest

kiedy pracowałeś po 12 godzin dziennie. Nasze

lite drewno, bez słoi, więc nie pęka, gdy się z niej

były niedziele, kiedy chodziliśmy razem do kościo

toczy. Trochę gorsza jest dębina. Oprócz drewna

ła, do kina, na spacery. Potem byłeś z nami, kiedy

wykorzystuję metal i szkło, czasem tkaninę. No

budowaliśmy swoje własne gniazda. Teraz (...)

i słomę, jak rekonstruowałem zabudowania. Mia

jesteś dla nas oparciem i służysz nam pomocą. So

łem kolegę stolarza, nie żyje już niestety, i on miał

bie i nam przysparzasz sławy, jesteśmy dumni

resztki z buczyny, z dębiny... Często dawał mi taki

z Ciebie, tatusiu”. Tak, i podpisali to także ich

balik albo dwa, a ja to przerabiałem.

mężowie i synowie.
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razy zrobiłem wystawę w moim ogródku. Przyjeż

- Jakie było Pańskie pierwsze dzieło?

dżały autokary z dziećmi szkolnymi, opowiadałem
-

Najpierw zrobiłem cepy. To dwa kije są:

im wszystko o rzeczach, które wykonałem, bo one

jeden dzierżak, drugi bijak. Bijak z twardego drze

przecież nigdy nie widziały większości z nich. Kie

wa musiał być, ciężki, żeby ziarna wytryskiwały,

dyś przyszły dwie staruszki. Obejrzały i popłakały

jak się uderzyło w kłosy. Ja umiałem młócić nawet

się, bo przypomniały się im młode lata. Wzruszyły

we trzech. Już we dwóch to była sztuka, a we

się, ja też. Takie sytuacje jeszcze bardziej mnie

trzech to mało kto umiał. Trzeba było bardzo uwa

mobilizowały do dalszej pracy, bo widziałem, jakie

żać, żeby bijaki się nic zderzyły. Potem grabie zro

to ważne dla ludzi.

biłem, solniczkę, kierzanki do ubijania masła, takie
łatwiejsze rzeczy. Po nich prasę do sera. I coraz

- Co było powodem, źe swoje repliki przekazał

dalej, coraz dalej, aż oparłem się na pojazdach.

Pan muzeum?

- A kiedy już Pan stworzył tę kolekcję...

- Oddałem to do naszego muzeum, gdy unieru

- Jeździłem z tymi eksponatami po wystawach, po

chomił mnie paraliż. Nie mogłem już z nimi ni

muzeach, po domach kultury, całą bliższą i dalszą

gdzie jeździć, pokazywać, to pomyślałem, że tam

okolicę zjeździłem. Przyjęcia, wernisaże, sława,

będą jc mogli oglądać wszyscy odwiedzający nasze

prasa,

czterogodzinną,

miasto. Żal mi się było rozstawać z tą kolekcją, ale

wszystko tam jest nagrane, co na antenie było. Dwa

wytłumaczyłem sobie, że przecież zrobiłem ją nie

telewizja,

mam kasetę

dla siebie, tylko dla innych i tam najlepiej będzie
im służyć.
- Czym się Pan wtedy zajął?
- Po rozstaniu się z kolekcją, a jeszcze bardziej po
utracie kontaktu z ludźmi, a przede wszystkim
z młodzieżą, który to kontakt zawsze ceniłem sobie
najbardziej, powstała w moim sercu i umyśle
ogromna pustka. Więc pomyślałem sobie: co ja
teraz zrobię? Pojechałem do kościoła, do fary
naszej. Tam jest kaplica Najświętszej Marii Panny,
piękna kaplica, którą projektował Zin. Poszedłem
do tej kaplicy, ukląkłem przed Matką Boską i się
modlę: pomóż mi, powiedz, co mam dalej robić ze
sobą, żeby nic myśleć o chorobie, żeby nic myśleć
o bólu, tylko żyć. Wtedy przyszła mi do głowy
myśl, chyba od Boga ona była: a spróbuj zrobić tę
farę w miniaturze. Tak. Wróciłem do domu zado
wolony. Na drugi dzień wnuczków wziąłem, mieli
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oni wtedy po 10 lat, zabraliśmy ze sobą aparat fo

- Czy ktoś Panu pomagał w pracy nad repliką

tograficzny, miary, tyczki, i pojechaliśmy. Zachcia

kościoła,

ło im się pić, więc pojechałem do sklepu, a oni

a Pan był już wówczas sparaliżowany?

bo to przecież ogromne zadanie,

zostali, żeby pilnować sprzętu... Zainteresował się
nimi kościelny, spytał, co tu robią, a oni odpowie
dzieli, że robią pomiary, bo ich dziadek będzie
budował tę farę. Popatrzył na nich, pomyślał, że
są niespełna rozumu. Na szczęście wróciłem z na
pojami i wyjaśniłem mu, o co chodzi. Gdy któregoś
dnia robiłem dodatkowe pomiary, spotkałem księ
dza, który poparł mój projekt. Piękne zajęcie - po
wiedział - na chwałę Boga. Jak będzie gotowy, to
wystawimy go w kaplicy. A kiedy pan spodziewa
się to skończyć? Za rok - odpowiedziałem. Po roku
spotykam go na ulicy. I pytam, kiedy zrobimy
wystawienie repliki. Bardzo się zdziwił, że jest już
gotowa i zdecydował, że zrobimy to w najbliższą

- Starsza córka, ta, która została stomatologiem.

niedzielę. Razem z córkami i zięciami przywieźli

Ona jest niezwykle uzdolniona manualnie. Miała

śmy replikę i ustawiliśmy w kaplicy św. Józefa.

zawsze chęć do takich prac. Jak chodziła do ogól

Montowaliśmy ją z 9 części, bo w całości nic dała

niaka, to ja w czasie wakacji zabierałem ją ze sobą

się przetransportować. Gdy była już złożona, przy

do pracy. Była taka potrzeba, bo w firmie najczę

szedł kościelny i śmieje się: a, to ta fara, o której

ściej zatrudniałem rolników, a oni w czasie żniw

mówili pańscy wnukowie... O Jezu, jakie to

byli zajęci we własnych gospodarstwach. To bra

piękne!

łem córkę do pomocy. Nieraz po powrocie tak ją

Przyszła niedziela. A to wtedy powiedział

kości bolały... Ja mówię: nie gniewaj się córko, ale

ksiądz (pan Kazimierz podsuwa mi książkę z za

ja sam sobie nic poradzę, a tu trzeba żyć. Po

znaczonym fragmentem): „Jest to niewątpliwie

dwóch, trzech dniach przestawały ją boleć, a teraz

wydarzenie kulturalne ważne dla naszej parafii.

jeszcze czasem wspomina: tatusiu, ja tak pilnie się

Ukazuje bowiem moc ducha człowieka, którego

potem uczyłam, bo już wiedziałam, jaka ciężka jest

ciało dotknięte zostało ciężką chorobą” - czytam.

fizyczna praca.

No i ksiądz poprosił mnie, żebym opowiedział

I ona właśnie pracowała razem ze mną przy

o pracy nad repliką. Pani sobie nawet nie wyobraża,

wykonywaniu repliki fary. Pomagała mi przy

jakie to było dla mnie przeżycie: przemawiać

pracach wymagających większej siły fizycznej,

w wypełnionym po brzegi ogromnym kościele.

a potem, gdy już robiłem drobniejsze rzeczy, zajęła

A jak się rzucili, jedni do oglądania repliki, a dru

się wykonywaniem witraży, co wymagało ogrom

dzy do składania gratulacji i życzeń, to musiałbym

nej precyzji. Ja przyciąłem szkło, a ona sfotografo

chyba parę tysięcy lat żyć, żeby się spełniły

wała oryginalne witraże i odwzorowywała je. Czę

wszystkie...

sto musiała nanosić wiele warstw farby, żeby uzy
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skać właściwy odcień. Tygodniami wieczorami

zgodziłem. Powiedziałem mu, że tam oglądaliby ją

siadywała tutaj i malowała.

tylko wierni, właściwie zawsze ci sami, a w mu
zeum wszyscy, którzy je odwiedzają, i przyznał mi

Przez dobre pół roku rzeźbiłem drobne ele
mentu, tysiące cegiełek, detali było mnóstwo. Czę

rację.

sto pracowałem nawet nocą, bo jak się zająłem

W ratuszu znajduje się jego replika. Stoi w du

jakąś rzeczą, to trudno było się oderwać. Taka pasja

żym holu. Moja chrześniaczka, bratanica, jest ab

mnie ogarnęła, mówiłem sobie, że muszę to dokoń

solwentką

czyć, bo obiecałem Bogu, i to mi dodawało sił. Jak

do Ciechanowa Niemcy, to ona pracuje jako tłu

jechałem do kuchni na kolację, to żona to wszystko

maczka. To jak mi powtórzyła, co prezydent po

odkurzała, wietrzyła, bo przecież pracowałem

wiedział o tej replice i o mnie gościom, to aż

i szlifierką, i piłką, a ja nie mogłem w kurzu spać

dreszcz poczułem. Co ja zresztą będę pani mówił,

z tym swoim jednym płucem. Ile ona się biedna

sama pani rozumie, co może w takiej sytuacji czuć

napracowała przy tym! Wspierała mnie w każdej

twórca...

germanistyki

i

jak

przyjeżdżają

chwili, podobnie jak córka.
- Z którego ze swoich dzieł jest Pan najbardziej
- Czyli całą rodzinę zaangażował Pan do pomo

dumny?

cy?

- Z kościoła. Wykonaniu go poświęciłem najwię

- O tak! Ja mam taki jakiś dar od Boga, że umiem

cej czasu, no i moja córka ma w nim największy

wykorzystać ludzkie umiejętności, jeśli cel jest

udział. Wiele wieczorów spędziliśmy wspólnie

dobry. Wiedziałem, co kto może zrobić i dawałem

przy pracy nad nim, a taka wspólna praca bardzo

mu zadanie do wykonania. Nawet młodszy wnu

zbliża. To dzieło mojego życia.

czek, teraz student informatyki na Politechnice
Warszawskiej, też mi w tej pracy pomagał.
- Czym się pan zajął po wykonaniu tego ogrom
nego dzieła?
- Wykonałem replikę ciechanowskiego ratusza.
Też było to duże przedsięwzięcie, ale nie tak pra
cochłonne jak fara.

- W ilu miejscach znajdują się obecnie Pańskie
prace?

-

A czy Pańskie prace znajdują się w prywat

nych zbiorach? Czy zrobił Pan coś na zamówie

- Przed wszystkim w muzeum, jakieś 80 procent,

nie?

a poza tym w ratuszu oraz u bliższej i dalszej ro
dziny. Takie rodzinne prezenty na pamiątkę. Ksiądz

- Nie. Miałem takie propozycje, ale zawsze odpo

chciał replikę fary zatrzymać w kościele, ale się nie

wiadałem, że ja na zarobek nie tworzę. Prezes
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polonii zc Szwecji, który kiedyś oglądał wystawę,

-

zrobioną przeze mnie w ogródku, też chciał kupo

w walce z chorobą jest działanie, tworzenie,

wać. Mówi mi: pan nawet nie wie, jak wielką rzecz

i poparłem to przykładem własnego życia. Działa

pan zrobił. A ja: panie prezesie, ja wiem eo zrobi

nie pozwala na oderwanie myśli od choroby, a tak

łem i po eo to robię. To moja młodość, moja mi

że daje siłę do walki z nią. W naszym szpitalu była

łość, a miłością się nic handluje. Pan wic, kto

promocja tej książki. W tym samym szpitalu stała

miłość sprzedaje. Ja to muszę potomnym oddać.

przez 3 lata replika ratusza. Przy skarbonce,

U mnie pan nic nie kupi. Zobaczyć - tak. Taki

do której ludzie wrzucali datki na tomograf kom

zawstydzony był...

puterowy dla szpitala. Podchodzili, żeby zobaczyć

Ratusz

podarowałem

memu

Napisałem tam, że najskuteczniejszą bronią

serdecznemu

replikę budynku, a tu skarbonka. To głupio było nie

przyjacielowi, panu Ryszardowi Sobotko, który od

wrzucić. I wrzucali, szpital kupił ten tomograf.

12 lat pomaga mi we wszystkim, jest korektorem

I takie dostałem podziękowanie od dyrekcji (podaje

moich dwóch książek, napisał też do nich piękne

mi pismo): „Jesteśmy wdzięczni, że swoją wystawą

wstępy. A z ratuszem jest związany, bo był radnym

włączył się Pan do społecznej akcji zbiórki pienię

przez kilka kadencji.

dzy na zakup tomografu komputerowego, który
pozwoli na szybkie i nieinwazyjne diagnozowanie
wielu chorób”. Ja sam już dwa razy z niego korzy
stałem. Tak to się czasem w życiu układa...
Ja pani powiem, od czego dostałem raka płuc.
I niech pani koniecznie o tym napisze, żeby prze
strzec wszystkich palaczy. Ja paliłem papierosy
przez 51 lat. Paliłem od wczesnego dzieciństwa.

- Wspomniał Pan o swych książkach. Proszę mi

Jak Niemcy weszli, do szkoły się nie chodziło,

coś o nich powiedzieć.

chłopaki bez dozoru byli, to czego się nic paliło:
pokrzywy suche, koniczynę, liście z kasztana,

- Najpierw napisałem książkę „Korzenie i gałęzie

wszystko się paliło. Nawet wysuszone łajno koń

rodu”, w której odtworzyłem historię rodziny oraz

skie, zawijało się w gazetę... U Niemca za jedno

przedstawiłem jej współczesność. Potem powstała

jajko można było dostać całą paczkę tabaki, to

książka autobiograficzna „Wędrówka przez XX

podbieraliśmy jajka z kurnika i wymienialiśmy na

wiek”. Kilka lat potem napisałem „Jak walczyć z

tytoń. Dopiero jak zachorowałem, to zrozumiałem,

chorobą”. A parę miesięcy temu ukazała się nakła

jak strasznym wrogiem człowieka jest palenic. Za

dem Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanow

pisałem się do towarzystwa antynikotynowego,

skiej książka „Tak żyli nasi przodkowie”, która

uczestniczyłem w spotkaniach z młodzieżą, chciał

zawiera fotografie wykonanych przeze mnie replik

bym uchronić ludzi przed losem, jaki spotkał mnie.

i ich opisy.

- Komu zawdzięcza Pan najwięcej?
- Jedna z pańskich książek nosi tytuł „Jak wal
czyć z chorobą”. Jakie jest przesłanie tego

-

utworu?

żona ukochana. Co noc musi wstawać po parę razy.
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Jak potrzebuję jej pomocy to dzwonię do niej

Równie serdecznie chcę podziękować mojemu naj

z telefonu komórkowego i ona zawsze przychodzi,

lepszemu przyjacielowi Rysiowi Sobotko.

przewraca mnie na drugi bok, bo wszystko mnie

Mam teraz 83 lata, moja żona jest moją rówie

boli, piecze, a zmiana pozycji przynosi ulgę.

śnicą. Ja się w niej zakochałem, jak mieliśmy po

A przecież ona też jest schorowana. Męczy się, ale

14 lat. Jeździłem, żeby ją zobaczyć i okazało się,

mówi, ze dopóki da radę, będzie mnie obchodziła.

że jest to miłość na całe życic. A przez te lata róż

Córka starsza zawsze przychodzi rano, żeby pomóc

nie było. Nawet po dwa tygodnie nie rozmawiali

mi przy porannej toalecie, która przy mojej choro

śmy. Jak to młodzi, o byle co gniewaliśmy się,

bie musi być bardzo staranna, bo bym do tej pory

a najczęściej z powodu zazdrości, która ma wielkie

spróchniał, przez tyle lat leżenia, a ja ciało mam

oczy i człowieka ogłupić może, wie pani, jak to

zdrowe jak dziecko. Jak nic może, to robi to młod

w życiu. Ale teraz ta miłość się sprawdza. Teraz

sza córka, która mieszka nad nami. Bardzo ser

wiem, że moja żona to mój najdroższy przyjaciel.

decznie przy tej okazji chciałbym im podziękować.
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Wiesław Myśliwski

R O Z W A Ż A N IA O KULTURZE CH ŁOPSKIEJ

Wiesław Myśliwski uznawany jest za najwybitniejszego współczesnego prozaika. Czytanie jego
książek - choć jest autorem tylko czterech powieści - sprawia wielką przyjemność. To obcowanie
z doskonałością. Nie jest jednak typem gwiazdora, nie ma go w mediach. Nie komentuje niczego
w TV, nie zabiera publicznie głosu na rozmaite tematy. Za to na spotkaniach z pisarzem braknie
miejsca dla wszystkich.
Regularnie w ostatnich dniach października, w drodze do rodzinnych stron pisarz zatrzymuje
się w Kielcach. Przyjeżdża na zaproszenie Wojewódzkiego Domu Kultury i Akademii Świętokrzyskiej
by spotykać się z czytelnikami, pracownikami gminnych ośrodków kultury, nauczycielami. Na jednym
z tych spotkań, gdy mówił o kulturze chłopskiej, byłam obecna.
I tak jak trzeba uważnie czytać książki Myśliwskiego, tak trzeba go również uważnie słuchać.
Mówi powoli, staranie dobierając słowa. Tak było też na wspomnianym spotkaniu w Kielcach, gdy
mówił o kulturze chłopskiej. Przytaczam jego rozważania, wierząc, że nie poczyta mi za złe, iż
kierując się publicznym charakterem spotkania ich nie autoryzowałam. Myślę, że dzięki ternu jego
myśli zyskują jeszcze na znaczeniu. (Barbara Olak)

Kultura matka

Kultura chłopska to kultura stworzona przez

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, kierowałem

chłopów polskich. Jakie mam upoważnienie, żeby

pismem kulturalnym dla wsi Sycyna i redagowałem

zabierać głos na temat kultury chłopskiej? Moim

miesięcznik Regiony, którego głównym trzonem

upoważnieniem jest to, że nie tylko urodziłem

było chłopskie, autentyczne piśmiennictwo.

się na wsi, ale przez całe moje życic zawodowe

Kierowałem się przeczuciem, żc jest to ostatni

zajmowałem się kulturą chłopską, badaniem tych

moment, aby wydobyć i ocalić od zapomnienia

wszystkich

tc

objawów,

duchowych, jakie

nam

faktów
ta

materialnych,

kultura

zostawiła.

wszystkie

chłopskie

zapisy, jakie jeszcze

zachowały się tu i ówdzie, ponieważ za chwilę

Pracowałem w wydawnictwie, które się nazywało

nie zostanie po nich ani śladu. Głównym trzonem
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Rozważania o kulturze chłopskiej

PRZEMIANY..

tego

pisma

było

chłopskie

trwały. Gdybym chciał z grubsza określić jego

piśmiennictwo.

Autentyczne piśmiennictwo. Chłopi polscy poza

czas,

nielicznymi

analfabetami.

dziewiętnastego i dwudziestego. Przyznam się

czytać już

państwu, że była to praca ogromnie pasjonująca.

Jedynie

przypadkami

chłopi cieszyńscy

byli
umieli

był

to

jeden

wiek,

przełom

wieku

w szesnastym wieku. Brało się to z tego, że chłopi

A

cieszyńscy byli protestantami. A protestantyzm jak

Powiedziałbym, że właściwie pracy w „ Regio

wiadomo

nieustannego

nach” i badaniu tego stanu przejściowego kultury

czytania Biblii. W związku z tym książę Albert

chłopskiej, chłopskiej duchowości zawdzięczam

wydał ukaz, w którym zobowiązywał wszystkie

więcej niż uniwersytetowi.

wymaga

parafie

od

tamtejsze

wiernych

do

zakładania

jednocześnie

wielka

lekcja

dla

mnie.

szkół

przykościelnych. I był obowiązek wśród chłopów

Wyciągnąłem z tych zainteresowań wnioski

cieszyńskich posyłania dzieci do tych szkół. Dzięki

przede wszystkim dla mojego pisarstwa. Znalazłem

temu chłopi cieszyńscy już od szesnastego wieku

dowody potwierdzające moje doświadczenia życia

umieli czytać i pisać. Dlatego najwięcej zapisów

na wsi i dowody na pogłębiającą się wraz z latami

chłopskich,

ocalić

refleksję, czym ta kultura była. To wszystko

i wydrukować w Regionach pochodziło ze Śląska

skłoniło mnie do napisania tekstu Kres kultury

cieszyńskiego, w ogóle ze Śląska.

chłopskiej.

jakie

udało

się

nam

Nie była to jedyna enklawa naszych penetracji,

Tekst ten wywołał bardzo duży oddźwięk.

bo zdarzały się nieprzewidziane zupełnie rzeczy.

Przedrukowało go kilka pism. Nic chcę powiedzieć,

Znaleźliśmy wiele zapisów i w innych regionach

że tekst ten spotkał się tylko z aprobatą. Również

Polski. Metodą logicznego założenia szukaliśmy

spotkał się ze sprzeciwem. Z aprobatą spotkał się

chłopskich zapisów w takich miejscach, w których

również i tych, którzy mieli i mają, powiedzmy,

według

liryczny stosunek do kultury chłopskiej. Ja zresztą

naszych

domniemań

powinny

się

zachować. Na przykład w archiwach sądowych.

też mam

Interesowały nas wszystkie formy: od listów,

Napisałem ten tekst nie z pozycji krytycznej, ale

poprzez zapiski, pamiętniki, supliki, testamenty

z pozycji aprobaty. Muszę sobie przypisać jedną

chłopskie, które w obliczu śmierci pisali, jeśli

zasługę. W rozlicznych wywiadach, w dawnych

umieli

to

latach, kiedy w tym kraju nikt nie chciał pochodzić

nauczycielowi albo wnuczkowi, który chodził do

ze wsi, demonstracyjnie oświadczałem, że po

szkoły dyktowali swoją ostatnia wolę, aż po supliki

chodzę ze wsi. Kiedy to robiłem, to po jednym,

chłopskie z czasów kolektywizacji.

drugim kieliszku ten i tamten przyznawał się,

pisać

a

jeśli

nie

umieli

pisać,

liryczny

stosunek

do

tej

kultury.

że pochodzi zc wsi. W końcu okazywało się, że
Wszystkie te zapisy są dokumentem kończenia

w towarzystwie mało kto nie pochodzi ze wsi.

się pewnej epoki w dziejach wsi, pewnej epoki
kultury chłopskiej i wchodzenia wsi w nową epokę,

Jesteśmy społeczeństwem chłopskim, jeśli nie

poprzez dostęp do oświaty, przyjmowania dóbr

w pierwszym, to w drugim czy trzecim pokoleniu,

cywilizacyjnych itd. Nic był to proces krótko

ale musimy się do tego przyznawać. Polskie
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społeczeństwo

nie

jest

jedynym

zanych z nią wartości, jakie stały się bliskie przede

chłopskim

wszystkim dla mojego pisarstwa.

społeczeństwem w Europie, ale jest jedynym, które
nie chce się przyznać do swojej chłopskości.
Społeczeństwa

skandynawskie,

na

Otóż wyłożyłem państwu w miarę szeroko

przykład

swoją legitymację. A teraz parę słów o kulturze

Szwedzi, są również społeczeństwami chłopskimi,

chłopskiej i dlaczego uważam, że nastąpił jej kres.

ale tam jest to powód do dumy, że pochodzi się ze

Otóż

wsi, gdyż jest się bogatszym o coś, czego inni są
pozbawieni.

Tam kultura

chłopska wchodziła

w

naturalny

krwioobieg

sposób

w

nie

z

tym

w

starczalność

prowokowałem

niejako,

żeby

do

narodu.

Chłopi

polscy

byli

Również

kulturową.

Musieli

na

samowy

wobec

tego

kulturę wspaniałą. Mój przyjaciel, krytyk literacki

sposób

inni

byli

stworzyć własną kulturę. I stworzyli kulturę wielką,
Henryk Bereza nazwał kulturę chłopską - kulturą

demonstracyjny zawsze się do tego przyznawałem
i

należeli

samowystarczalność.

polska specyfika na tym polega, żeby się nie
związku

nie

Sytuacja ta spowodowała, że byli skazani na

w jakim

chłopskiej, która jest źródłem inspiracji. Natomiast
W

wieki

izolowani od spraw państwa, od jego kultury.

pokoleniu, ale są chłopami i nawiązują do tradycji

przyznawać.

przez

razie drugiej lub trzeciej kategorii. Chłopi polscy

kultury

i wcześniej. Wielcy pisarze skandynawscy są
Obojętnie

polscy

obywatelami Polski. Byli ludnością w najlepszym

narodowej. 1 to już od osiemnastego wieku albo
z pochodzenia chłopami.

chłopi

matką.

się

przyznawali. Bo przyznanie się do czegoś jest
Jest to najważniejsza w moim przekonaniu

pierwszym stopniem poznania. Otóż w Polsce

kultura

zdarzało mi się, że znałem kogoś, kogo dziadek

polska,

najbardziej

autentyczna,

samodzielna, najmniej podległa różnym obcym

jeszcze orał ziemię, siał i kosił, może nawet nie

wpływom i najbardziej uniwersalna. Kultura, której

kosił, ale żął sierpem, a wnuczek miał czelność

nadrzędną kategorią był ludzki los. Chłopi tę

mówić, że on kultury chłopskiej nie rozumie i nie
ma z nią żadnego kontaktu. To był rodzaj jakiejś

kulturę tworzyli na wielu płaszczyznach. Poprzez

intelektualnej bezczelności. Ale takie zjawisko było

codzienne

powszechne.

w rytuał. Poprzez stosunek do ziemi, a ziemia dla

życie,

które

uformowali

nieomal

chłopa była nie tylko warsztatem. Była pewnym
Co jest zastanawiające, że to nie przyznawanie

sacrum. Ziemia decydowała o integralności życia,

się do chłopskości charakteryzowało inteligencję

tak strefy materialnej, jak duchowej. Ziemia była

pochodzenia chłopskiego. Inteligencja polska jest

probierzem charakteru jednostki jako człowieka,

w tej chwili w przeważającej mierze inteligencją

jako gospodarza, jako sąsiada. Określała stosunki

pochodzenia chłopskiego. Ale ta inteligencja poza

w rodzinie, determinowała uczucia i wychowanie.

nielicznymi wyjątkami również nie ehcc pochodzić

Wyznaczała rytm ludzkiego życia. Nadrzędną

ze wsi.

kategorią kultury, którą stworzyli chłopi, był ludzki
los. Była to kultura, przy całej swej tragiczności,

Skutki tego zaprzeczenia mają i miały wpływ
powiadam,

optymistyczna; godziła się z losem, afirmowała

Regiony były dla mnie lekcją tej kultury i zwią

życie takie, jakie przypadło człowiekowi w udziale.

na polską świadomość.

Więc jak
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Biedę i izolację rekompensowała wyobraźnią,

Kultura chłopska była kulturą tragiczną, ale ten

światem duchowych wartości. Swoją kulturę chłopi

tragizm wynikał z zakorzenienia, z którego nie

tworzyli poprzez codzienne życie, poprzez własny

można

język.

współczesnego

Przebogaty,

konkretny,

precyzyjny.

było

się

wyrwać.

Natomiast

kultura

człowieka

jest

kulturą

był to język

wykorzenienia. Dzisiaj wszyscy jesteśmy duchowo

mówiony, ale służył nie tylko komunikacji. Stał się

wykorzenieni i nawet nie zdajemy sobie z tego

czymś więcej. Język w kulturze chłopskiej stał się

sprawy. Nie możemy usiedzieć w miejscu, w domu.

sposobem obłaskawiania, zaklinania świata. Chłop

Musimy gdzieś wyjeżdżać, w najgorszym razie

przez wieki niewolny, w jednym był zawsze wolny

na działkę. Wciąż wędrujemy po święcie. Za czym,

- w słowie. To dzięki chłopom Polska przetrwała.

po co? Jest to niezdrowa ruchliwość, jaką człowiek

Dzięki ich przywiązaniu do ziemi, do języka,

współczesny nabył.

do wiary.

a tymczasem człowiek niezakorzeniony nic jest

A ponieważ nie umieli pisać,

w

stanie

Świat dzisiejszy wędruje,

wytwarzać

wartości

kulturowych.

Wartości kulturowe z dotkliwości zakorzenienia

Gdyby tak ktoś zapytał mnie, abym w jednym

się biorą. To miała kultura chłopska w sobie.

zdaniu odpowiedział, czym jest kultura chłopska,
to powiedziałbym tak: kultura chłopska miała

Kultura chłopska stworzyła i objawiała się

afirmacyjny stosunek do życia. Kultura chłopska
odpowiadała na pytanie, jak żyć, gdy żyć się

również

nie

kwalifikujemy do sztuki, mimo że ta kultura

dawało.

To

była

kultura

biedy.

Jako

świadomości

rekompensatę biedy stworzyła cały wszechświat

na

dwóch

Była

podstawowych

czegoś,

co

jest

samym

miejscu.

Pokolenia,

było

tym

fundamentem,

na

miała.

to

kultura

gospodarska,

lecz

zarazem

przestrogi, spełnienia. Przy śniadaniu opowiadało
się sny, niczym wspaniałe, surrealistyczne baśnie.

można

powiedzieć, nawarstwiały się. Poczucie trwałości
miejsca

nic

swoje znaczenie. W snach widziało się różne

to kultura miejsca, ponieważ chłopi od pokoleń żyli
tym

sztuki

rolę użyteczną. Nawet sny miały swoją rangę,

największą

wartością, jaką może dostąpić człowiek. I jest

w

jako

które

gospodarna. Wszystkie wytwory spełniały w niej

fundamentach. Bytu ludzkiego, niepowtarzalnego,
jednorazowego,

sztuki

wytworach,

był pierwszą zasadą każdego ludzkiego działania.

kultura optymistyczna przy całej swej tragiczności.
oparta

wspaniałych

Wszystko było czynione z myślą o pożytku, który

duchowych wartości. Jest to w gruncie rzeczy

Kultura

we

Nie

którym

ma

nic

takiego,

co

wymyślono

w awangardzie europejskiej, a czego by nie było

budowano całą filozofię. Jeśli porównamy do

w

kulturze

chłopskiej.

Ślady

wszystkich

mobilności współczesnego człowieka statyczność

surrealistów i surrealizmu odnajduję w kulturze

chłopa przywiązanego, zakorzenionego od pokoleń

chłopskiej. Ta kultura tworzyła się w każdym domu

w to same miejsce, to już to pokazuje ogromną

przez 24 godziny. Wszystko w niej podlegało

różnicę

rytualizacji, pewnemu porządkowi, wszystko miało

kultury

współczesnej

cywilizacji

od

tradycyjnej kultury chłopskiej.

swoje miejsce.
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jak do warsztatu pracy. Umierała ta kultura nie

Nie było czegoś takiego jak oddzielny proces
wychowania. Jak wychowywać dzieci, to dla nas

jednorazowo.

dzisiaj drażliwa sprawa. W kulturze chłopskiej nie

pamiętam tych objawów kultury. Jestem w gruncie

wychowywało się dzieci. Dziecko, odkąd stanęło

rzeczy człowiekiem, który jest na pograniczu

na nogach, było wkomponowane w porządek

właściwie dawnej kultury chłopskiej i tego, czym

domu. Wiedziało co ma robić, naśladowało matkę,

jest dzisiaj wieś. Jak to? - oburzy się ktoś, nie ma

ojca, dziadka. Jak ojciec rąbał drzewo to syn przy

na wsi

nim stał i przynajmniej pluł ojcu w ręce. Tak

w

wychowywało

telewizyjna.

się

dziecko.

Ta

kultura

nie

Ze

swojego

dzieciństwa

wiele

kultury dzisiaj? Jest taka sama jak

mieście,

mówiąc

najkrócej,

to

kultura

zostawiała skrawka przestrzeni na nudę. Pojęcie
Dawniej,

nudy nie istniało.

gdy

nadchodziła

jesień,

zima,

to ludzie garnęli się do siebie. Przychodzili choćby
na łuskanie fasoli. Łuskali fasolę i opowiadali sobie

Ta wspaniała kultura stworzyła cały system
filozoficzny,
wszystkie

w

relacje

którym

uwzględnione

człowieka

do

niestworzone rzeczy. Snuły się wspaniałe opo

były

wieści,

otaczającego

zwierzenia.

do

pamięci,

przyjdzie do głowy łuskać fasolę. Każdy ma

zwierząt, gwiazd, do Pana Boga. W środku tej

w domu telewizor. I każdy ogląda to samo. Dzisiaj

kultury jak słońce stał człowiek. A wszystko

nie wie się nawet, że w domu sąsiada ktoś umarł.

dookoła niego się kręciło.

To było nie do pomyślenia w dawnej kulturze

dzieci,

rodziców,

Komu

tego

wszystkiego

Do

dzieciństwie.

się

świata, do przyrody, do drugiego człowieka,
sąsiadów.

w

Nasłuchałem

dzisiaj

chłopskiej. Kulturze wszechwiedzy o wszystkim.
Życie płynęło przy otwartej kurtynie, co miało

Dlaczego ta wspaniała kultura musiała się

i dobre, i złe strony.

skończyć? Taki jest los kultur. Skoro skończyła
się kultura grecka, kultura rzymska, dlaczego nie

Skończyła się kultura chłopska, co nam po niej

miała skończyć się kultura chłopska? Kultura

zostało? Niektórzy twierdzą, że nie skończyła się,

chłopska musiała przegrać na starcie z nowoczesną

bo wciąż śpiewamy pieśni i ubieramy się w stroje

cywilizacją, ponieważ cywilizacja zaproponowała
człowiekowi

wygody.

kulturą nieustannego

Kultura
trudu.

To

chłopska
trud

ludowe. Otóż dokonałem takiego rozdzielenia.

była

To wszystko co współcześnie istnieje, nawet

tworzył

w rozkwicie, nazywam kulturą ludową. Ludową,

wartości tej kultury. Przychodzi cywilizacja, która

ponieważ

proponuje zamiast tary pralkę, zamiast noszenia

pojęcie

ludu,

aczkolwiek

niektórzy

używali go w stosunku do chłopów, odnosi się też

wody na nosidłach proponuje wodę z kranu, i tak

do różnych innych zbiorowisk ludzkich. W czasach

dalej. Jak kultura może wygrać, kiedy myśmy

Peerelu mówiło się na przykład o ludzie Warszawy.

ją sprzedali za te wygody. Umarła formacja, która

Kulturą

tę kulturę stworzyła.

ludową

może być

kultura

flisaków,

rybaków, rzemieślników, kultura przedmieść...
są producenci, ziemię

Wszystko to są kultury ludowe. Nie jestem

zmusza się do produkcji, ma się stosunek do ziemi

przeciwko tym kulturom, ale to nic jest kultura

Nic ma chłopów,
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to

wzorów i modeli tej kultury, bądźcie ostrożni,

wykorzystywanie inspiracji tkwiących w wielkim

uważajcie na podróbki. Zachęcam do dbania

dziedzictwie, jakie ta kultura zostawiła po sobie.

o autentyczność, bo dopóki da się zachować

Odnosi się także do takich kultur jak kultura grecka

związek

czy rzymska. Dziedzictwo tych kultur do dzisiaj

te wszystkie działania będą miały sens.

chłopska

w

dawnym

znaczeniu.

Jest

z

chłopską

autentycznością,

dopóty

funkcjonuje. Otóż, wielkość kultury chłopskiej
mierzymy również jej dziedzictwem. Zachęcam do
korzystania z kultury chłopskiej, z inspiracji. Pod
jednym warunkiem, nawiązujcie do autentycznych
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Wiesław Myśliwski urodził się w 1932 roku w Dwikozach pod Sandomierzem. Absolwent KUL-u,

: debiutował w 1967 roku powieścią „Nagi sad”, w trzy lata późnie] wydał „Pałac”, w 1984 roku
: arcydzieło „ Kamień na kamieniu”, porównywane z „Chłopami”. Dwukrotnie uhonorowany nagroI dą „Nike”, za „Widnokrąg” oraz „Traktat o łuskaniu fasoli”. Najnowsza powieść to „Ostatnie rozdanie”.
I Autor dramatów: „Złodziej”, „Klucznik” „Drzewo”, „Requiem dla gospodyni”.
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o Włościańskiej Orkiestrze Symfonicznej

Karol N am ysłow ski (fo t Z poczgtku XX wieku)

Orkiestra Symfoniczna imienia Karola Na

Co skłoniło przed 134 laty świetnie zapowia

mysłowskiego w Zamościu jest najstarszą w Pol

dającego się muzyka - absolwenta prowadzonego

sce. Powstała 24 lata wcześniej niż obecna Fil

przez Apolinarego Kątskiego Instytutu Muzyczne

harmonia Narodowa, dawniej Warszawska. Jej

go w Warszawie - Karola Namysłowskiego, do

twórcą był Karol Namysłowski - syn zubożałego

powrotu

szlachcica, urzędnika poczty w Starym Zamo

w Chomęciskach Małych, koło Starego Zamościa,

ściu - a kontynuatorem dzieła jego syn, Stani

by tu - w tajemnicy przed ojcem, a za cichą aproba

sław. Dziś rozwija to twórcze dziedzictwo zna

tą matki - wprowadzać w tajniki sztuki muzycznej

komity dyrygent, Tadeusz Wicherek.

okolicznych chłopskich synów z dłońmi nawykły
35
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mi do cepa i pługa, a nie do sprawnego przemiesz

filtrowane przez zasób nieco świeższej pamięci, co

czania palców po gryfach skrzypiec, altówek, czy

prowokuje do wędrówki wstecz, do kart może

wiolonczel?

gdzieś tam zapisanych, a nie rozpoznanych, czyli -

Co spowodowało, że Stanisław, syn Karola

w tym przypadku —do drugiej połowy XIX wieku.

Namysłowskiego, nie podjął pracy w Filharmonii

Skoro wielki polski poeta Julian Tuwim dokonał

Praskiej, której szef, wybitny czeski dyrygent

takiej udanej wędrówki wydając z siebie przepięk

Oskar Ncdbal, oferował mu batutę dyrygenta? Czy

ny cykl poetycki „Słopiewnic”, do którego muzykę

tylko chęć wpisania się w dzieło zapoczątkowane

skomponował Karol Szymanowski, wskrzeszając

przez ojca, czy może coś więcej?

aurę prasłowiańskości, gdy pszeniczna żywiną żylila,

Niewykluczone, że przyczyny tych niekon

to nam, robiącym w dzieciństwie na własny

wencjonalnych wyborów uda się jeszcze wyjaśnić,

użytek gwizdki i trąbki z kory drzewa wierzbowe

o ile znajdzie się dociekliwy badacz dziejów kultu

go, chwytającym muzykę wiatrów uderzających

ry muzycznej, który wejrzy w archiwa i - grzebiąc

w szyby okien i kropli deszczu spływających

w nich - odnajdzie stare gazety, z których wyłowi

z poddaszy, łatwiej będzie, niż Tuwimowi, odna

wypowiedzi ojca i syna, śledząc trasy koncertowe

leźć tamte klimaty. Spróbujmy.
Jest rok 1856. W Chomęciskach Małych przy

ich włościańskiej orkiestry oraz ich recepcję w ów

chodzi na świat pierworodny syn Karola i Anny

czesnych mediach.

z Markizów Chrzanowskiej Namysłowskiej, któ
remu na chrzcie dano imię Karol. Skromny dworek
zubożałego szlachcica mieści się tuż przy lekko
wznoszącej się drodze od Starego do „właściwego”
Zamościa. Dworek otacza park, w którym od
wiosny do lata śpiewają ptaki, a w pozostałych
porach roku szarogęszą się kruki, wrony i kawki.
Po drodze turkoczą chłopskie i żydowskie wozy
ciągnące do Zamościa i z powrotem, a także kola
ski ziemian. Od czasu do czasu trzaśnie bicz nad
grzbietem „powolnego konia”,

błyśnie przekleń

stwo: „ty pohańcu” lub „ty poganinie” (to do
konia”). A gdy przyjeżdża dyliżans pocztowy,
oznajmia to dźwiękami rogu. Te wszystkie odgłosy
zapomnianego, przemijającego wraz z ludźmi Roz
tocza, którymi muzyk nasiąkł w dzieciństwie
i wczesnej młodości, znajdą następnie ujście
w ognistych mazurach, posuwistych obertasach
i skocznych polkach Karola Namysłowskiego
- i onomatopciczne naśladowanie ptaków, i trza
skanie z bicza, i odgłosy sygnałów granych przez

Stanisław Nam ysłow ski (fo t Z początku X X wieku)

zbliżającego się pocztyliona. Do tego dochodzą

Dopóki taki wytrawny badacz nie znajdzie się,

przytupy. Skąd się one wzięły? Nieżyjąca już słyn

to pozostaje nam tylko gdybanie, mniemanie prze-

na pieśniarka ludowa Lubelszczyzny Anna Malec,
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Grób rodziny Nam ysłow skich

która do końca życia nie „splamiła się” blaskiem

skiego pochodzenia Bronisław Gimpel, a wcze

elektrycznej żarówki w swoim domu i obejściu

śniej, w roku 1906 jego starszy brat Jakub - piani

(zmarła w latach dziewięćdziesiątych XX wieku),

sta i kompozytor muzyki filmowej. Czy to ich

mówiła w rozmowie z Piotrem Dahligiem z Insty

przodkowie lub kuzyni rozstawiali drewniane pod

tutu Sztuki PAN o tajemniczej żydowskiej kapeli

łogi, by nie tylko muzykanci, poprzez równo tem

ze Lwowa rodziny Gimplów, która ustawiała drew

perowane dźwięki z chropawą manierą, ale i tań

nianą podłogę i przygrywała do tańca z przyśpiew

czący poprzez przytup, zaznaczyli swoją obecność

kami na przemian po polsku i w jidysz. Strofy jed

w muzyce lub dali tylko wyraz swojemu taneczne

nej z tych przyśpiewek, muzyków wędrownych

mu wigorowi, który wyzwoliła muzyka i dziew

Gimplów, przytacza we wspomnianej wyżej roz

czyna u boku?
Na te pytania pewnie już nie znajdziemy

mowie Anna Malec:

odpowiedzi. Na szczęście została muzyka, tryska
Żebym ja wiedziała gdzie mój Lejbuś pije

jąca w rytmach narodowych polskich i tirli-tirli

To bym mu zaniosła z karwotką pomyje

ptaków Roztocza, i trzaskaniem z bicza, i przytu
pem z podkówkami („Podkóweczki, dajcie ognia”),

We Lwowie urodził się w roku 1911 słynny

i dźwiękiem rogów zwiastujących nadejście dobrej,

polsko-amerykański skrzypek i pedagog żydow

oczekiwanej nowiny. Choć Karol Namysłowski

37

O Włościańskiej Orkiestrze Symfonicznej

sam pisał swoją muzykę, to jednak w gruncie rze

umysły Polski tzw. Ludowej próbowały zawęzić do

czy pisało ją życie, które go otaczało. Nie był wy

przejawów artystycznej działalności nawet nie pol

jątkiem. W Austrii polskim Namysłowskim był

skiej lecz tylko lokalnej, jakby to, co lokalne, nic

Johann Strauss, który podwiedeńskie ludowe lean-

było jednocześnie polskie. Jego twórczość, drogę

dery przekształcił w formę walca. Różnica jest za

życiową, jego postawę szufladkowano po II wojnie

sadnicza: gdy Strauss tworzył swoje walce, Austria

światowej jako kaprys obszarnika, którym przecież

wraz z Węgrami i polską Galicją była mocarstwem,

nic był, lub pańskie fanaberie (ładny mi pan, który

a Wiedeń był jedną ze stolic świata. Gdzież Cho-

w swoim dworku przyjmował chłopskich synów

męciska Małe miały się z nim równać. W muzyce,

i uczył ich piękniejszego świata przez muzykę).

podobnie jak w polityce, rację ma zawsze silniej

Całkiem możliwe, że to traktowanie po II wojnie

szy. W historii muzyki znana jest np. nazwa pol-

światowej orkiestry Namysłowskiego jako czegoś

nische Geige - polskie skrzypce, choć nikt nie wi

podejrzanego, bo wyrosłego spontanicznie, bez

dział w Polsce takich Geiger, które odróżniałyby

uchwały Biura Politycznego, zaważyło na postawie

się od innych. Za to każdy widział potęgę Polski

syna Stanisława, który po ojcu przejął batutę. Ale

Jagiellonów i to, co w niej zobaczył, adekwatnie do

o tym dalej. Pozostańmy przy Karolu.

tej potęgi nazywał polnische. Karol Namysłowski

Jego mazury „Kuba Jurek”, „Świr, świr, za

takiej szansy nie miał. Jego muzyka krzepiła naro

kominem” i wiele innych wyrosłych z polskiej tra

dowego ducha, podczas gdy jego austriacki odpo

dycji, wraz z przytupasami, gwizdami, strzelaniem

wiednik ty lico rozogniał zmysły wyższych sfer. Ten

obcasami i przyśpiewkami

narodowy duch zagościł w jego muzyce, której nie

- instrumentalistów, a nie śpiewaków - solistów,

towarzyszyła potęga państwa i dlatego też pozostał

pamięta starsze i średnie pokolenie Polaków z au

twórcą zaściankowym. Jego artystyczne osiągnięcia

dycji nadawanych przez Polskie Radio jeszcze

mniej lub bardziej, a z reguły bardziej, ograniczone

do początków (chyba) lat siedemdziesiątych. Wiele

członków

O rkiestra Nam ysłow skiego w USA. Okres międzywojenny

z tych zaśpi ewek poszło w lud. Były one na swój

Siedziała na lipie

sposób „rozwijane”. Na przykład niewinne słowa

Wołała Filipie

Namysłowiaków (pewnie ocenzurowane) śpiewane

Filipie, Filipie

w rytm polki:

Ja siedzę na lipie -
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były regionalnie modyfikowane, coś tam w nich

czas koncertu orkiestry Namysłowskiego w Kra

zmieniano, coś dodawano w duchu, aby wobec

kowie, którą dyrygował syn Karola, Stanisław.

siedzącej na lipie Filip nic pozostał bezczynny, lecz

Wiele, nawet bardzo wiele z tej tradycji musiało

uległ prośbie i zrobił to i owo.

pozostać w muzyce mistrza Zbigniewa, skoro Willis Conever - legendarny prezenter „Głosu Amery

Było, ale może nie minęło. Wspominany już tu
Karol Szymanowski pisał w broszurze „O wycho

ki”, który spopularyzował w świecie amerykański

wawczym znaczeniu kultury muzycznej w społe

jazz, powiedział o Zbigniewie Namysłowskim:

czeństwie”, że obronić się może tylko prawdziwie

„Honoruje w swojej muzyce trzy tradycje: jazzową,

szczera sztuka, wyrosła z narodowych korzeni. Do

polską i swoją własną”. Nie miałby amerykański

tych korzeni wracają współcześni polscy artyści.

recenzent okazji do sformułowania takiej pointy,

Jednym z nich jest jazzman, saksofonista, kompo

gdyby nie ludowe podglebie, na którym wyrosła

zytor i aranżer Zbigniew Namysłowski, zwany poe

muzyka, a wraz z nią włościańska orkiestra Karola

tą saksofonu. Jego płyta „kujawiak goes funky”

N amy słowskiego.

w stylu folk, to właśnie tamta starozamośeiańska

Przystępując do pisania tej opowieści korciło,

ekspresja rodu Namysłowskich i tamte klimaty.

by zacząć, jak w Genesis: „Na początku były Cho-

Drogi gałęzi rodu poety saksofonu i Karola Namy

męciska Małe i ... Karol Namysłowski”. Byłoby to

słowskiego rozeszły się gdzieś na poziomie pra

jednak tylko efektowne utrwalenie mitu, a mit, jak

dziadków. Młodemu Zbigniewowi tłumaczył zawi

to mit, zawiera prawdziwą aurę, ale zawsze z nutką

łości tego pokrewieństwa jego stryj Bolesław pod

większego, lub mniejszego fałszu w tle.
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tylko chór, który swym śpiewem budził wiernych

Było więc tak: nim Karol Namysłowski - ab
solwent Instytutu Muzycznego z tytułem dyrektora

z usypiających dźwięków obcych polskiej kulturze

muzyki

swej

muzycznej organów i niezrozumiałych strof modli

włościańskiej orkiestry, przy kościele w Starym

tewnych postklasycznej łaciny. I ten właśnie chór

Zamościu istniało kółko muzyczne. Zapewne był to

w pasterską noc 1880 roku został wzbogacony

-

zabrał

się

do

tworzenia

Orkiestra w latach sześćdziesiątych

o brzmienie instrumentów. Wywołało to szok

się 4 listopada 1881. Przez ten niecały rok mistrz

wśród zgromadzonych, bo było to coś innego, no

Namysłowski zdążył już wprowadzić w technikę

wego, coś, co przeczyło tradycji. Jakżeż odważny

gry na instrumentach dwudziestu siedmiu chłop

musiał być ówczesny proboszcz starozamościań-

skich synów. Wspomagał go w tym organista

skiej parafii, ksiądz Franciszek Woszczyński, który

z kościoła w Starym Zamościu, Józef Tratkiewicz.

dopuścił do tej „profanacji” bożego domu! Koncert

Przez całe życie wykształcił ich około 200,

w wigilię narodzin Chrystusa nie był jednak

co jest liczbą imponującą, zważywszy, że okres

formalnym początkiem orkiestry włościańskiej Ka

jego wzmożonej aktywności artystycznej skończył

rola Namysłowskiego. Za prawdziwą datę uważa

się wraz z utratą wzroku (około roku 1914).
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A ponieważ zespół składał się z samych rolników

- odbył się w pomieszczeniach prywatnej stolami

ze Starego Zamościa i okolicznych wsi, nazwał się

Konstantego Ptaszyńskiego, przy ulicy Stolarskiej,

Włościańską Orkiestrą.

dzisiejszej Żeromskiego 11. Wtedy już orkiestra

Już w niecały rok od daty założenia, bo we

posiadała komplet instrumentów nabytych za pie

wrześniu 1882 roku, orkiestra dała swój pierwszy

niądze swego założyciela.

koncert poza terenem gminy, w Zamościu. Ponie

Po Zamościu przyszedł czas na Lublin, a na

waż władze carskie nie zezwoliły na wynajem sali

stępnie pobliską Izbicę, Krasnystaw, Radom i Kiel

w siedzibie zamojskiej Ochotniczej Straży Pożar

ce. Przełomowy dla zespołu był rok 1891, w któ

nej, występ - żywo oklaskiwany przez publiczność

rym wystąpiła w Spalę przed obliczem cara
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Aleksandra III i jego świty. Zachwycony koncer

W roku 1925 orkiestra odbyła triumfalne tournee

tami

ofiarował

po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Jej pierw

K. Namysłowskiego złoty pierścień z brylantami

szy koncert w słynnej Metropolitan Opera House

i - co najważniejsze - dał glejt na koncertowanie po

zgromadził pięć tysięcy, entuzjastycznie reagującej,

całym imperium rosyjskim. Namysłowiacy wyko

publiczności. To właśnie po tym koncercie wyraź

rzystali to przyzwolenie, dając koncerty w Wilnie,

nie poruszony sprawozdawca gazety „Nowy Świat

Białej Cerkwi, Odessie, Kijowie, Charkowie czy

- The Połish Morning World” pisał: Tysiące pro

Jekaterynburgu . Wszędzie byli przyjmowani entu

stych, uczciwych, dobrych braci i sióstr odżyło ży

zjastycznie. W roku 1911, po ciężkich bojach z car

ciem nowym, gdy z estrady orzeźwiające ku nam

ską administracją, udało się uzyskać paszporty dla

szły fale radosnych dźwiękó w naszych. Byli bliżej

członków orkiestry na wyjazd do monarchii austro-

Polski niż przedtem. Odżyli. Trzeba było wiedzieć

węgierskiej. Dzięki temu kunszt Namysłowiaków

ich twarze, gdy wychodzili z sali koncertowej. Roz

mogły poznać takie miejscowości jak Kraków,

promienione, uszczęśliwione i wniebowzięte. A wy,

Wieliczka, Bochnia, Zakopane, Tarnów, Przemyśl,

namysłowiacy, przyjechaliście do nas,

Drohobycz, Rzeszów', Jarosław, Łańcut, Czortków,

huragan oklasków, ten wspaniały nastrój wieloty

Tarnopol, Stanisławów, Sambor, Lwów, Sokal

sięcznej publiczności polskiej był Wam hołdem

i Zaleszczyki. „Władze austriackie odnosiły się do

i zachętą, i podzięką. Nam grajcie. A grajcie te

Namysłowiaków znacznie życzliwiej niż rosyjskie.

właśnie mazurki i oberki, to, co nas raduje

Wydając zezwolenie na koncerty we Lwowie, dy

i cieszy ”.

batiuszka,

w dowód uznania

a

ten

rektor policji powiedział z uśmiechem: grajcie

Z upływem czasu orkiestra, pod względem

wszystko, z wyjątkiem tej waszej piosenki Jeszcze

składu, z wolna traciła swój chłopski rdzeń,

Polska nie zginęła. Toteż grali wszystko, prezentu

a z nastaniem Polski Ludowej swój społeczny cha

jąc cały swój bogaty i różnorodny repertuar” - czy

rakter. To, co społeczne, spontaniczne, twórcze

tamy w monografii zespołu.

i niezależne powinno, zdaniem urzędników, zostać

Ten repertuar był stopniowo poszerzany.

wtłoczone w socjalistyczny system prawny. Wła

Oprócz opracowań muzyki ludowej i oryginalnych,

dzom nie w smak było to, że orkiestra kultywuje

inspirowanych folklorem utworów Karola Namy

autentyczne, a nic krojone na socjalistyczną miarę

słowskiego, orkiestra miała w swoim repertuarze

tradycje narodowe, że nic pozwala ich ani fałszo

dzieła kompozytorów polskich i obcych. Analiza

wać, ani traktować instrumentalnie. Z tego powodu

tego repertuaru zdumiewa skalą jego trudności. Są

do repertuaru orkiestry nie mogły przebić się na

w nim utwory Mendelssohna, Chopina, Moniuszki,

przykład pieśni z okresu wspaniałej tradycji walki

Noskowskiego, Czajkowskiego, Griega, Schmcr-

zbrojnej w obronie Zamojszczyzny w okresie

linga,

II wojny światowej. Zdarzało się i tak, że urzędni

Wieniawskiego,

Sarasatego, Żeleńskiego

kom trudno było wytłumaczyć, że orkiestra, z wio

i wielu innych.
W roku 1885 wystąpiła po raz pierwszy

lonczelami i kontrabasami w składzie, nie może

w Warszawie, w czasie trwania Wystawcy Rolniczo-

z przyczyn technicznych przygrywać w marszu

Przemysłowej, wzbudzając entuzjazm słuchaczy,

podczas pochodu pierwszomajowego.

triumfalne recenzje w prasie i ...niepokój carskich

Zespół, aby przetrwać, musiał godzić przysło

urzędników, którym wyraźnie nic była na rękę ta

wiowy ogień z wodą, uświetniając swą grą zjazdy,

demonstracja mocy i piękna polskiego ducha.

akademie ku czci i rocznice wyjęte z komunistycz
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nego kalendarza. Przez pewien czas funkcjonował

Z pamięcią ludzi nie dyskutuje się, ale warto

w oparciu o prawo o stowarzyszeniach, które nało

w tym miejscu przypomnieć truizm, że często,

żyło ciasny gorset ograniczeń, zakazów i nakazów

szczególnie w chwilach zamętu, okoliczności ze

rekompensowanych skromną dotacją. Niedoinwe

wnętrzne, ich dramatyczna zmiana czynią człowie

stowanie i borykanie się z problemami finansowy

ka takim, jakim nie jest on ze swej natury. Gdyby

mi stale towarzyszyło orkiestrze. W nowej rzeczy

Stanisław Namysłowski był ze swej natury lekko-

wistości spadkobierca dziedzictwa Karola Namy

duchcm, to nie zrezygnowałby ze swej świetnie

słowskiego, syn Stanisław nie posiadał już środków

zapowiadającej się kariery skrzypka i dyrygenta

na zakup nut, strojów, instrumentów. Sam zresztą

i nie wrócił do Chomęcisk Małych, by najpierw

też klepał biedę. Aby palie w piecu, po kawałku

wprząc się w dzieło ojca, a następnie samotnic go

rozbierał rodowy dworek w Chomęciskach Małych.

kontynuować. Tyle tylko, że władzy ludowej to

Resztki dworku sprzedał wraz z otaczającym go

dzieło w swej autentycznej szacie nie było specjal

parkiem, dzieląc go na parcele. Sam przeniósł się

nie potrzebne, a nawet często sprawiało kłopot, bo

do Zamościa. Ponoć wykorzystując resztki dworku,

pozostawało

nabywcy posesji zbudowali swój dom oznakowany

„izmów”. No i wciąż próbowało, mimo różnych

jako parcela nr 9, przy ruchliwej drodze ze Starego

taktycznych koncesji, zachować swój społeczny

Zamościa do Zamościa. Niektórzy twierdzą, że lipy

charakter, którego ostoją byli chłopscy muzycy

w tle domu, w miejscu z którego roztacza się widok

i ich, mianowany nie przez administrację ale prze

na dolinę zbierającą się w dali w łagodne wzgórze,

swoje i ojca dzieło, dyrygent. Z takim ewenemen

to ostatni ślad po rodzinie Namysłowskich w Cho

tem musiała liczyć się każda władza. Oficjalnie

męciskach Małych.

nakładała knebel, a nieoficjalnie, poprzez swych

poza

głównym

nurtem

różnych

Starsi mieszkańcy okolic Starego Zamościa

bardziej światłych przedstawicieli, honorowała ten

pytani, co stało się z bogatą kolekcją obrazów ma

swoisty fenomen. Jednak w tej wytworzonej sytua

larstwa polskiego zgromadzoną przez Karola Na

cji trudno było projektować rozwój zespołu, gdy

mysłowskiego odpowiadają, że przed sprzedażą

prawie nie nic zależało od jej członków, a prawic

parku wraz z resztą dworku „każdy brał z niego to,

wszystko od widzimisię urzędników. Coś się skoń

co chciał”. Niewielka część obrazów, z bogatej

czyło, a dalsza droga pozostaje nieznana. Jak w tej

kolekcji, znajduje się w kościele w Starym Zamo

sytuacji odnaleźć tę pasję, która zawiodła chłop

ściu. Sam zaś Stanisław Namysłowski, po opusz

skich muzyków do liczących się sal koncertowych,

czeniu Chomęcisk Małych i zamieszkaniu w Zamo

jeśli jutro jest nieznane? Jak dążyć do kolejnych

ściu, często widywany był, w kultowej dla socjali

sukcesów, jeśli nie zależą one od muzyków? Wła

zmu, restauracji „Centralna”.

dza z nazwy, a nie z istoty, ludowa, dla wielu wraż

Jeden z ostatnich żyjących Namysłowiaków,

liwych ludzi owładniętych pasją autentycznego

Eugeniusz Kaluźniak (rocznik 1939), którego spo

społecznikowskiego działania, stworzyła naprawdę

tykamy przy porządkowaniu posesji Muzeum Zie

znakomite warunki do myśli i czynów samobój

mi Starozamojskiej znajdującej się naprzeciwko

czych, a nie tylko do medytacji, przy butelce wódki

kościoła, przeciwstawia syna ojcu: „Karol Namy

lub wina w kultowych knajpach socjalizmu, po

słowski to był człowiek poważny, patriota, udzielał

pozbyciu się resztek rodzinnych dworków i do

się, grał w kościele na organach, a Stasiu to taki

mostw.

skrzypek i trochę lekkodueh”.
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O Włościańskiej Orkiestrze Symfonicznej

znaczonej na stajnie dla koni, jest sala koncertowa

Włościański charakter orkiestry przeżył Stani
sława Namysłowskiego (zmarł w roku 1963) do

na sto kilkadziesiąt miejsc. Pięćdziesięcioosobowy

czasu uczestnictwa w koncercie, na początku lat

zespół orkiestralny jest ściśnięty na niewielkiej

osiemdziesiątych, ówczesnego wicepremiera Tade

przestrzeni. Trudno powiedzieć, czy muzycy słyszą

usza Wrzaszczyka. Nie był wprawdzie Wrzaszezyk

się nawzajem. Akustyka przypomina studio nagrań,

ministrem kultury, ale był wicepremierem i wpły

gdzie o ułamek sekundy spóźnione dmuchnięcie

wową osobą, toteż jego opinia, że tak świetna or

w obój czy flet robi różnicę dla wyczulonego ucha.

kiestra musi mieć państwowy charakter, oznaczała

W takich warunkach akustycznych cały wysiłek

wyrok wraz z egzekucją na społeczny charakter

zespołu i dyrygenta musi chyba pójść w stronę dba

orkiestry. Zamiast prób we wtorki i piątki muzycy

łości technicznej wykonania, a nic głębi wyrazu.

musieli przychodzić do pracy codziennie, podpisu

Włościańskiej orkiestrze, pod batutą Karola i Stani

jąc listy obecności. Pola nie mogły zostać nie zao

sława Namysłowskich, też niejednokrotnie przypa

rane, a zbiory nie zebrane, dlatego też chłopscy

dało grać w trudnych warunkach. Pod tym wzglę

muzycy w

dem w Zamościu do dziś niewiele się chyba zmie

zdecydowanej

większości

opuścili

niło. Jest to specyficzny i nie wiem, czy chciany

zespół.
Dziś już, nie włościańska lecz orkiestra sym

łącznik między dawnymi, a nowymi czasy. Innym

foniczna imienia Karola Namysłowskiego ma za

jest muzyk pan Stanisław Marcyniuk, właściciel

wodowy charakter. Grają w niej muzycy wykształ

odziedziczonego po

ceni w profesjonalnych instytucjach muzycznych.

gospodarstwa rolnego. Niejako z musu musi go

Niektórzy z nich, jak rodzina Stopów, kontynuuje

obsiewać, a latem, gdy koleżanki i koledzy z orkie

dzieło ojca i dziadka Mieczysława oraz stryja Ta

stry odpoczywają, on musi żniwować. W rozmowie

deusza już w trzecim pokoleniu. Zespół ma stałą

zastrzega, że jest muzykiem, a nic rolnikiem. Rol

siedzibę w budynku dawnej Nowej Bramy Lwow

ników (dawniej chłopów) w orkiestrze już nie ma,

skiej. W miejscu, gdzie dawniej przemieszczały się

ale są ich potomkowie i to jest chyba największe

konie i powozy jest hol i szatnia. W części, prze

zwycięstwo Karola i Stanisława Namysłowskich.
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rodzicach

13-hektarowego

Agata Biłaś
Konsultacja: arch. Piotr Chwazik

SW EG O NIE ZNACIE

Chata kurpiow ska, rys. Piotr Chw azik

Podróżując przez Polskę można dojść do

kształtnym nosie. Wjeżdżamy do wsi, typowej

wniosku, że byłby to bardzo piękny kraj, gdyby nie

ulicówki. Wzdłuż drogi rozsypane chaotycznie

zabudowa. Jcdziemy sobie na przykład przez

domy większe i mniejsze. Pokryte są płaskimi,

świętokrzyskie. Teren malowniczo pofałdowany,

dwuspadowymi

droga wije się wśród pól. Zza pagórka wyłania się

Stoją bliżej lub dalej od ulicy. Niektóre z nich są

ładny krajobraz, a tam, na wzniesieniu coś niby

w kolorze ceglastoczerwonym, inne pomarańczo

zniekształcony dworek, w kolorze jaskrawożółtym

wym, znajdziemy też niebieskie i zielone. Niektóre

i z niebieskim dachem, jak pryszcz na bardzo

kolory powtarzają się, co nasuwa myśl, że lokalny
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lub czterospadowymi dachami.

STUDIA (. MATERIAŁY,,

I nagroda w konkursie „Tw ój dom - dialog z tradycją", autorzy: A ndrzej Błażko, M ich a ł Dąbrow ski,
Dorota Krupińska, M agdalena Zaw ada, Pracow nia A rchitektoniczna „ A A " S .C
ul. Fiszera 14, 80-952 Gdańsk

sklep budowlany sprzedawał je akurat w promo

Tymczasem mamy wspaniałe tradycje budow

cyjnych cenach. W oczy rzucają się, modne tu

nictwa ludowego. Przez wieki różne regiony wy

ostatnio, boniowania. W droższych budynkach

pracowały swoje charakterystyczne wzory domów,

wykonane z kamienia, w tańszych z doklejonego

wyróżniające

styropianu albo po prostu namalowane. Każdy dba

zdobieniami. Istotną rolę odgrywały proporcje

o swój dom kierując się własnym gustem i nie

i użyte materiały. Forma budynków była wynikiem

zważając na dobro wspólne. Budynki z lat 90-tych

doświadczeń, poszukiwania najlepszych sposobów

łatwo odróżniamy po tralkach. Typowe dla PRL

dostosowania się do klimatu, znalezienia funkcjo

Zwykle

chylą

się już

kazała gospodarzom zdobić swoje domy na różne

ku

sposoby. W efekcie powstały piękne podcieniowe

upadkowi. Architektura wsi daje wrażenie jakiegoś
zagubienia

i

nieporadności

estetycznej

dachu,

rybacy, inne rolnicy czy tkacze. Potrzeba piękna

Gdzieniegdzie stoją jeszcze znacznie mniejsze
domy.

konstrukcją, budową

nalnych rozwiązań, inne potrzeby mieli bowiem

„kostki” właściciele ozdabiają w rozmaity sposób.

drewniane

się

chałupy na Kaszubach, domy Kurpiów z rzeź

jej

bionymi nadookiennikami i okiennicami, słynne

mieszkańców. Wygląda to tak, jakby brakowało

malowane chałupy z Zalipia itd..

punktu odniesienia, wzoru, do którego można by

Gwałtowne zerwanie z tradycją nastąpiło

nawiązać. Patrząc na zdjęcie wsi trudno byłoby

w czasach PRL. Kraj potrzebował odbudowy po

zgadnąć w jakim regionie leży, bo podobnie

zniszczeniach wojennych, równocześnie ustrój soc

wygląda zabudowa większości terenów Polski.

jalistyczny obiecywał poprawę warunków życia.
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Nowoczesność

W latach 60-tyeh nastąpiła masowa wymiana

oznaczała

w

czasach

Polski

murowane.

Ludowej radykalne zerwanie z tradycją (którą

Murowane miało być nowocześniejsze i trwalsze,

wychwalano, co prawda, ale w taki sposób, że

podobnie jak lepsze miało być pokrycie dachów

stawała się tylko reliktem muzealnym). Ludowe

popularnym

PRJL

chałupy zamieszkały w skansenach lub popadały

budownictwo mieszkaniowe, tak jak inne działy

powoli w ruinę. To, co nowoczesne było prestiżowe

gospodarki, podlegało planowaniu centralnemu.

i pożądane; to co tradycyjne, wstydliwie ukrywane.

Centralny planista ustalił, jakiego domu potrzebuje

Powoli znikały lokalne tradycje architektoniczne,

przeciętna polska rodzina. Dom ten miał być

pamięć o nich i poczucie dumy z odrębności.

nowoczesny i funkcjonalny. Funkcjonalny, czyli

Krajobraz Polski zmieniał się szybko i coraz

wywodzący się z ducha modernizmu. Tak powstała

bardziej ujednolicał. Zaniedbano przy tym pilno

uniwersalna „kostka”. Betonowy sześcian z prawie

wanie równej linii zabudowy, co spowodowało

płaskim dachem.

coraz większy chaos estetyczny.

budownictwa

Zmiana

drewnianego

eternitem.

ustroju

W

na

czasach

spowodowała

dowolnością kątów nachylenia),

prawdziwy

a prawdziwą

rozkwit chaosu. Odtąd każdy mógł budować co

królową stała się tralka. Nastąpił wysyp domów

chciał i jak chciał. Lata szarości wyzwoliły w lu

mających

dziach potrzebę poszukiwania prestiżu i swojskośei

symbolem sztuki narodowej na przełomie X IX

na własną rękę. Powróciły pochyłe dachy (z pełną

i XX wieku, kiedy to poszukiwano dla niej jakiegoś
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imitować dworki.

Dworek stał się

STUDIA (. MATERIAŁY,,

wspólnego wzoru. Styl dworkowy odwoływał się

projektów. Takie rozwiązanie wydaje się najtańsze

(i odwołuje) do neoklasycyzmu i baroku. Szcze

(często

gólny rozkwit przeżył w latach 20. XX wieku.

dopasowania do warunków

Odradzająca

potrzebowała

dualnych potrzeb, a nawet dopracowania projektu

symboli podkreślających tożsamość narodową. Ale

budowlanego). Inwestor przegląda więc katalogi

już lata 30-te przyniosły odejście od tego stylu

budynków, które (teoretycznie) mogłyby stanąć

i rozkwit modernizmu. Dworki powróciły w latach

w dowolnym miejscu, na wsi czy w mieście, nad

90-tych, często w formie zupełnie karykaturalnej.

morzem czy w górach. Przy wyborze kieruje się

Każdy, nawet posiadacz maleńkiej działcezki, chce

wyłącznic własnym gustem (lub ceną). Dopiero po

się

Rzeczpospolita

projekt
terenu

wymaga
i indywi

dochodzi bogactwo wyboru materiałów wykoń

tortem, tak budynek po dołożeniu kolumienek

czeniowych elewacji i pokryć dachu. W efekcie

i ganku nie stanie się dworkiem. Dworek polski to

otrzymujemy miejscowości,

określone proporcje i ich harmonia. Nasza archite

w których każdy

budynek jest zupełnie inny. Nic nie pasuje do

ktura czasami przypomina cukiernię, w której na

niczego. Chaos i pstrokacizna nie są przyjemne dla

niezbyt udane ciasta ponakładano krem, żeby je

oka. Byle jaka miejscowość nie budzi dumy

nobilitować (a przecież dobry placek ze śliwkami

mieszkańców.

jest znacznie lepszy od zakalca z kremem).
styl

ponieważ

na pewno sprawdza się w praktyce. Do tego

śliwcami po nałożeniu na górę kremu nic stanic się

także

jest,

ukończeniu budowy dowiaduje się, czy projekt ten

mieć coś na kształt dworku. Tak jak placek ze

Polacy pokochali

nic

Często z zazdrością myślimy o pięknych

zakopiański.

miasteczkach i wsiach we Włoszech, Skandynawii

Niestety nie tylko mieszkańcy Zakopanego i jego

czy Szwajcarii, nic zauważając, że piękno ich

okolic. Domy w stylu zakopiańskim można spotkać

architektury

to

głównie

harmonia

zabudowy.

w każdej części Polski. Szczególnie rozpowsze

W krajach Europy Zachodniej podchodzi się

chniają się na terenach górzystych, mimo że Biesz

z szacunkiem i dumą do tradycji regionalnego

czady czy Sudety mają zupełnie inne i nie mniej

budownictwa. Mieszkańcy podporządkowują się

piękne tradycyjne budownictwo. Ostatnio można

lokalnym planom zabudowy (plany te są też

zauważyć coraz większe zainteresowanie archite

rzeczywiście

kturą drewnianą. Często jednak budujący, nie zna

chowanie

jąc wzorów lokalnych lub lekceważąc je, odwołują

Dzięki temu wsie i miasteczka zyskują harmonię.

się do swojego wyobrażenia o tradycyjnym drew

Są po prostu ładne i dobrze wkomponowane

nianym budynku. W efekcie na zupełnie płaskim

w otaczającą przyrodę. Gospodarz, budując swój

Mazowszu spotkać możemy np. góralską chatę czy

dom,

karczmę (która zresztą z góralską architekturą

wyróżnienia się i zaimponowania innym, co dobro

będzie mieć niewielki związek).

wspólne. Szwed np. nie sięga po wzorce pałaców

korzysta

z

katalogu

ciągłości

musi

mieć

form

nakazującym

za

architektonicznych.

na uwadze nie

tyle chęć

z XVI-wiecznych Włoch, bo jest dumny z tego, co

Obecnie ktoś, kto planuje budowę domu,
najczęściej

egzekwowane),

wypracowali

gotowych
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jego

przodkowie.

Dążenie

do

STUDIA (. MATERIAŁY,,

podtrzymania lokalnych odrębności w architekturze

możemy projektować nowocześnie, korzystając

nic wyklucza jej nowoczesności. Tradycyjnym

z lokalnych wzorów, zachowując odpowiednie dla

formom towarzyszy często zastosowanie nowych

regionu proporcje i charakterystyczne cechy.

technologii. „W kontynuacji wartości regionalnej

Coraz większą wagę do tego przywiązują

w architekturze nic chodzi o powielanie wzorów

władze samorządowe, często starają się promować

zabudowy mieszkaniowej

z minionych okresów

architekturę czerpiącą z tradycji. Urząd Mar

historycznych, ponieważ wiązały się one z okre

szałkowski Województwa Małopolskiego przyznaje

ślonymi, a dziś już nie istniejącymi potrzebami,

od 2003 roku nagrody im. Stanisława Witkiewicza

lecz

„za

o

podtrzymanie

zewnętrznych

cech

najlepsze,

współczesne

realizacje

archi

architektury regionalnej, co szczególnie wpły

tektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu

nęłoby na poprawę ładu przestrzeni zabudowy.”

krajobrazu

(P.

tra

nagrody jest „wsparcie dobrej architektury - takiej,

dycji...”). Autor tych słów poświęca więcej uwagi

która współtworzy harmonijną przestrzeń publiczną

Podlasiu, gdzie zachowało się wiele pięknych

oraz

przykładów

obiektów”. Nagrody przyznawane są co dwa lata

Łodziński,

wyjątkowy

„Kontynuacja

drewnianej
charakter

regionalnej

zabudowy,

nadającej

miejscowościom.

Warto

kulturowego

stanowi źródło

Małopolski”.

inspiracji

Celem

dla kolejnych

nowym budynkom, w dwóch kategoriach: archi

zadbać o to, by nowe inwestycje nic zepsuły tego

tektura użyteczności publicznej

malowniczego regionu. Piotr Łodziński formułuje

mieszkalna. Bardzo ciekawą inicjatywę podjął

kilka

w 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa

konkretnych

wytycznych

dla

tworzenia

rozwiązań projektowych:
-

-

-

-

Warmińsko

-

Mazurskiego

i architektura

(we

współpracy

nowe budynki muszą pasować do otacza

z olsztyńskim oddziałem terenowym Narodowego

jącej zabudowy skalą;

Instytutu Dziedzictwa i Stowarzyszeniem Archi

wskazane jest zachowanie zastanej linii

tektów Polskich). Organizatorzy konkursu „Twój

zabudowy;

dom - dialog z tradycją” zaprosili architektów

do otaczającej zabudowy należy nawiązy

z

wać przede wszystkim profilem oraz ma

gotowego domu dla czteroosobowej rodziny, przed

teriałem

kolejności

stawicieli klasy średniej, wpisującego się w wy

proporcjami elewacji ich materiałem wy

jątkowy krajobraz województwa...”. Do konkursu

kończeniowym, kolorem i detalem;

zgłoszono 184 prace. 4 z nich zostały nagrodzone,

przy adaptacjach architektury tradycyjnej

a 24 wyróżnione. Wszystkie nagrodzone i wy

powinny

różnione projekty znalazły się w opublikowanym

dachu,

być

w

dalszej

zachowane

podstawowe

całej

Polski

do

przygotowania

„projektu

po konkursie specjalnym katalogu domów je 

cechy formy zewnętrznej obiektów.
Dzięki regionalnej architekturze możemy zachować

dnorodzinnych

swoją tożsamość, nic ulegać globalizacji. Nic

wiejskich województwa Warmińsko - Mazurskiego.

znaczy to jednak, że musimy odtwarzać dawne

Projekty te można kupić po cenach zbliżonych do

tradycje ciesielskie i mieszkać w skansenach;

rynkowych.
49

przeznaczonych

dla

terenów

STUDIA (. MATERIAŁY,,

f o t ze strony w w w .zagrodakolodzieja.pl
Konkurs „N o w e Dom y Przysłupow e” A rchitekci - II nagroda rów norzędna,
A utorzy: Projektow anie A rchitekton iczne Krzysztof Kozłow ski, Gdańsk

To, że inicjatywy te podjęły władze samo

0 zupełnie chaotycznym rozmieszczeniu okien

rządowe, ma bardzo duże znaczenie, ponieważ to

1 w dowolnych kolorach, zupełnie inne niż to, co

od urzędników w znacznym stopniu zależy, co

zatwierdził urząd wydający pozwolenie na budo

i jak będzie budowane. To, na ile precyzyjny i na

wę. Podobnie jak w przypadku piłki nożnej

ile sensowny będzie miejscowy plan zagos

i zdrowia, za ekspertów od architektury uważają

podarowania przestrzennego, czy urzędnicy będą

się prawic wszyscy Polacy, bez względu na

zwracać uwagę na estetykę, czy tylko na sprawy

wykształcenie i status społeczny. Każdy przecież

formalne, wpłynie na wygląd naszych miej

wie jak powinien wyglądać dom, bo już przy

scowości. Obecne prawo nie przywiązuje wagi

najmniej kilka widział i dlatego

do wyglądu elewacji, zmiany elewacji projektu

projekt chętnie sam poprawi.

budowlanego nie są zmianami istotnymi. W prak

pierwotny

Na szczęście coraz więcej osób zauważa

tyce oznacza to, że mogą powstawać budynki

i
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docenia

piękno

dawnej

architektury.
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pograniczu

polsko-nicmiccko-czcskim,

architektów (i studentów) polskich, jak nie

na

obszarze historycznych Górnych Łużyc istnieje

mieckich,

wyjątkowy

domy

mieszkających po dwóch stronach granicy. Dla

przysłupowe. Oryginalność tych domów polega

Niemców ciekawsze są projekty nowoczesne,

na

jest

ponieważ u nich zachowało się więcej domów

całkowicie na słupach okalających parter. Dzięki

zabytkowych, dla Polaków - te bardziej trady

temu w domach, które były warsztatami tkaczy,

cyjne. Wyjątkowość tego konkursu polega na

drgania nie przenosiły się na piętro. W Polsce

tym, że zwycięskie projekty (przyznano 5 dru

zachowało

gich, równorzędnych nagród) można kupić, wraz

rodzaj

konstrukcji,

budownictwa

ciężar

się do dziś

piętra

-

oparty

600 takich domów

miał

oczekiwania

z

tyni). By uchronić jc przed zniszczeniem (oraz

złotówkę. Dla tych, którzy nie pokochali lokalnej

starać się o środki na dofinansowanie remontu)

architektury, decydująca przy wyborze projektu

ich właściciele wpisują jc do rejestru zabytków

może być więc cena. Dom Kołodzieja, który

(dotąd jest

zachowanych

znalazł się w nazwie stowarzyszenia (i jest jego

domów). Zdarzają się przypadki, gdy mieszkańcy

siedzibą) jest wspaniałym przykładem tego, jak

starają się o wpisanie, jako strefy ochrony

miłość do architektury może napędzać do działa

konserwatorskiej, całej wsi bojąc się, że inaczej

nia. Skazany na zagładę, ogromny, przysłupowy

ktoś może zniszczyć im okolicę budując dom

dom kołodzieja ze wsi przeznaczonej pod roz

zakopiański lub niekształtny „dworek”. Taką

budowę

ochroną objęta jest wieś Antoniów (gmina Stara

Gotthardt i postanowiła go uratować. W 2005

Kamienica, powiat Jelenia Góra), a stara się

roku udało się przenieść go do Zgorzelca, gdzie

o nią Wolimierz (gmina Leśna, powiat Lubański).

po remoncie i adaptacji zyskał nowe funkcje.

Coraz więcej osób, któ-rc chcą osiąść w Górach

Teraz mieści się w nim restauracja i pensjonat,

Izerskich czy Karko-noszach świadomie szuka

a jego właścicielka pomaga innym zaintereso

domów tradycyjnych. Z myślą o nich, ale także

wanym renowacją podobnych budynków i wal

z myślą

o niemieckich sąsiadach (u których

czy o zachowanie krajobrazu kulturowego re

zachowało się znacznie więcej zabytkowych

gionu. Mimo, że - jak wspomina - kiedy poko

domów przysłupowych) stowarzyszenie Dom

chała ten dom, nie wiedziała o jego historii

Kołodzieja

jeszcze nic. Dzięki m. in. jej pracy, teraz domy

(we

tylko

1/3

z

współpracy

z

niemieckim

budowlanym,

elektrowni

odkryła

za

osób

(najwięcej z nich możemy zobaczyć w Boga

tam

projektem

spełnić

symboliczną

Elżbieta

Leeh-

przysłupowe stały się dumą regionu.

Stowarzyszeniem Fahring Umgebindehau) zorga

Warto rozejrzeć się wokół siebie i spraw

nizowało konkurs „Nowe Domy Przysłupowe”
na projekt domu jednorodzinnego inspirowanego

dzić, co, jak i dlaczego budowali mieszkający tu

tradycją.

przed nami ludzie. Jeszcze ciągle można znaleźć

Konkurs

skierowany

zarówno

do
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w Polsce wiele przykładów pięknej, lokalnej

epok. Wyrwane z kontekstu budynki stają się

architektury. Być może wystarczy o nie zadbać,

karykaturą. W efekcie powstaje chaotyczna zabu

by

dowa, szpecąca - często bardzo piękny - kraj

zalśniły

pełnym

blaskiem.

Zapomnienie

obraz.

o tradycjach regionu powoduje, że inwestor staje
się bezradny, pozbawiony punktu odniesienia,
próbuje szukać jakiejś historii i jakiejś tradycji,
z której mógłby być dumny. Nic znając własnej,
zapożycza elementy z różnych miejsc i różnych
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B u d o w n ic t w o lu d o w e w P o lsc e ,
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Jednym z rodzajów sztuki przekazującej obraz

Plakiety - jednostronna odmiana medalu, zwykle

artystyczny wsi, jej mieszkańców i otoczenia jest

prostokątna, o wymiarach boków od 25 mm nawet

medalierstwo, które łączy dzieło artystyczne z rze

do powyżej 600 mm.

mieślniczym. Liczne dzieła medalierskie wskazują,

Medaliony - utwory artystyczne okrągłe lub owal

żc ten rodzaj sztuki nic ustępuje pozostałym for

ne o różnych rozmiarach. Jubilerska forma meda

mom twórczości. Obiekty sztuki medalierskiej spo

lionu, na ogół mniejsza (medalik), może służyć

czywają w zaciszu sklepów antykwarycznych,

jako ozdoba do noszenia na szyi. Większe formy

w szufladach kolekcjonerów, często na targach

medalionów (ponad 110 mm) stanowią elementy

staroci wśród klamek, części do rowerów i innych

dekoracyjne w architekturze i wyrobach rzemieśl

przedmiotów. Są też gromadzone przez uczestni

niczych.

ków konkursów, wystaw, zawodów jako trofea
Wymienione formy różnią się między sobą

świadczące o ich sukcesach artystycznych czy też

zwykle kształtem, rozmiarem i techniką wykona

sportowych.
W Polsce sztuka medalierska zaczęła się roz

nia, jednak często trudno określić, do której grupy

wijać z początkiem XVI w. Początkowo była poza

należy wyrób zaliczyć z uwagi na brak jasnych

zasięgiem zainteresowania i możliwości drobnej

kryteriów rozróżniania. Medal dwustronny posiada

szlachty, a tym bardziej warstwy włościan. Pomimo

awers i rewers. Na monetach awersem jest strona,

to tematyka wiejska zaczęła występować w obiek

na której jest godło państwowe. W medalu awer

tach medalierskich jakby mimochodem przy innych

sem jest zwykle jego strona zawierająca temat me

okazjach. Praca na roli zawsze kojarzyła się lu

dalu. Zbiory medali dostępne są głównie w niektó

dziom zc spokojnym pokojowym życiem. Stąd dla

rych muzeach. Znaczne zbiory medali dotyczących

podkreślenia niektórych wydarzeń wykorzystywa

wsi i rolnictwa znajdują się w Muzeum Historii

no krajobraz wiejski i sceny z życia wiejskiego.

Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie oraz

Zanim rozpoczniemy podróż medalierską przez

Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rol

polską wieś, kilka podstawowych informacji o me

no - Spożywczego w Szreniawie k/ Poznania

dalierstwie. Wytworami sztuki medalierskiej są

Medale emitowane przez mennice, firmy gra

małe formy artystyczne, takie jak: medale, plakiety,

werskie, a także ukazujące dorobek artystów lub

medaliony. Wykonywane głównie z metali i ich

kolekcjonerów mogą być prezentowane w katalo

stopów, ale również z kamienia, stiuku, materiałów

gach. Zawierają one zwykle opis tekstowy rzeźby

ceramicznych, minerałów i innych materiałów.

umieszczonej na awersie (A) i rewersie (R) medalu,
sygnaturę, autorstwo, rozmiar medalu, wielkość

Medale - małe formy artystyczne zwykle okrągłe

edycji, materiał z jakiego został wykonany, sposób

lub owalne, rzadziej wielokątne, zwykle dwustron

wykonania oraz emitenta. Nic zawsze jednak meda

ne (posiadające awers i rewers) o wymiarach

le zawierają pełny opis. Często występują trudności

35-110 mm. Mniejsze formy (do 35 mm) określane

w określeniu autorstwa medalu (zwłaszcza, kiedy

są jako medaliki lub żetony.

nic jest sygnowany) oraz daty jego emisji.
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Udział chłopów w obronie Ojczyzny stanowi
chlubną kartę w historii walk niepodległościowych.
Był jednak niedostrzegany i niedoceniany. Dopiero
udział kosynierów w bitwie pod Racławicami jako
jednolitej jednostki chłopskiej pod sztandarem
z napisem; „Żywią i bronią” doceniony przez Ta
deusza Kościuszkę i uhonorowanie chłopa Bartosza
Głowackiego unaocznił rolę i znaczenie chłopów
w walce o niepodległość.
Insurekcja Kościuszkowska zapisała się na
trwale w pamięci społeczeństwa. Zapisała się także

2. M arek Lipow ski. Pow stanie styczniow e

w literaturze, poezji i malarstwie. Znalazła też wy

50% peowiaków stanowili chłopi. W kampanii

jątkowo duże odbicie w sztuce medalierskiej. Po

wrześniowej 1939 r. około 70% żołnierzy i podcho

stać Tadeusza Kościuszki, formacja chłopska kosy

rążych miało chłopskie pochodzenie. W latach

nierów, bohaterski ich przedstawiciel Bartosz Gło

okupacji chłopi stanowili około 60% żołnierzy ru

wacki, bitwa pod Racławicami i sztandar z napisem

chu oporu. W 1940 roku powstały „Bataliony

„Żywią i bronią” stały się podstawowymi moty

Chłopskie”. W strukturach zbrojnych ruchu ludo

wami medali.

wego brało udział ponad 165 tysięcy chłopów.
Bataliony Chłopskie odegrały szczególną rolę
w obronie Zamojszezyzny, uniemożliwiając oku
pantowi kolonizację wschodnich ziem kraju. Wyda
je się, że tak jak niedoceniany był wysiłek zbrojny
chłopów, tak nie jest on odpowiednio przedstawio
ny w sztuce medalierskiej.

1. Andrzej Nowakowski. Bitwa pod Racławicami.

3. W iesław Bielak. W ojda, Zaboreczno, Róża

W dalszych dziejach Polski chłopi również nie

Opisując wysiłek zbrojny polskich chłopów

szczędzili swej krwi. W powstaniu listopadowym

w czasie powstań wyzwoleńczych i wojen nic

znaczna część wojsk rekrutowała się z warstwy

można pominąć ich udziału w walce z żywiołami,

chłopskiej. Również w powstaniu styczniowym

w szczególności z pożarami trawiącymi niejedno

nieraz ocenianym jako „szlacheckie” w walczących

krotnie dorobek całych wsi. Tworzenie się ochotni

oddziałach partyzanckich brało udział 43% chło

czych organizacji mających na celu obronę przed

pów. Kolejną organizacją wojskową, już w XX

ogniem związane jest z powstawaniem kółek rolni

wieku, była Polska Organizacja Wojskowa utwo

czych oraz towarzystw ubezpieczeń od ognia.

rzona przy udziale Józefa Piłsudskiego.
54

Wieś I rolnictwo w sztuce medalierskiej

HM i

Początkiem ich tworzenia były lata sześćdziesiąte

miennych przepisów, przedstawiały różny poziom

XIX w. Przebieg ich powstawania był odmienny

wyszkolenia i wyposażenia, połączyły się w 1921 r.

w każdym z trzech zaborów.

w jeden Główny Związek Straży Pożarnych Rze
czypospolitej Polskiej. Związek ten zrzeszał już
2700 ochotniczych straży, w których działało 100
tysięcy strażaków.
W latach wojny powstała konspiracyjna orga
nizacja strażacka „SKAŁA”. Tysiące strażaków
walczyło jako żołnierze Wojska Polskiego oraz
w

4. A ndrzej i Russana Now akow scy. M edal honorow y

podziemnych

organizacjach

wojskowych.

W 1949 r. Związek zostaje rozwiązany, a w grud

im. Bolesław a Chom icza

niu 1956 r. reaktywowany. W 1992 r. - nawiązując

W Galicji za datę powstawania takich organi

do nazwy z 1921 r. na IX Krajowym Zjeździe przy

zacji uznawane było utworzenie w 1860 r. Krajo

jęto nazwę: „Związek Ochotniczych Straży Pożar

wego Towarzystwa Ubezpieczeń od ognia zaintere

nych Rzeczypospolitej Polskiej. Od zarania działal

sowanego zmniejszeniem skutków pożarów. Już

ności do chwili obecnej organizacje OSP są ściśle

w 1862 r. powstają pierwsze stowarzyszenia stra

związane z ruchem ludowym. Biorąc pod uwagę

żackie, a w następnych latach obserwuje się ich

wkład pracy i zaangażowanie w całokształt statu

przyrost liczebny. W 1875 r. wc Lwowie zwołano

towej działalności, Związek emituje szereg odznak

I Krajowy Zjazd Strażacki, podczas którego powo

i odznaczeń przyznawanych strażakom i ich

łano Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożar

organizacjom. Część z nich znalazła miejsce

nych Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim

w katalogu.

Księstwem Krakowskim. Dalszy rozwój straży
następował dzięki inicjatywie sejmu krajowego

W ysta w y

ustanawiającego w 1890 r.
W Królestwie Polskim prawdopodobnie jako

Pierwsze wystawy odbywały się pod patrona

pierwsza powstała OSP w Kaliszu. Do 1881 roku

tem monarchów i rządów, co dodawało wystawia

utworzono już 27 straży. W 1915 r. za zgodą władz

jącym dodatkowego splendoru. Ich organizowanie

carskich powstaje Towarzystwo Świętego Floriana,

wymagało wysokiej już świadomości producentów

które na Ogólnokrajowym Zjeździe Straży Ognio

i oczywiście odpowiedniej pokojowej atmosfery.

wych przekształcone zostaje w Związek Floriański.

Nic sprzyjały temu czasy wojenne, rozruchy i nie

W zaborze pruskim w 1867 r. powstaje Prowincjo

pokoje. Z tych względów Polska nie była najlep

nalny Śląsko-Poznański Związek Strażacki, prze

szym miejscem do organizowana wystaw. Ich po

kształcony wkrótce w Poznański Prowincjonalny

czątki sięgają połowy XVIII w. i miały miejsce

Związek Straży Pożarnych i Prowincjonalny Zwią

w Anglii, ówczesnym imperium o wysoko rozwi

zek Straży Pożarnych na Górnym Śląsku. W 1880r.

niętym przemyśle i rolnictwie.

powstaje Pomorski Związek Straży Pożarnych.

Ich początkiem była wszechświatowa wystawa

Wszystkie Związki uczestniczą czynnie w powsta

w Anglii w 1851 r., która zgromadziła 17 tysięcy

niach śląskich i wielkopolskim, a w 1918 r. biorą

wystawców i 6 min zwiedzających. Kolejne takie

udział w rozbrajaniu wojsk niemieckich i austriac

wystawy miały miejsce w Paryżu (1855), Londynie

kich. Po uzyskaniu niepodległości związki strażac

(1862), Paryżu (1867), Wiedniu (1873), Filadelfii

kie, które w zaborach powstawały na bazie od

(1876), Paryżu (1787, 1889, 1900).
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5. Jo sefT au ten h ayn . Statspreis fur londw irtschaftli-che

6. Carl Radnitzky. Krajow a wystawo rolnicza i przem ysłow a

verdienste (Nagroda państw ow a z osiągnięcia

we Lwowie 1877 r.

w rolnictw ie)

Brak jest informacji o wystawach organizowa

W ówczesnej Polsce nie było atmosfery ani

nych w czasie okupacji niemieckiej. Prawdopodob

warunków do ich organizowania. Jedną z najwcze

nie odbyły się przynajmniej dwie wystawy rolni

śniejszych była „Wystawa przemysłu krajowego”

cze:

w Warszawie w 1819 r. Kolejna znana wystawa

w 1941 r.

w Opatowie

14/15. IX

1940 i Lublinie

zorganizowana była w 1841 r. Po zakończeniu tar

Po wojnie pierwsze wystawy odbyły się na po

gu na wełnę przeprowadzono wyścigi i wystawę

czątku lat 50-tyeh XX w. Jedną z pierwszych, jeśli

zwierząt gospodarskich. Wystawy warszawskie,

nie pierwszą była wszechpolska wystawa drobnego

które w XIX odbyły się w latach 1819, 1841, 1845,

inwentarza w Poznaniu tuż po jego wyzwoleniu

1858, 1859, 1860, 1861, 1867, 1870, 1874, 1880

w 1945 r., a następnie ogólnopolska wystawa

i 1880-1887, miały na ogół charakter powszech

w Lublinie w 1954 r. W dalszych latach częstotli

nych i były najbardziej prestiżowe. Niewiele ustę

wość wystaw narastała. Organizowano zwłaszcza

powały im wystawy organizowane wc Lwowie

wystawy zwierząt hodowlanych o charakterze cen

w 1877 i 1894 r. Powszechny charakter miały też

tralnym - głównie w Warszawie na terenie Wyści

wystawy w Łowiczu (1860), Krakowie (1887,

gów Konnych i Targów Poznańskich, a także wy

1897), w Kielcach (1898). Bardziej lokalny charak

stawy

ter miały wystawy w Lublinie (1859), Gostyniu

wódzkie, powiatowa).

o charakterze lokalnym (rejonowe, woje

(1862), Horodence (1869), Szamotułach (1868),
Toruniu (1874), Stanisławowie (1875), Królikowie
(1878), Szawłach (1881), Przemyślu (1882), Cie
szynie (1893) i Radomiu (1899). Od początku XX
w. do 1914 r. organizowano wystawy w Lublinie,
Warszawie, Wilnie, Samborze, Lwowie, Buczaczu,
Jarosławiu, Nowym Sączu, Wadowicach, Jaworo-

7. M ieczysław Kotarbiński. Pow szechna w ystaw a krajow a

wie, Ciechanowie, Lipnic, Częstochowie, Żółkwi,

Poznań 1929

Poznaniu.
Po odzyskaniu niepodległości jedną z pierw
szych

wystaw

była

„Wystawa

Za najlepsze na wystawcach okazy zwierząt, ro

Rolniczo-

ślin i innych produktów rolnych oraz za szczególne

Przemysłowa w Poznaniu” w 1923 r. Następne

osiągnięcia nagradzano rolników medalami. Emi

organizowano w Gnieźnie (1925), Poznaniu (1926),

towano także medale okolicznościowe w celu upa

Sanoku (1927), Brzeżanach (1928), Łodzi (1929),

miętnienia samej wystawy. Spośród wystawianych

Poznaniu (1929),

medali pod względem artystycznym wyróżniają się

Warszawie

(1929), Lwowie

(1934), Krakowie (1936) i Kościanie (1936).

zwłaszcza
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wybitnych medalierów: Carla Radnitzkiego, Anto

podstawę wyżywienia ludzi oraz zwierząt i które

niego Popicia, Kazimierza Lipczyńskicgo. Bardziej

kojarzono z tak pożądanym chlebcm powszednim.

znani XX-wieczni twórcy medali to: Józef Wasi
lewski, Stefan Rufin Koźbielewski, Józef Stasiński,
Stanisława Wątróbska, Zofia Kann-Pociłowska,
Barbara Lis-Romańczuk, Marian Konieczny, Boh
dan Chmielewski, Edward Gorol i Jerzy Jarnusz
kiewicz.

W miarę specjalizowania się producentów rol
nych produkcja zbóż przestała być głównym zaję
ciem rolników. Ujawniały się nowe kierunki pro

8. E. W ittig. M edal nagrodow y m inisterstw o rolnictw a

dukcji i źródła utrzymania, takie chociażby jak

i dóbr państw ow ych -z a pracę i zasługę (1926 r)

sadownictwo, chmielarstwo, produkcja przemysło
Oprócz medali zaadresowanych do określo

wa ziemniaków. Tacy producenci nic chcieli pozo

nych wystaw, występują również medale nagrodo

stać w tyle w prezentowaniu swojego całorocznego

we, zwykle wręczane na wystawach, konkursach

dorobku, nie tylko dla własnego zadowolenia, lecz

lub konferencjach jako dowód uznania za osiągnię

również dla swojego produktu. Organizowali uro

te miejsca lub za zasługi na określonym polu dzia

czyste obchody po dokonanych zbiorach. Dużą rolę

łalności.

w organizowaniu takich obchodów i powstawaniu
ich tradycji pełnią obecnie ośrodki doradztwa rolni
Dożynki

czego. Do corocznych zwyczajów weszły już
„Krajowe dni ziemniaka”, „Dni kukurydzy” czy też

Trudno dzisiaj określić, kiedy powstał zwyczaj

„Krasnostawskie chmielaki”.

i tradycja uroczystego, radosnego świętowania
udanych zbiorów. Tradycja ta istnieje od wielu
tysiącleci. Pisemnym dowodem jest chociażby cytat
z Biblii, który wręcz nakazuje świętowanie zbio
rów: „Będziesz obchodził Święto Tygodni, pierwo
cin, żniwa pszenicy i Święto Zbiorów przy końcu
roku” (Księga wyjścia - Biblia Tysiąclecia). Księga
9. Jó ze f Stasiński. Centralne dożynki - Poznań 7974

wyjścia dotyczy wydarzeń z XIIT w. przed Chrystu
sem. Cytat ten wskazuje, jak daleko sięga tradycja

Upamiętniają je medale z centralnych dożynek

obchodów święta zbiorów i radości rolników,

w Poznaniu (1974), Koszalinie (1975), Lesznie

że całoroczny ich trud nic poszedł na marne, a obfi

(1977), Olsztynie (1978), Piotrkowie Trybunalskim

te zbiory zapewnią dostatek pożywienia do następ

(1979), Zamościu (1980), Krasnostawskich ehmic-

nych zbiorów.

laków (1980) i inne. Na uwagę zasługują piękne

W naszej kulturze utarło się obchodzić uroczy

medale z dożynek w Poznaniu autorstwa J. Stasiń

ście okres zakończenia zbioru zbóż stanowiących

skiego,
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E. Gorola i z jarmarku chmielowo-wikliniarskiego nieznanego autora.
Szko ły i instytuty
Medale tej grupy dotyczą wszystkich pozio
mów kształcenia dzieci i młodzieży wiejskiej, po

11. Edw ard Gorol. Szkoła Głów na Gospodarstw a W iejskie

czynając od szkoły podstawowej w Mokrzeszu

go W arszaw a 1816-1991

(medal z okazji obchodów 140-lccia założenia
Podobne walory posiadają medale cieszącej się

w 1864 r.), przez liczne szkoły rolnicze średnie, aż

również wieloletnią tradycją Akademii Rolniczej

do wyższych uczelni rolniczych.

w Poznaniu założonej w 1919 r. Wyróżnia się

Wśród średnich szkół na szczególną uwagę zasłu

zwłaszcza medal wydany na 60-lceic uczelni autor

guje Szkoła Rolnicza w Czernichowie, założona

stwa Józefa Stasińskiego, przedstawiający symbo

w 1860r., która przez wiele dziesięcioleci była

liczny już na medalach motyw strudzonego rolnika

wiodącym ośrodkiem wiedzy rolniczej. Z tą szkołą

siejącego zboże z płachty.

związani byli wybitni działacze i naukowcy, jak:

Swoją obecność zaznaczyło też emisją medali

sp. Franciszek Stcfczyk - założyciel banków spół

kilka instytutów, ośrodków badawczych i wdroże

dzielczych, Adam Prażmowski - mikrobiolog,

niowych funkcjonujących w Polsce. W obiegu są

Zygmunt Moczarski - biolog, lekarz i zootechnik

medale Instytutu Zootechniki - Zootechnicznego

czy Franciszek Schramm - ekonomista.

Zakładu Doświadczalnego w Kołbaezu, Instytutu
Żywienia, Ośrodka Badawczo - Rozwojowego
Technicznej Obsługi Rolnictwa. Instytutu Żywno
ści i Żywienia, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji
Roślin, Ośrodka Badawczego Technicznej Obsługi
Rolnictwa, Instytutu Budownictwa Mechanizacji
i Elektryfikacji Rolnictwa, Instytutu Włókien Natu
10. M edalier nieznany. 12 5 LAT SZKO ŁY ROLNICZEJ W

ralnych, Instytutu Przemysłu Zielarskiego. Szcze

CZERNICHO W IE

gólną „urodą” wyróżnia się medal Instytutu Sa
downictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.

Uwagę zwracają również medale szkół o wie
loletnich tradycjach: Szkoły dla dziewcząt w Krasieninie założonej w 1913 r. i Szkoły Spółdzielczo
ści Rolniczej założonej w 1930 r.
Wśród medali wyższych uczelni rolniczych
wyróżniają się medale najstarszej uczelni - Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

12. projektant S. W ojciechow ski, w ykonanie U. W alerzak.

której początki sięgają 1816 r. i która przez lata do

50-lecie Instytutu Sadow nictw a i Kw iaciarstw a w Skier

dnia dzisiejszego grupowała wybitnych przedstawi

niew icach 1951-2001

cieli nauk rolniczych. Medale tej uczelni prezentują
ponadto wysoki poziom artystyczny za sprawą ich

Warto zwrócić uwagę na medale emitowane

autorów - wybitnych medalierów: Edwarda Gorola

przez wiodącą dzisiaj grupę placówek wdrożenio

i Józefa Stasińskiego.

wych, jakimi są Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa
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Rolniczego. Zestaw medali dotyczących jednostek
badawczych i wdrożeniowych znajdujących się
w obiegu jest jednak dość skromny w stosunku do
ich liczby.

14. Rajm und Gruszczyński. 100 lecie orkiestry w łościańskiej
im. Karola Nam ysłow skiego w Zam ościu

ludowej. Kulturze ludowej poświęcają swoją uwagę
również

środowiska

niezwiązane

z

wsią

13. M edalier nieznany . Za zasługi dla W ojew ódzkiego

i rolnictwem, czego przykładem jest medal upa

Ośrodka Postępu Rolniczego w Pośw iętnem

miętniający spotkanie młodych filatelistów w Po
znaniu w 1979 r. pod hasłem „ Sztuka i zwyczaje

Emitowanymi medalami pochwalić mogą się;

ludown”. Pod względem artystycznym wyróżnia się

W.O. P. R. w Poświętnem, R.R.Z.D Siclinko, Re

tutaj wspomniana w^yżej plakieta Międzynarodo

jonowe Centrum Doradztwa w Starym Polu,

wego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego

W.O.P.R. w Przysieku.

opracowana przez Józefa Stasińskiego.
Kultura i sztuka

Na uwagę zasługują też medale poświęcone
wydawnictwom

Medale tej grupy dotyczą szeroko rozumianej

zajmującym

się

problematyką

kultury ludowej. Ilustrują działalność zespołów

wiejską. Do nich należy medal: „Polskie Wydaw

artystycznych propagujących taniec, śpiew i oby

nictwo Rolnicze”, „Chłopska Droga - Ministerstwo

czaj ludowy. Znajdują się wśród nich zespoły

Rolnictwa 1965 -1980”, „Gazeta Rolnicza”. Naj

o najwyższej renomie i wielkim dorobku jak „Ma

liczniejszą grupę stanowią medale poświęcone mu

zowsze” czy „Śląsk”, ale również zespoły mniej

zeom, skansenom i parkom etnograficznym.

znane, jak chociażby „ Zespół Pieśni i Tańca Ziemi
Lubelskiej” lub powstały w 1953 r. „Zespół Tańca
Ludowego UMCS w Lublinie”. Medale te prezen
tują często wysoki poziom artystyczny. Medal
„Mazowsza” jest autorstwa artysty Mennicy Pań
stwowej Krystyna Jarnuszkiewicza, a „Śląska” zasłużonego dla medalierstwa artysty Edwarda

15. Edw ard Corol. M uzeum Budow nictw a Ludow ego

Gorola. Nie można też pominąć pięknego medalu

w Sanoku

autorstwa R. Gruszczyńskiego, poświęconego sta
rej, zasłużonej dla kultury orkiestrze Karola Namy

Wśród nich wyróżniają się medale upamiętnia

słowskiego, której działalność trwa już 130 lat.

jące jubileusze działalności Muzeum Historii Pol

Cała grupa emitowanych medali ilustruje działal

skiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Medale te

ność folklorystyczną różnych środowisk przejawia

autorstwa znanych artystów: Józefa Opali, Teresy

jącą się w organizowanych festiwalach, takich jak

Pastuszko-Kowalskiej, Wiesława Bielaka, prezen

„Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklory

tują wysoki poziom artystyczny. Działalność swoją

styczny”, „Ogólnopolskie przeglądy dorobku kultu

upamiętniło medalami również znane Muzeum

ralnego wsi Gorzów —Przytoczna”, wystawy sztuki

Rolnictwa w Ciechanowcu i Muzeum Budownic-
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twa Ludowego w Sanoku; jeden z medali to dzieło

medal Centralnego Towarzystwo Rolniczego zało

artysty mcdaliera Edwarda Gorola.

żonego w 1907 r. Medal wyprodukowany został
prawdopodobnie w znanym zakładzie grawerskim

Partie i stow arzyszenia

Jana Knedlera.

Zorganizowane struktury z dziedziny rolnic

Na uwagę zasługują medale wydane na zie

twa, których dotyczą medale, obejmują okres od

miach zaborów lub terenach pozyskanych po

pierwszej połowy XIX w. do chwili obecnej. Bar

II wojnie światowej. Dotyczą one działalności izb

dzo ważnym z punktu historycznego i zakresu od

rolniczych

działywania na rolnictwo jest Towarzystwo Rolni

a także Pomorskiego Związku Hodowców Kóz

cze Hrubieszowskie. Założone w 1816 r. przez Sta

i Śląskiego Związku Hodowców Królików. Od

nisława Staszica było pierwowzorem komplekso

mienną grupę stanowią medale dotyczące ruchu

wego

rolnictwa.

ludowego (90-lecie Ruchu Ludowego w Polsce,

Instytucja o charakterze spółdzielczym wdrażała

X Kongres ZSL, 90 lat Ruchu Ludowego na Mazu

postęp w rolnictwie w oparciu o współpracujące

rach).

nowoczesnego

potraktowania

(poznańskiej,

śląskiej,

pomorskiej)

z nim zakłady przetwórcze (młyny, browar, gorzel

Dużą grupę stanowią medale poświęcone dzia

nie, garbarnie, tartak, cegielnie, kuźnie). Niezależ

łalności Kółek Rolniczych. Wśród nich wyróżniają

nie od działalności czysto produkcyjnej uwzględ

się sympatyczne i aktualne w swej wymowie meda

niało również czynnik społeczny. Chłopi na terenie

le autorstwa P. Gawrona do konkursu „order serca

jego działania byli wolni od pańszczyzny. Zakłady

- matkom wsi”. Medal ustanowiono w 1974 r.

i rolnicy na tym terenie byli zobowiązani do pro

w celu uhonorowania kobiet wyróżniających się

wadzenia szkół, szpitali, zapewnienia opieki star

wychowaniem swojego licznego potomstwa lub

com i sierotom. Prowadzony był także bank po

przybranych dzieci.

życzkowy. Ocenia się, że było pierwszą w Europie
dojrzałą formą spółdzielczą. Kres jej istnienia
spowodowała wojna. Ostatecznie zlikwidowano ją
w 1951 r. dekretem B. Bieruta.

16. Edw ard Corol. 15o-lecie Tow arzystw a Rolniczego H ru
bieszow skiego

17. Piotr Gaw ron. Order serca - m atkom wsi

Inne znane medale dotyczą organizacji, z któ
rych żadna nie prowadziła tak szerokiej działalno

Inne organizacje upamiętnione znanymi meda

ści lecz ograniczała się do pewnej ściśle określonej,

lami to: Związek Zawodowy Pracowników Rol

przeznaczonej dla węższej grupy zrzeszonych. Do

nych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników

starszych medali odnoszących się do działalności

Rolnictwa, Stowarzyszenie Inżynierów i Techni

finansowej należy medalionik Towarzystwa Kredy

ków Wodnych Melioracji, Stowarzyszenie Inżynie

towego Ziemskiego założonego w 1825 r. oraz

rów i Techników Przemysłu Spożywczego.
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Z pozostałych nie można pominąć medalu po

dla bankowości spółdzielczej, Oskarowi Kolber

święconego Zjednoczonemu Stronnictwu Ludo

gowi - etnografowi, Trenie Kosmowskiej - dzia

wemu autorstwa Józefa Stasińskiego, oraz plakiet

łaczce oświatowej, poetom Stanisławowi Buczyń

i medali poświęconych Związkowi Zawodowemu

skiemu, Jerzemu Cierniakowi, Janowi Pockowi,

Rolnictwa „Samoobrona” i partii „Samoobrona”

Adolfowi Dygaczowi, Paulinie Hołyszowej, księ

Rzeczpospolitej Polskiej oraz jego nieżyjącemu już

dzu Janowi Dzierżoniowi -

przewodniczącemu Andrzejowi Lepperowi.

pszczelarstwa, czy Tadeuszowi Flcszyńskicmu -

zasłużonemu dla

zasłużonemu dla chmielarstwa.

i8.M ed alier nieznany. III Krajow y Zjazd „ Sam oob rony”

20. M edalier nieznany. Jan Dzierżoń za zasług'/

Z licznych organizacji pracujących od lat na

dla pszczelarstw a

rzecz rolnictwa upamiętnionych medalami, zwró
cono uwagę tylko na niektóre bardziej znane sta

Wielce zasłużoną grupą uwiecznioną medala

nowiące zaledwie część spośród emitowanych.

mi stanowią wybitne postacie literatury polskiej,
których twórczość przyczyniła się do przedstawie

Działacze

nia społeczeństwu życia ludności wiejskiej i piękna

Medale emitowane dla upamiętnienia wybit

przyrody. Wiele medali poświęcono znanemu na

nych działaczy i twórców z wszystkich dziedzin

całym święcie pisarzowi, nobliście Stanisławowi

służących rolnictwu i społeczności wiejskiej sta

Reymontowi, którego powieść „Chłopi” jest niedo

nowią jeden z liczniejszych zbiorów. Wśród nich

ścignionym wzorem przedstawiającym codzienne

znajduje się medal poświęcony generałowi Dezyde

życie na wsi.

remu Chłapowskiemu, pionierowi nowoczesnego
rolnictwa, autorstwa poznańskiego rzeźbiarza star
szego pokolenia Mieczysława Chojnowskiego.

21 J ó z e f Stasiński. W ładysław Reym ont

Wielu medali doczekała się wybitna poetka
i pisarka Maria Konopnicka.

19. M ieczysław Chojnacki. G en erał Dezydery Chłapow ski

Nie pominięto również wielkich ludzi polityki,
Innym przykładem jest medal księdza Xawe-

znanych ze swojej działalności na rzecz społeczno

rego F. Malinowskiego - propagatora nowocze

ści wiejskiej, między innymi Wincentego Witosa -

snych metod hodowli zwierząt, uprawy ziemi

działacza ludowego i premiera rządu RP. Jego oso

i sadownictwa. Nic można pominąć medali poświę

ba jako chłopa, polityka, męża stanu doczekała się

conych Franciszkowi Stelezykowi, zasłużonemu

licznych opracowań medalierskich. Uwagę zwraca
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zwłaszcza medal, na którego awersie artysta ukazał

micznyeh,

nadal osiąga

wielkie

sukcesy,

co

poważną zamyśloną twarz Witosa, a na rewersie

znajduje odzwierciedlenie w miejscach uzyskiwa

węgieł chaty i wzmacniające go żylaste, zaciśnięte

nych na wystawach.

chłopskie dłonie.

23. Krystyn Jarnuszkiew icz. Dw adzieścia pięć lat K om bina

22.M edalier nieznany. W incenty W itos

tu Państw ow ych Gospodarstw O grodniczych „ M YSIA D ŁO ”

Medalem upamiętniona została także postać
Macieja Rataja - działacza ludowego, publicysty,
posła na sejm, marszałka sejmu RP zamordowane
go w Palmirach i Romana Malinowskiego - polity
ka, publicysty, naukowca, działacza Zjednoczonego
Stronnictwa Ludowego. Większość medali prezen
tuje wysoki poziom artystyczny, zawdzięczany
takim artystom jak Stanisław Sikora, Edward Go-

24. Jerzy Jarnuszkiew icz. Stadnina Koni Janó w Podlaski

rol, Józef Stasiński, Stanisława Wątróbska, Jerzy

(Górna część tułowia konia rasy arabskiej z odchyloną
głow ę, rozw ianą grzyw ą i ogonem . Nad koniem kontury

Jarnuszkiewicz, Anna Jarnuszkiewicz i innym.

zabytkow ej stajni ze słynną w ieżą zegarow ą . Na tułow iu

Przedsiębiorstw a i zakłady rolne

konia logo Stadniny: litera „ J ”, nad nią korona).

poświęconych przedsiębior

Drugim specjalistycznym sektorem państwo

stwom rolnym jest szczególnie ważna z uwagi na

wych gospodarstw rolnych są stacje hodowli roślin.

zmiany strukturalne w rolnictwie, których następ

Znane

stwem była likwidacja i prywatyzacja wielu pań

w Szyldaku i Lipowinie oraz Stacji Hodowli Roślin

stwowych gospodarstw rolnych.

Ogrodniczych Gdańsk - Wieniec.

Grupa medali

medale

dotyczą

stacji

hodowli

roślin

Medale przedsiębiorstw ogólnoprodukcyjnych
upamiętniają sławne kiedyś zjednoczenia i kombi
naty rolne jak: Kombinat PGR Manieczki, Kombi
nat PGR Powiśle, Kombinat PGR Wizna, medal
PGR-u woj. koszalińskiego, medal poznańskich
PGR autorstwa Józefa Stasińskiego. Spośród kilku
nastu istniejących kiedyś wielkich kombinatów

25. M edalier nieznany. Stacja H odow li Roślin O grodniczych

ogrodniczych na medalach znalazły swoje miejsce

G d a ń s k -W ie n ie c

kombinaty: Malinowo, Mysiadło, Naramowice.
Ciekawą grupę medali stanowią poświęcone ho

Medale omówione w tym rozdziale prezentują

dowli zwierząt. Dotyczą one znanych, nieraz sław

bardzo różny poziom artystyczny, a większość

nych przedsiębiorstw. Wiele z tych przedsię

z nich nie posiada sygnatur pozwalających określić

biorstw, działając w nowych warunkach ekono-

ich twórców. Prawdopodobnie pozostaną nieznani.
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Mimo to, biorąc pod uwagę burzliwe przemiany,

Przem ysł rolno- spożyw czy

jakie nastąpiły w ostatnich latach w rolnictwie, ich
Na początku wypada przedstawić jeden z naj

obecność jest cennym śladem po wielu nieistnieją

ładniejszych medali, tj. medal nagrodowy Minister

cych j uż przedsiębiorstwach.

stwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Jego
Spółdzielczość rolnicza

autorem jest Jerzy Nowakowski, wybitny współ
czesny rzeźbiarz i medal ier, którego prace wysta

Historia spółdzielczości rolniczej jest ściśle

wiane były na wielu wystawach krajowych i zagra

związana z burzliwymi losami kraju. Genialny pro

nicznych. Jego medale są ozdobą wielu muzeów

jekt Stanisława Staszica zrealizowany na początku

i galerii.

XIX w. jako „Towarzystwo Rolnicze Hrubieszow
skie” pokazał, że praktyka spółdzielczości w Polsce
nie pozostawała w tyle, a nawet wyprzedzała formy
tworzone w innych krajach europejskich.
Emitowane medale dotyczą różnych form spół
dzielczości w tym: rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni Samopomoc Chłopska, spół
dzielni mleczarskich, spółdzielczości bankowej.
Wyróżniającym się medalem tej grupy jest medal
emitowany

przez jedną

z

bardziej

27. Jerzy Now akow ski. Najciekaw szy w yrób spożywczy

znanych

roku.

Spółdzielni - Rolniczą Spółdzielnię Sądowniczo

Inne emitowane medale dotyczą szczegóło

- Warzywniczą w Plebance.

wych gałęzi przemysłu rolno-spożywczego: cu
krowniczego, mleczarskiego, zbożowo-paszowego,
skórzanego, spirytusowego i drożdżowego, bro
warniczego, chłodniczego.
Przemysł cukrowniczy doczekał się wielu me
dali, w tym kilku autorstwa znanego współczesne
go rzeźbiarza, medaliera

szkoły warszawskiej

Edwarda Łagowskiego.
26. Ewelino Szczech - Siw icka. Rolnicza Spółdzielnia Są
dow niczo -W arzyw n icza PLEBANKA

Medale prezentują bardzo różny poziom arty
styczny i w większości ich autorstwo nie jest znane.
Na uwagę zasługują zwłaszcza: wspomniany wyżej
medal Spółdzielni w Plebance, autorstwa artystki
28. M edalier nieznany. i50-/ecie polskiego przem ysłu cu

rzeźbiarki Eweliny Szezech-Siwickiej, „Muzeum

krow niczego 1826 -1 9 7 6 , cukrow nie dolnośląskie

ruchu spółdzielczego w Polsce z siedzibą w Nałę
czowie” autorstwa Stanisławy Wątróbskiej, „75 lat
Gminnej

Spółdzielni

Samopomoc

Bogatsza w emitowane medale jest branża

Chłopska

„ROLNIK” w Pniewach” - nieznanego artysty.

mleczarska. Medale prezentują jej ponad 100-letni
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dorobek. Obok wartości dokumentacyjnej i histo

Przem ysł i u sługi

rycznej przedstawiają wysoki poziom artystyczny.
Dużymi walorami artystycznymi odznaczają się

Wiodącym zakładem pod względem liczby

liczne medale emitowane przez spółdzielnie mle

prezentujących go medali jak i pod względem po

czarskie. Znane są zwłaszcza medale: 120-lecie

wszechności produktu jest Zrzeszenie Przemysłu

spółdzielczości mleczarskiej na ziemiach polskich,

Ciągnikowego Ursus z zakładami filialnymi. Auto

100

mleczarskiej,

rami medali tej firmy są między innymi znani arty

100-lecie S.M. w Rawiczu, 115-lecie S M. w Go

ści Mennicy Państwowej: Stanisława Wątróbslca

styniu 1889 - 2009, S. M. w BUKU1882-1982, 100

i Krystyn Jarnuszkiewicz.

lat polskiej

spółdzielczości

lat Kościańskiej S.M., Wojewódzkiej Spółdzielni
Mleczarskiej w Elblągu, Zasłużony Pracownik Wo
jewódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej w Elblągu.

31. Krystyn Jarnuszkiew ic. 90 lat produkcji Ursusa

Owocem pracy Stanisławy Wątróbskicj są
29. M edalier nieznany. Zasłużony p racow nik W ojew ódzkiej

również inne medale: „Fabryka Maszyn Rolniczych

Spółdzielni M leczarskiej w Elblągu

Agromet UNIA Grudziądz”, „Rejonowe Przedsię
biorstwo Melioracyjne w Płocku”, „50 lat Szcze

Emisje medali pozostałych branż przemysłu

cińskich Zakładów Nawozów Fosforowych „SU-

rolno-spożywczego nie są tak liczne jak cukrownic

PERFOSFAT S.A”.

twa i mleczarstwa, z uwagi na mniejszą liczbę jed

W zbiorze wyemitowanych medali znajdują

nostek produkcyjnych. Jednak w każdej z nich do

się również dzieła takich artystów jak Zbigniew

szukać się można ciekawych medali. Poniżej pre

Piłkowski

zentuję ciekawy medal:„30 Lat Fabryki Żelatyny

(100

lat

Przędzalni

Czesankowej

„WEŁNOPOL” w Częstochowie), Janina Barcicka

w Puławach” wykonany przez Jolantę Słomianow-

(Przedsiębiorstwo Mechanizacji Produkcji Zwie

ską, znaną lubelską artystkę specjalizującą się

rzęcej MEPROZET Lębork). Godne uwagi są też

w rzeźbie i medalierstwie.

medale nieznanych artystów („100 lat warsztatu
powoźniczcgo rodziny Bogajewiczów”, „100 lat
przemysłu maszyn rolniczych Płock”, „70 lat Po
znańskich Zakładów Nawozów Fosforowych”, „60
lat Zakładów Azotowych TARNÓW”, „SIBEC
Animex”, „Wielkopolska Giełda Rolno- Ogrodni
cza S.A. 1992”).
Postać siewcy jest często wykorzystywanym
30. Jolanta Słom ianow ska. 30 lat Fabryki Żelatyny w Puła

motywem zarówno przez polskich jak i zagranicz

w ach 1949-1979

nych artystów. Jeden z medalionów poświęconych
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ubiegłego wieku podstawowym trofeum były pu
chary wręczane zawodnikom. Pierwszym znanym
autorowi medalem jest plakieta z 1963 roku emito
wana z okazji XI mistrzostw Polski w podnoszeniu
ciężarów w Ząbkowicach Będzińskich.
Do tego czasu jako nagrody dla zawodników
stosowane były głównie puchary. Większość meda
li z uwagi na ich nagrodowy charakter nie jest
32. M edalier nieznany. 70 lat Poznańskich Zakładów N aw o
zów Fosforow ych (Stylizow ana postać siew cy w zorow ana
na pom niku autorstw a M .Rożka stojącym w Luboniu).

jubileuszowej wystawie w 1929 r. ukazuje właśnie
siewcę, któremu towarzyszy aktualne do dzisiaj
hasło: „Siejmy zgodę - zbierzemy plon”
Sport wiejski
33. M edalier nieznany. XI m istrzostw a polski w podnosze

Do 1939 roku działalność sportowa na wsi nie

niu ciężarów Ząbkow ice Będzińskie -1963 r.

rozwijała się na tyle wyraźnie, aby mogła znaleźć

sygnowana, nieznani są też ich twórcy. Kilka me

odzwierciedlenie w sztuce medalierskiej. Okres

dali emitowanych przez Mennicę Państwową zosta

okupacji z przyczyn oczywistych całkowicie unie

ło wykonanych przez znanych twórców: Stanisławę

możliwił istnienie wszelkich form organizacyjnej

Wątróbslcą, Mieczysława Naruszewicza, Tadeusza

działalności, w tym również sportowej. Dopiero

Tchorzewskiego, Sławomira Micka. Obok wymie

w 1946 roku wc wsi Czamowąsy powstał pierwszy

nionych medali na uwagę zasługują też

Ludowy Zespół Sportowy. Od tej pory organizacja

nieznanych artystów: „V Igrzyska Szkół Rolni

ludowych zespołów rozwijała się pod patronatem

czych i Leśnych i CRS - Siedlce”, „Wojewódzkie

Zarządu Głównego Związku „Samopomoc Chłop

Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe pracowników Go

ska”. Obecnie Ludowe Zespoły Sportowe chlubią

spodarki Żywnościowej” w Skawinie w 1977 r.,

się ponad 67-letnią działalnością i znaczącymi

w Krzeszowicach w 1978 r. i Niepołomicach

osiągnięciami sportowymi, a w szczególności upo

w 1979 r.

medale

wszechnianiem sportu głównie na wsi, ale też
i w miastach.
Z tego Zrzeszenia wywodzi się wielu wybit
nych, znanych w całym kraju sportowców, jak:
Adam Małysz, Ireneusz Paliński, Stanisław Szozda,
Andrzej Grubba, Hubert Kostka i wielu innych.
Medale dotyczą również imprez organizowanych
cyklicznie: wojewódzkich, lokalnych, a także jubi

34. Tadeusz Tchorzew ski. Ludow e Zespoły Sportow e

leuszy klubów sportowych LZS.

1946-2001

Pomimo ożywionej działalności Ludowych

Biorąc pod uwagę setki imprez organizowa

Zespołów Sportowych prawdopodobnie do lat 60.

nych przez 65 lat istnienia organizacji LZS, zbiór
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emitowanych medali sportowych jest największy
spośród wszystkich wyżej omówionych tematów.
W obiegu znajduje się ich ponad sto. Pewna liczba
medali dotyczących sportu wiejskiego jest w posia
daniu Muzeum Sportu i Turystyki.
Inne m edale rolnicze
W szczególności są to medale ilustrujące rol
36. O dznaka sołtysa 1864 r. W otoku aw ersu napis

niczy charakter niektórych regionów naszego kraju:

cyrylicą "SOŁTYS". W centrum okręgu herb g u b ern i Płoc

Wielkopolski, Kurpi, Podlasia, Mazowsza, Biało

kiej. W otoku rew ersu napis cyrylicą: "19 fiebralja 1864

stocczyzny, szczeble struktur terenowych, powia

goda". W centrum stylizow ana litera "A" oraz cyfra rzym 

tów o wybitnie rolniczym charakterze, gmin.

ska "II", będące inicjałem cara A leksandra II.

Konstytucja 3 Maja i Uniwersał Połaniecki Tadeu
sza Kościuszki nie zostały praktycznie wprowa
dzone w życie, co stało się przyczyną skromnego
udziału włościan w powstaniu styczniowym. Błędy
poprzednich okresów zostały wykorzystane przez
władze zaborcze, które z jednej strony hamowały
inicjatywy obywatelskie zmierzające do uwłasz

35. Józef M arkiew icz -„ N ie s z c z ”. Kurpie, M azow sze,

czenia, aby jednocześnie zjednać sobie chłopów

Podlasie

ukazem o uwłaszczeniu. Dwa bieguny tego pro

Szczególnymi egzemplarzami, -wprawdzie nic

blemu przedstawiają medale: „400-setna rocznica

medalierskimi ale godnymi wzmianki, są odznaki

uwolnienia poddanych swoich” i „Na pamiątkę

przedstawicieli społeczności wiejskich: wójtów,

uwłaszczenia włościan w Królestwie Polskim

sołtysów. Zwraca tutaj uwagę odznaka wójta po

1864”.

chodząca z warsztatu brązowniczego braci Jana
i Tadeusza Łopieńskich, oraz odznaka sołtysa da
towana na 19 lutego 1864 r.
Odrębną grupę stanowią medale dotyczące
procesów zachodzących w społeczności wiejskiej.
Znaczącym dla warstwy chłopskiej stał się proces
zniesienia pańszczyzny - niewoli całej wielkiej
warstwy społecznej. Ucisk pańszczyźniany narasta
jący przez wieki stawał się nie tylko hamulcem

37. Jerzy Jarnuszkiew icz. 400 -s e tn a rocznica uw olnienia

rozwoju gospodarczego kraju, ale również źródłem

poddanych sw oich

konfliktu społecznego i wycofania warstwy chłop
skiej z życia politycznego. Postępowi obywatele

Inne medale przedstawiają wiejskie sceny rodzajo

warstwy szlacheckiej, nieraz wbrew ogółowi swej

we, zwierzęta, rośliny. Są wyrazem zapatrzenia

warstwy, rozumieli konieczność uwolnienia wło

artystów w krajobrazy i tematy wiejskie, znaj

ścian z pańszczyzny.

dujące zawsze wdzięcznych odbiorców. Na uwagę
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lierską służącą wsi i rolnictwu. Warto jednak zoba
czyć wieś tak, jak ją widzieli artyści medalierzy wc
wszystkich przejawach jej działalności. Niespełna
40 zaprezentowanych medali pochodzi z prywatnej
kolekcji autora i stanowi małą część medali znajdu
jących się w zbiorach muzealnych, prywatnych
kolekcjach.
38. Kozin Nikołaj Aleksijew icz. Na pam iątkę uw łaszczenia

Wydaje się, że przedstawienie nawet tak

w łościan w Królestw ie Polskim 1864

skromnej informacji o medalach będących dzieła

zasługuje tutaj zwłaszcza piękna plakieta nieznane

mi sztuki,

dokumentami i pamiątkami z bliskiej

go autora przedstawiająca wiejski kościółek. Wśród

i odległej

przeszłości pozwoli wybiec myślą do

autorów emitowanych medali są Józef Markiewiez-

ludzi i wydarzeń, które były wypełnieniem tego, co

Nieszcz,

Lis-

kryje się za słowami „wieś” , „rolnictwo” a także

Romańczuk, Mieczysław Chojnacki i rosyjski me-

stwierdzić, że tego rodzaju artefakty stanowią nie

dalier Kozin Nikołaj ( zm. 1867). Większość meda

wielki,

li jest autorstwa nierozpoznanych artystów.

pod pojęciem dziedzictwa narodowego. Można też

Jerzy

Jarnuszkiewicz,

Barbara

ale jednak fragment tego, co rozumiemy

wyrazić nadzieję, że pobudzi do zainteresowania

Nie jest możliwe, aby w stosunkowo krótkim

się tą piękną dziedziną sztuki.

opracowaniu zaprezentować szerzej sztukę meda
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Dominik Wasilewski

PO TRZEBA P IS A N IA D LA LUDU W PIERW SZEJ PO ŁO W IE X IX W IE K U

,, Takich nauczycieli świat chwalił i chwali,
Którzy ucząc czynili, czyniąc nauczali ”
Minasowicz. Rytmy

Współczesny rynek wydawniczy proponuje

1806 przez zaborcze władze pruskie w języku pol

wiele tytułów pism kierowanych do mieszkańców

skim i w nakładzie - znacznym jak na tamte czasy

obszarów wiejskich. Są to najczęściej czasopisma

-

o charakterze branżowym, w większym lub mniej

wszechniających czytelnictwo na wsi był bezpłatny

szym zakresie odnoszące się do problematyki życia

kolportaż pewnej części nakładu Gazety Rządowej

społecznego wsi. Ilość tytułów i ich zawartość nie

(1794 r.) na terenach wiejskich. Warto też wspo

budzi zachwytu ani nie zaspakaja potrzeb odbior

mnieć o projekcie Franciszka Ksawerego Grossa

ców w stopniu wystarczającym. Z drugiej jednak

(1815 r.) wydawania Gazety Wieyskiej, służącej

strony inne źródła informacji, takie jak radio czy

szerzeniu oświaty wśród ludu. Jego koncepcja za

współcześnie deklasujący jc Internet, uzupełniają

kładała, że pismo to będzie narzędziem poprawy

luki w piśmiennictwie. Natomiast jeszcze dwieście

życia chłopów bo za cel stawia sobie

lat temu sytuacja ta wyglądała zupełnie inaczej. Do

mieszkańców włości polskich z wiadomościami

końca XVIII wieku, do ludności wiejskiej prak

niezbędnie im p o t r z e b n y m i Gazeta wychodziła

tycznie nie kierowano informacji, we współcześnie

tylko przez trzy lata, a powodem jej zamknięcia był

rozumianej, formie prasowej. Dopiero w począt

drastyczny spadek ilości prenumeratorów, wynika

kach XIX wieku pojawiać się zaczęły opinie, że

jący z niedostosowania treści i poziomu do potrzeb

aby chłopi mogli samodzielnie prowadzić gospo

odbiorców. Fakt, iż umiejętność czytania nie była

darstwa należy ich najpierw przygotować do dzia

powszechna a zawartość informacyjną tytułu sta

łań fachowych, na przykład przez wydawanie dla

nowiły artykuły teoretyczne, rozprawy naukowe

nich czasopism. Jedna z nielicznych prób wydaw

i opowiadania patriotyczno - dydaktyczne stanowił,

niczych w tym okresie to Gazety śląskie dla ludu

że odbiorcami pisma byli głównie przedstawiciele

pospolitego, wydawane na Śląsku w latach 1789-

drobnej szlachty i urzędnicy wiejscy, a nie ogół
69

10 000 egzemplarzy. Inną z inicjatyw upo

obeznanie

sim mAM ATmiAtY

Potrzeba pisanki dla ludu w pierwszejpMowie.X / X wieku

mieszkańców wsi. Mimo postulatu Walentego

nami stanowić może zakłócenie systemu wartości

Chłędowskiego utworzenia prasy popularnej szcze

społecznych i kulturowych przez indywidualne

gólnie dla pospolitego ludu (.Pszczoła Polska 1820

koncepcje piszącego. W poglądzie tym nie ograni

r.), po upadku Gazety Wieyskiej przez wiele lat nie

czała się tylko do czasopiśmiennictwa czy piśmien

wychodziły pisma dla chłopów. Sytuacja zaczęła

nictwa w ogóle. Realizacja życia oświatowego

się zmieniać w czasie powstania listopadowego.

wśród ludności wiejskiej odbywać się miała rów

Jednym

z projektów podnoszących konieczność

nież poprzez działalność stowarzyszeniową. Julia

podejmowania działań na rzecz piśmiennictwa pra

Woykowska tak określała założenia pracy oświa

sowego dla ludności wiejskiej była Gazeta dla Lu

towej na wsi:

du Karola Sienkiewicza, który jako historyk, poeta

znajom ość ludu [...] mieć potrzeba, chcąc dla

i bibliotekarz Księgozbioru Czartoryskich w Puła

niego działać, albo zachęcać do działania na tej

wach mógł liczyć na wsparcie swojej inicjatywy

drodze. ” i dalej: „Nie spoglądajcie nań z góry, gdy

przez tę rodzinę. Zakładał Sienkiewicz, że gazeta

chcecie co czynić dla ludu, ale zejdźcie doń, uznaj

tę ma nad książką przewagę, iż teksty krótkie ła

cie w nim człeka, przemówcie doń, ja k do brata.

twiej będą przyswajane zwłaszcza przez odbiorców

Te i wiele innych inicjatyw dowodzą, że

słabo czytających. W 1830 roku inny projekt zapre

w pierwszej połowie XIX w. zdawano sobie sprawę

zentowano na łamach tygodnika Merkuty. Zakła

z konieczności „oświecania” stanu chłopskiego

dano, że brak umiejętności czytania i kontaktu ludu

i mimo, że często idea ta stawała się narzędziem

ze słowem pisanym rekompensować można zasto

propagandy oraz agitacji politycznej i społecznej,

sowaniem większej czcionki. Pomysły z okresu

to nie sposób zaprzeczyć, że jej celem nadrzędnym

powstania na pisma dla ludu nie zostały zrealizo

było niesienie oświaty.

wane. Idea natomiast pozostała i to konieczna, jak

m

*6.
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udowadniano, do zrealizowania. W latach czter

GAZETA

dziestych pojawił się wydawany w Lesznie Przyja
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ciel Ludu, który wbrew tytułowi, jako tygodnik
w Warszawie dnia 26.

historyczno-literacki o wysokim poziomic, był

Boku dhli

kierowany do inteligencji, a nic włościan. Julia
i Antoni Woykowscy planowali wydawanie pisma

„Módl się i pracuj, a będziesz szczęśliwy” to

zawierającego artykuły o tematyce moralnej, eko

przesłanie pisma Szkółka Niedzielna. Tygodnik ten

nomicznej, politycznej, popularnonaukowej oraz

odnosił się do zasad wiary katolickiej, jej pogłębia

wiersze, małe powieści i przysłowia. Woykowslca

nia i uzasadniania słuszności warunków społecz

przekonywała, że nie da się pisać dla ludu i o ludzie

nych panujących na wsi. Istotnym przesłaniem było

w oderwaniu od realiów jego życia. Tworzenie

zwalczanie przesądów, które redakcja uznawała za

przekazów bez bezpośredniego kontaktu z włościa

szkodliwe oraz
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z prowadzeniem gospodarki i organizacją życia na

jąca dobre cechy charakteru i doświadczenie gos

wsi. Przekonuje o tym również winieta "Szkółki”,

podarskie oraz „zła”, więc niemoralna lub źle za

w której pojawiały się elementy graficzne związane

rządzająca gospodarstwem. W rubryce „Rozmai

z rolniczym charakterem pisma. Założyć więc

tości” zamieszczano teksty o charakterze poradni

można, że pismo miało na celu podniesienie świa

kowym. O ich poziomie świadczyć może ten oto

domości włościan przynajmniej w tych dziedzi

przepis na leczenie robaków u bydła: „ Weź soli

nach. Faktycznie tygodnik ten odnosił się do zasad

zwyczajnej czteiy uncje, aloesu dwie drahmy, wody

wiary katolickiej, jej pogłębiania i uzasadniania

dwa fuity, zmieszaj to dobrze i zaday na raz ieden

słuszności warunków społecznych panujących na

Inna porada dotyczy sposobu na kopanie krowy:

wsi.

„Są krowy, które podczas doienia stać nie chcą
a przeto mleko psuią. Można temu naypewniey zapobiedz, wziąwszy kawał w zimnej wodzie umoczonego płótna i włożywszy go krowie na krzyż, która
natychmiast kopać przestanie”.
W roku 1842 ukazywać się zaczął tygodnik
Kmiotek. Jego wydawca podkreślał, że w tekstach
w nim drukowanych wzbudzi szacunek dla monar
chy wśród ludu, zajmować się będzie tematyką
religijną

pgiiflPPii

w celu pogłębiania znajomości religii,

uczyć będzie gospodarności i oszczędności oraz

„Szkółka N iedzielna”, 1837, nr 2, s. 1 (fo t D.W .)

(podobnie jak Szkółka Niedzielna) zwalczać prze
Część artykułów odnosiła się do tematyki religijnej,

sądy. Faktycznie pismo to obejmowało tematycznie

często interpretując czytania z ewangelii pojawia

nauki religijno-moralne, treści wyjaśniające bezza

jące się cyklicznie pod tytułem „Nauka z tey ewan

sadność zabobonów i przesądów, określało i uza

gelii”, przekładające ich treść na język bardziej

sadniało obowiązki i powinności względem panów.

zrozumiały dla chłopów, ale i niewolne od narzu

Cytowało także wiadomości i wyciągi z rozporzą

cania wniosków. W kwestiach społecznych przeko

dzeń i przepisów rządowych dotyczące wszystkich

nywała Szkółka o konieczności zaakceptowania

mieszkańców kraju, dostarczało wiadomości zwią

przez chłopów stosunków na wsi (pan - chłop).

zanych ze zdrowiem łudzi i inwentarza, zawierało

Pismo przekonywać miało chłopów, że nierówność

porady w zakresie różnych aspektów prowadzenia

stanów jest dana od Boga. Rolę oświatową pełniły

wiejskiego i domowego gospodarstwa. Nie zabra

krótkie, moralizatorskie opowiadania pisane naj

kło tam również dydaktycznej rozrywki, na którą

częściej w formie dialogu. Bohaterami opowiastek

składały się powieści, anegdoty i wiadomości.

były na ogół dwie postacie: „dobra” czyli posiada

Treść tygodnika stanowiło zatem wszystko to, co
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zdaniem redaktora służyć miało dobru i oświacie

biblijnej

ludu. W mniejszym stopniu zajmował się Kmiotek

„u nas” też występuje pewien rodzaj trawy „miotla-

zagadnieniami społecznymi. Oczywiście propago

skiej”, z której mannę można otrzymać. Zbiór jej

wał solidaryzm społeczny podkreślając, że podsta

nasion jest bardzo pracochłonny, ale wartości od

wową koniecznością jest przyjacielska współpraca

żywcze i cena potrafią trud ten wynagrodzić (2 złp

między chłopem a ziemianinem, którego przedsta

za kwartę czyli prawic tyle, co koszt numeru cyto

wiano tam jako osobę opiekuńczą wobec chłopów

wanego tu pisma). Porady gospodarskie były na

i dbającą o

nich. Chłop miał być posłusznym

dobrym poziomie i nic mały charakteru rozprawek

i uległym wobec pana a jednocześnie cechować się

naukowych. W prostym i przystępnym języku po

cierpliwością, pracowitością, wytrwałością i osz

dawały przepisy na zaradzenie kłopotom z rolą

czędnością. O sprawach narodowych i świadomości

i inwentarzem. Pomagały w osiąganiu optymalnych

narodowej Kmiotek

podobnie

wyników w uprawach, wreszcie zajmowały się

zresztą jak i o aktualnościach politycznych. Nie

sprawami zdrowia włościan. W numerze 29 z 1842

powinno to dziwić, jeśli przypomnimy sobie iż

roku pojawia się nawet wskazówka, co do sposobu

wydawany był pod cenzurą panującą w zaborze

„ratowania utonionych”. Istotnym elementem „dy

rosyjskim. Pismo zawierało artykuły z poradami

daktycznym” w zakresie etyki postępowania była

dotyczącymi

obejmujących

też podjęta przez Kmiotka kampania na rzecz wal

porady weterynaryjne, sadownicze, pszczelarskie,

ki z pijaństwem na wsi. Na jego łamach publiko

kulinarne, czy medyczne. Czasem zdarzały się jed

wano także nieliczne utwory poetów-amatorów.

nak numery w całości poświęcone jednemu tema

Miały one charakter okolicznościowy, najczęściej

towi. „Upowszechnianie wiedzy”, bo tak można by

demaskowały ów nałóg i propagowały życie

współcześnie nazwać tendencję Kmiotka do walki

w zgodzie z zasadami religii. Tak pisał J. I. Kra

z zabobonem, obrazuje artykuł „Zaćmienie słoń

szewski o Kmiotku w Tygodniku Petersburskim

ca”. Tłumaczy tam autor, że niegdysiejszy strach

w 1843r.: „Pomysł "Kmiotka”, pisma w duchu reli-

przed tym zjawiskiem jest bezzasadny. Chwilowe

gijno-cywilizacyjhym dla ludu prostego, ju ż powi

bowiem zaćmienie nie burzy naturalnego porządku

nien był zjednać powszechną S. Orgelbrandowi

świata, jaki w nim zaprowadził Bóg. Pojawia się

wdzięczność, zwłaszcza że żadną miarą spekułacyą

tam też opowieść o mannic. Autor nawiązuje do

nazwać go nie było można. ''Kmiotek" jest zapewne

opowieści biblijnej opisującej cud nakarmienia

naśladowaniem "Szkółki Niedzielnej" wychodzącej

przez Boga manną Izraelitów uciekających z Egip

w Lesznie, ale w tego rodzaju publikacyach, dość

tu. Ciekawą stronę tej opowiastki stanowi fakt, iż

się spotkać na jednej myśli, aby mimowolnie stać

łączy w sobie naukę biblijną, poradę gospodarską,

się naśladowcą. Kmiotek uznany został przez

obnażenie bezzasadności zabobonu i wreszcie

wszystkich, co się nad nim zastanowili, za pismo

wskazówkę moralną. Po przytoczeniu opowieści

prawdziwie użyteczne i wybornie pomyślane. Daj

różnych

nie wspominał,

zagadnień
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Boże tylko, aby go czytano, aby po przedpokojach

jako forma zwrotna pisano z małej litery, a „Panów,

i chatkach, ci którym chwila na czytanie od pracy

Dziedziców” z dużej] lub Dzierżawców wpędzał

zostaje, mieli "Kmiotka” w ręku, niż jakiego "Ri-

wam z umysłu w wasze zagrody, łąki lub zboża,

naldo Rinaldini”, lub niepoczciwego 'Kumotra

bydło lub trzodę? Żeby wam szkodę wyrządzić?

Macieja"”. Dodać należy jeszcze, że w latach

Przypomnijcie sobie czy który z nich, po kryjomu,

1860-1866 wychodziło w Krakowie pismo Kmiotek

w nocy z sierpem

- Pismo tygodniowe ilustrowane pod redakcją Lu

kawałka ziemi zrzynał (...)

dwika Anczyea. Miało charakter patriotyczny, za

rozumieć, iż „Panowie” nic chłopom nie kradli,

mieszczane tam były opowiadania dostosowywane

więc na uznanie przez sam fakt ten zasługują.

poziomem do zdolności percepeyjnych ludności

Oczywiście historia współczesna ma na ten temat

wiejskiej i postulowano zgodę wsi z dworem. Tytuł

coś więcej do powiedzenia a i ówcześni chłopi

Kmiotek, dziś przecież określenie uznawane za

swoje pamiętali (i nie tylko o „razy ekonoma” tu

obraźliwe, nie miało ówcześnie takich konotacji.

chodzi). Redaktor

w ręku waszą pracę z waszego
Dosłownie należało by

i tu zaniedbań się nie dopuścił,

Podobnie zresztą nie budził sprzeciwu tytuł wy

zatem dalej czytać możemy: „[pamiętajcie] ... że

chodzącego, od 10 czerwca do 30 września 1848 r.,

ten sam Pan któregoście wy nie poratowali, przy

tygodnika Wieśniak. Redagujący go ksiądz Leo

chodził wam w pomoc, was, żonę i dziatwę ratował

pold Górnicki tak oto proklamował przesłanie swo

w ciężkiej chorobie, ...” I to musi wydawać się ar

jej

Braci Kmiotków:

gumentem choć na jego potwierdzenie wśród ludu

Bracia/ od niejakiego czasu, opanował zły duch

czekać nam przyjdzie aż do czasów reformy rolnej,

myślenie wasze, a to dlatego, że słuchacie złego

po II wojnie światowej. Na łamach Wieśniaka

ducha, który szepce pomiędzy wami, odciąga was

przekonywano czytelników, że podstawą zmiany

od Boga, od tych którycheście zwali waszemi Pa

życia na wsi jest potrzeba zmiany stosunku do ksią

nami, i od wszystkiego co jest dobrem, i co Bóg dla

żek i wiedzy. Jądro tego przekazu stanowiło

was zgotował”. Najwyraźniej program pisma odno

stwierdzenie, że nieaktualne już jest powiedzenie:

sił się do wydarzeń „rzezi galicyjskiej”. Redaktor

„mój dziad tego nie znał a żył”. Warto jeszcze

poświęca pismo wyłącznie chłopom i idei ich

wspomnieć o poradzie, ba! apelu by niedzielę

oświecenia. W protekcjonalny sposób odnosi się do

dniem wolnym od pracy zachowując, czas ten wy

kwestii pańszczyzny. Usiłowano tłumaczyć, iż

korzystali włościanie na lekturę niniejszego pisma,

zniesienie pańszczyzny nie stało się udziałem

a nie przesiadywanie w karczmie.

inicjatywy:

„Do

moich

Cesarza, a że to Panowie ziemię swoją chłopom

Podobne wartości promowała Szkoła Ludu ty

dali. W tym wątku pojawia się usprawiedliwienie,

godnik redagowany i wydawany (1848 r.) przez

bądź wyjaśnienie feudalnych niegdyś stosunków

Napoleona Elcielskiego i Michała Łuszczkiewieża

z dworem: „... czyli który z waszych Panów, Dzie

w Krakowie. Pobudzać on miał wyższe uczucia

dziców [zwróćmy uwagę na fakt, że „waszych”

religijne wraz z zamiłowaniem
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i sprawiedliwości, oraz poświęcenia się dla dobra

książkach i przy swej ciągłej pracy nie może wiele

ogółu. Niebagatelną wartość tego tytułu stanowiła

myśleć o nich.

silna też więź (i oczywiście posłanie jej kultywacji)

tytułu zabiegał Antoni Woykowski jeszcze od po

z ojczyzną i miłością do niej, jako wartością nad

łowy września 1841 roku. Sprzyjające dla tej inicja

rzędną. Wyjaśnienia takich pojęć jak: naród, naro

tywy warunki stworzyło dopiero rozporządzenie

dowość, kraj, ojczyzna, państwo, można określić

z 30 czerwca 1843 roku, które zdejmowało z mie

jako swoisty elementarz świadomości narodowej.

sięczników obowiązek uzyskiwania koncesji. Dzię

Na łamach tego czasopisma przypominano czasy

ki temu w 1844 roku ogłosił Woykowski prospekt

świetności Polski i jej mieszkańców przed 1795 r.

tego tytułu (w zasadzie jego autorem była Julia

Doprowadzenie do zrozumienia dziejów Polski

Woykowska).

miało uświadomić włościanom ich przynależność

Pismo dla Nauczycieli Ludu i Ludu Polskiego.

narodową. Wizja dostatku polskiej wsi w przeszło

1 choć kierowane było do nauczycieli szkół elemen

ści obalić miała, głoszone przez zaborcze władze,

tarnych i osób w nich się uczących, to w jego za

opinie o uciemiężeniu chłopa w tamtych czasach.

kres wchodziła też część przeznaczona dla wło

Z drugiej strony wspominano tam, iż niezaangażo-

ścian. Znajdowały się tam opowiadania i powieści

wanie szlachty w szerzenie oświaty na wsi było

0

przyczyną braku zainteresowania chłopów sprawą

cym”). Forma opowiastek według Woykowski ej,

Polski i jako takie przyczyniło się do rozbiorów.

miała podnosić skuteczność przekazu bo J u d nasz

O pozwolenie na wydawanie tego

Początkowo

charakterze

pismo nosiło

wychowawczym

tytuł

(„umoralniają-

Do takiego zaangażowania nawiązywała inna

bowiem lubi powieści”. Dodać tu należy, że

inicjatywa wydawnicza: Pismo dla Ludu Polskiego

wszystkie późniejsze tytuły podobną formę stoso

wydawane w Poznaniu przez Antoniego Woykow-

wały w materiałach o treści moralnej. Postulat roz

skiego. W przekonaniu wydawcy sam lud nie po

budzania ducha narodowego realizować miało pi

siada na tyle rozwiniętej umiejętności czytania,

smo poprzez zamieszczanie artykułów historycz

więc zasadniczą rolę w percepcji literatury odgry

nych o zabarwieniu patriotycznym. Z założenia

wają ludzie światli, którzy na co dzień stykają się

wyjaśniać miały one oraz umacniać pojęcia wierno

z „ludem” oraz chcą i mogą na tym polu coś dla

ści i miłości do Ojczyzny. Treść ich stanowiły dzie

niego zrobić. „ Światli i dobrzy ludzie kochają każ

je kraju i biografie ludzi dla ludu zasłużonych.

dego człowieka nieobłudnie i chcą, żeby i najbied

Woykowska przytaczała legendy o Wandzie, Kraku

niejszy wyrobnik był oświecony i uczciwy. Dla tego

1 Popielu, wysławiała bohaterstwo księdza Kordec

starając się, aby każdy był oświecony, piszą dla

kiego i królową Jadwigę. Nie mogło zabraknąć

niego książki pożyteczne i nauczające. Ale choć

w periodyku również części rozrywkowej. W ru

niejeden jak najlepszą książkę dla ludu napisze, to

bryce „Rozmaitości” pojawiały się zatem „ ...rzeczy

ją jednak mało który wieśniak albo ubogi miesz

ku

czanin do ręki dostanie. Bo się mało który zna na

Znajdowały się tam utwory poetyckie o silnym
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zabarwieniu patriotycznym, odwołujące się do folk

zachować: „ A najwprzód zaklinam Was pozostań

loru i podkreślające piękno sztuki ludowej. Oczy

cież wierni wierze Waszej Rzymskokatolickiej (...).

wiście nie zapomniano o poradach gospodarskich,

Po wtóre zaklinam

odnoszących się do zagadnień rolniczych, sadow

wierze świętej, swój język polski kochali. ”.

Was,

abyście po

wierze,

niczych czy problematyki hodowli. Drukowała

Prejs przekonywał czytelników, że terytorialna

również wskazówki dla rodziców związane z wy

przynależność do Prus nic neguje ich polskiej naro

chowaniem dzieci. Pismo współredagował Ewaryst

dowości (Mazurów i Kaszubów włączając). Koron

Estkowski (redaktor Wielkopolanina). Woykowscy

ny argument stanowił tu fakt, iż używają oni na co

zakładali (mimo własnych kłopotów finansowych),

dzień języka polskiego, tak samo jak obywatele

że dochody z wydawania pisma przeznaczać będą

Królestwa Polskiego i Galicji, zatem nie powinni

na dofinansowywanie szkółek elementarnych. Tak

pozwolić na odebranie sobie języka ojczystego.

więc i w ten sposób potwierdzali swoje zaangażo

Podobnie, jak podaje, jest z niemieckimi pogra

wanie w szerzenie oświaty na polskiej wsi. Wysiłek

nicznikami w Danii, którzy sprzeciwiali się próbom

ten doceniany był na łamach Gazety Wielkiego

narzucania im języka duńskiego. Podkreśleniem

Księstwa Poznańskiego, która propagowała Pismo

tendencji narodowych było również drukowanie na

dla Ludu Polskiego jako promujące kształcenie,

łamach

chłopów, rozwijanie ich zainteresowań i przez to

i relacji z działań Ligi Polskiej, której członków

dążące do poprawiania ich bytu.

uważał redaktor za „najlepszych” Polaków, działa

Biedaczka

szczegółowych

sprawozdań

Julian Prejs z kolei, łamy swojego pisma Bie

jących na rzecz zachowania wiary i języka polskie

daczek widział jako medium niesienia oświaty dla

go. Agitował do wstępowania w szeregi Ligi jako

ludu, która stać się miała drogą do poprawienia doli

organizacji walczącej o oświatę dla ludu i poprawę

i osiągnięcia szczęścia. Tymi słowami przesłanie to

warunków życia na wsi. Początkowo (od 25 paź

określał: „... oświaty, oświaty potrzeba naszemu

dziernika 1848 r.) wychodził Biedaczek jako tygo

ludowi, w przeciwnym razie będzie stąpał niepew

dnik, a od IV kwartału 1849 roku dwa razy w tygo

nym krokiem, ja k ślepiec jaki, i będzie każdemu

dniu. W sumie ukazywał się do 29 czerwca

wierzył, kto z nim ostatni r o z m a w ia łPrejs zwra

1850 roku.

cał się z prośbą by nadsyłano mu artykuły o treści

Nicróżny od Biedaczka był w swoich założeniach

patriotycznej i moralizatorskiej. Za szczególny

Wielkopolanin (Poznań 1849-1850). Wychodził

przedmiot

cnót

dwa razy w tygodniu (w środy i soboty) pod redak

obywatelskich i rozbudzać poczucie więzi narodo

cją księdza Aleksego Prusinowskiego, a po jego

wej. Upatrywał on w działalności oświatowej na

odejściu Walentego Stefańskiego i Ewarysta Est-

wsi drogi najpewniejszej do odzyskania przez Pol

kowskiego. Redaktor wiązał tematykę pisma z ideą

skę niepodległości. Redaktor określił dziesięć przy

uświadamiania

kazań, których przestrzeganie miało polskość tę

Stwierdzał, żc na artykuły tam zamieszczane

przyjmować

miały

pochwałę
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składać się będą wiadomości związane z życiem

wilczków w owczej skórze od prawdziwych pasterzy

Polaków na terenach zaborów rosyjskiego i au

i wiernych sług Chrystusa rozpoznać potrafi ”.

striackiego, oraz aktualności dotyczące mieszkań

Elementem

ców z terenów zaboru pruskiego. Zobowiązywał się

w założeniach Wąsikiewieża religia, której nauki

w prospekcie do przekazywania informacji związa

właściwie wyłożone i rzetelnie przekazane chło

nych z życiem emigracji polskiej. Zakładał Prusi

pom, jak również agitacja na rzecz budowania jed

nowski, że znajdzie się w Wielkopolaninie miejsce

ności narodowej miały by zapobiegać wydarzeniom

również na poruszanie tematyki związanej z aktu

takim jak „rzeź galicyjska”. W kwestiach stosun

alnymi wydarzeniami na świecie i zagadnieniami

ków społecznych, odmiennie od Prusinowskiego,

politycznymi. Przesłaniem ideowym miało być też

hołdował poglądowi, że chłopi podobnie jak przed

przytaczanie wydarzeń z dziejów Polski w celu

stawiciele innych stanów też są Polakami skoro

zaznajomienia czytelników z ważniejszymi frag

mówią po polsku i na polskiej ziemi się urodzili.

mentami historii ojczyzny. W tytule tym spotkać

Podobnie jak inni redaktorzy pism kierowanych do

możemy tendencje solidarystyczne, które manife

włościan i Wąsikiewicz poruszał kwestie uwłasz

stowane były przez stwierdzenia: „zgoda buduje,

czenia. Przekonywał on, że ziemia oddawana chło

niezgoda rujnuje”, „A więc chodzi o to u nas, aby

pom była własnością ziemian, że ziemianie z do

była zgoda, żeby wszędzie się kochali wojaki pol

broci serca i troski o chłopów ziemię tę im oddawa

skie z ludem - panowie i chłopi, to znów będzie

li, mimo iż straty przez to ponosili rozdając swoją

dobrze i będziemy wielcy ja k ojcowie nasi za daw

własność. Winą za niepokoje na wsi obarczał

nych

czasów”. Prusinowski postulował jedność

urzędników austriackich. Twierdził, że to oni trak

w społeczeństwie opierającą się o współpracę wło

towali włościan niesprawiedliwie i podburzali ich

ścian z duchowieństwem, ziemiaństwem i nauczy

przeciw ziemianom. Wspomniany wcześniej Prusi

cielami. W zaangażowaniu duchownych w krze

nowski na łamach Wielkopolanina podejmował

wienie oświaty upatrywał metody na budowanie

problem obietnic uwłaszczenia przypominając, że

zgody i spokoju społecznego ksiądz Wincenty

ich spełnienie stało się niemożliwe, bo Polska nie

Wąsikicwicz,

uzyskała niepodległości. Chłopi powinni więc zre

redaktor

Tygodnika

(ukazującego się w 1848 r.).

Wiejskiego

opiniotwórczym

stawać

zygnować ze swoich żądań wykazując

Zakładał on, że nic

się miała

zrozumie

tylko oświata ludu stanowi wymóg społeczny, ale

nie dla sytuacji właścicieli ziemskich, nawet jeśli ci

i „ucnotliwienie” chłopów. Skutek, jaki zamierzał

wytaczali im procesy o czynsze (czyniąc to zresztą

osiągnąć, stanowić miało nakłonienie duchownych

zgodnie z literą prawa).

w kierunku przekonywania

Kwestię tę inaczej opisywał w Wiarusie (pi

włościan o konieczności budowania ładu i pokoju

śmie wydawanym przez Antoniego Poplińskiego

na wsi. Argumentował

i Józefa

do podjęcia wysiłku

zasadność takiej postawy

Łukaszewicza w Poznaniu, ukazującym

się dwa razy w tygodniu od 24 grudnia 1849 do

groźbą: „...lud wkrótce już przetrze oczy i łatwo

78
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„ Biedaczek”, 1848, nr 1, s. 1 ( fo t D.W.)

28 czcrwcal850 roku). Tam kategorycznie bronił

wo uszanować. Tym razem nic pisał już, czy żą

sprawy czynszów twierdząc, że ziemianie mają do

dania zniesienia tych opłat są czy nic są uzasadnio

nich pełne prawo a chłop zobowiązany jest to pra

ne. Twierdził, że chłop starający się o zniesienie
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czynszu, to „złodziej pieniędzy” należących do

mieszczanych materiałów. Interpretacje wydarzeń

ziemianina.

historycznych były naiwne i skoncentrowane głów

W kwestii stosunków panujących na wsi pojawi

nie na aspektach dobroci opisywanych postaci

ły się na łamach innego pisma, Krakusa, komenta

w stosunku do chłopów, nie zaś na ich zasługach

rze negatywnie oceniające stosunek szlachty do

dla kraju. Chociaż Julia Goczałkowska, na łamach

spraw państwowych w okresie przedrozbiorowym.

lwowskiej Gazety Narodowej polecała lekturę Kra

Dopatrywano się przyczyny upadku Polski w ko

kusa, to prasa krytykowała go za posługiwanie się

smopolityzmie szlachty i braku jej zainteresowania

niepoprawną polszczyzną i wspominane już nierze

działalnością oświatową na wsi. W konsekwencji

telne przytaczanie dziejów Polski.

chłopi pozostawali bierni w sprawach państwa i nie

Do cenniejszych inicjatyw zaliczyć należy pi

interesowali się nimi. Stanowi to pewien wyróżnik

smo Przyjaciel Ludu czyli tygodnik potrzebnych

w stosunku do innych pism dla ludu wydawanych

i pożytecznych wiadomości, wydawany w Poznaniu

we wszystkich trzech zaborach (z wyjątkiem Szkoły

przez Ernesta Gunthera (ukazywał się w latach

ludu, która podobnie oceniała postawy przedroz

1834 -1849). Redagowany był przez: Jana Popliń-

biorowej szlachty). Pisano w Krakusie, że obecna

skiego, historyka Józefa Łukaszewicza, dr Maksy

szlachta inaczej już do ludu podchodzi, widząc

miliana Szymańskiego i księdza Franciszka Waw-

w nim obywateli a nawet braci. Szlachta bowiem,

rowskiego. Pismo cieszyło się poparciem zicmiań-

a nic cesarz, zniosła pańszczyznę. Potwierdzeniem

stwa wielkopolskiego z księciem Antonim Sułkow

tej tezy miał być fakt, że to u panów chłopi odra

skim i hrabią Edwardem Raczyńskim na czele.

biali pańszczyznę a nie u cesarza, więc tylko

Mimo, iż tytuł wskazywał na „lud” jako adresata

właściciele ziemscy mogli z niej zrezygnować.

publikacji, redagowany był na wysokim poziomie,

Krakus. Pismo dla ludu ukazywało się w soboty

więc czytany był przede wszystkim w kręgach inte

w 1848 roku. Redagował je i wydawał Władysław

ligencji i ziemiaństwa. Tytuł ten był pierwszym pod

Iżycki. W artykułach o tematyce historycznej po

zaborem pruskim magazynem ilustrowanym, po

ważną część stanowiły publikacje biograficzne

święconym głównie historii Polski, literaturze,

poświęcone polskim postaciom historycznym oraz

sztukom pięknym, etnografii, folklorowi i krajo

przytoczenia przełomowych wydarzeń z historii

znawstwu. Na łamach tego czasopisma unikano

kraju mające przypomnieć o udziale Polski i Pola

problematyki politycznej. Treść pisma stanowiły

ków w walce o „Wolność Naszą i Waszą”. Ważne

artykuły historyczne przybliżające przeszłość Pol

też było zamieszczanie artykułów nawiązujących

ski, pisane na wysokim poziomie opracowania na

do historii regionu, w których czytelnicy znajdowa

ukowe w tym przyrodnicze, opisy miast i okolic

li dowody na polskość ziem przez siebie zamiesz

(z rycinami wykonywanymi najczęściej przez Teo

kałych. Zamysł dobry, ale w jego realizacji daleko

fila Miclcarzewicza i innych miejscowych rytowni

było redaktorowi do dokładności i rzetelności za

ków) i wiersze Piotra Dahlmana, Ryszarda Berwiń-

8o
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skiego i Adama Bronikowskiego. Język pisma był

i zabawy ludu wiejskiego wydawanego przez Piotra

rozbudowany i „uczony”. Prowadzona w nim była

Pillera we Lwowie, redagowanego przez Juliana

stała rubryka „Kronika Literacka”. Pismo zaopa

Aleksandra Kamińskiego. Wychodził co tydzień

trzone było we wspaniałe ryciny i pisane językiem,

w 1848 roku. Redaktor zakładał, że pismo zawierać

bez wątpienia, mało zrozumiałym dla włościan.

będzie artykuły o wydarzeniach na świeeie, artyku

Niedostosowanie poziomu pisma do możliwości

ły historyczne przedstawiające dzieje ojczyzny,

pcrcepcyjnyeh potencjalnych odbiorców (chłopów)

geografię, nauki przyrodnicze, rolnictwo, oraz arty

świadczy to, żc niemal w każdym numerze poja

kuły opisujące życie Polaków pod innymi zaborami

wiał się dwu lub trzysystemowy zapis nutowy (par

i życie w innych krajach. W zapowiedzi periodyku

tia fortepianu + glos solowy) pieśni. Pismo uka

tak pisał

zywało się regularnie i cieszyło się uznaniem od

dokonanym zniesieniu pańszczyzny lud nasz wiej

biorców ze sfer inteligenckich. Podobny problem

ski, podniesiony do godności obywatelskiej, nabył

cechował Przyjaciela Ludu —Pisemko dla oświaty

teraz podwójnego prawa do naszego braterstwa

o swojej inicjatywie: „Po szczęśliwie

„ Przyjaciel Ludu”, 1836, nr 26, s. 8 ( fo t D.W .)

i opieki. Ta szczęśliwa zmiana zastaje go na najniż

poświęcę redakcji pisemka popularnego dla ludu,

szym stopniu oświaty. Obowiązkiem tedy waszym

które co niedziela wydawać postanowiłem pod tytu

jest, szanowni obywatele, zająć się wykształceniem

łem „Przyjaciel Ludu”. W pisemku tym donosić

tego ludu, który tak przeważną stanowi masę sąsia

będę ludowi o wszystkich w kraju naszym zaszłych

dów i braci waszych. Pomnijcie, że od tej oświaty

i obchodzić go mogących zdarzeniach, objaśniać

zależy wasz byt i wskrzeszenie ojczyzny waszej. Ja

mu rozporządzenia rządowe, a czasem moralne lub

z mojej strony najchętniej wszystkie wolne chwile

wesołą bawić powiastką”. Jak widać zakres tema
81
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tyczny miał być bardzo szeroki. Mimo to Kamiński

w tej nowej sytuacji, to jednak i tu widać ogólną

szczególnie mocno akcentował dydaktyczną rolę

tendencję do oskarżania „kasty urzędniczej” i au

religii. Postawa ta znajdowała swój oddźwięk

striackiego aparatu państwowego o „całe zło”.

choćby w fakcie nadania pismu motta: „ Chwała

Sprzyjających ludowi żołnierzy miano wywieźć na

Panu na wysokości. A ludziom pokój na ziemi. ”.

Węgry w celu ich eksterminacji co tak Kamiński

W pierwszym numerze pisma informował, że

pointujc: „ ... Już 5go października po południu

w każdym następnym znajdzie się na początku

włoskich grenadierów z warty koleją wywieziono, -

tekst z nauką z Pisma Świętego lub artykuł o cha

patrzcie, jakiemi machinacyjami polityka ministe

rakterze moralizatorskim. Również w tym tytule

rialna narody uciskaj. Odnośnie reform ogranicza

spotykamy się z przerzuceniem winy za niedolę

się redaktor jedynie do manifestu cesarskiego, za

chłopów ze szlachty i cesarza na urzędników pań

pewniając o trwałości nadania swobód i zniesienia

stwowych. Postawy lojalistyezne względem cesarza

pańszczyzny. Niestety, kłopoty finansowe stały się

wyrażał Kamiński zapewniając, że celem do jakie

powodem upadku także i tej inicjatywy. Jak zatem

go dążą Polacy jest uzyskanie swobód obywatel

można podsumować realizację postulatu niesienia

skich. Swobody te służyć mają podniesieniu po

na wieś oświaty poprzez wydawanie czasopism dla

ziomu życia (ekonomicznego i społecznego), ale

chłopów? Niestety, ani współczesne dotychczaso

nie wiążą się w żaden sposób z podważaniem auto

we badania rynku wydawniczego w pierwszej po

rytetu i władzy cesarza. Sprawami polityki zajmo

łowic XIX wieku, ani dostępne nam materiały źró

wał się Kamiński tylko przy okazji ważniejszych

dłowe nie pozwalają na określenie zasięgu czytel

wydarzeń, nie prowadząc stałej rubryki. Relacje

niczego na terenie wsi polskiej w tamtych czasach.

takie drukował z opóźnieniem i nie miały one cha

Próby oceny czytelnictwa na wsi mają więc charak

rakteru „wiadomości z ostatniej chwili”. Materiały

ter spekulacyjny i najczęściej opierają się na kilku

związane z marcowymi wydarzeniami w Wiedniu,

relacjach czy statystykach będących owocem lo

informacje ze Lwowa czy Krakowa cytował z Ty

kalnych obserwacji, które następnie usiłuje się

godnika Cieszyńskiego. Zamieszczał wiadomości

w sposób statystyczny rozciągać na skalę regionu

o wydarzeniach na Węgrzech i wc Włoszech. Taki

i traktować jako podstawę do wnioskowania. Jedy

charakter pisma spowodował, że ilość zamawia

ne więc co daje nam pogląd na zasięg i recepcję

nych

malała, a w konsekwencji ze

czasopism na wsi w zaborze pruskim to wielkości

względów finansowych projekt wydawniczy. Ka-

nakładów i ich wariacja w okresie wydawania po

mińskiego upadł. Jakkolwiek nie znalazły się tam

szczególnych tytułów oraz liczba prenumeratorów.

opinie ani komentarze związane z kwestią zniesie

Zasadniczym powodem tej dynamiki był zapewne

nia pańszczyzny, ani problematyka społeczna od

ogólny poziom oświaty na tamtym terenie. Ogrom

nosząca się do relacji chłop - dwór zaistniałych

ne znaczenie dla działalności prasowej miała tam

prenumerat
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Po zniesieniu przedpłaty obowiązkowej liczba pre
numerat malała, aż wreszcie tytuł został zamknięty.
Opisane tu inicjatywy wydawnicze poddawane
były po drugiej wojnie światowej ostrej krytyce.
W oczywisty sposób ideologia socjalistyczna nie
zezwalała na dostrzeganie jakichkolwiek aspektów
pozytywnych działalności oświatowej na wsi pol
skiej w pierwszej połowie XIX wieku.
We wstępie do bibliografii Ireny TurowskiejBar „Polskie czasopisma o wsi i dla wsi od
XVIII w. do r. 1960” Stanisław Lato określa rolę
wydawanych wtedy czasopism jako „wsteczną”.
Przesłanie czasopism faktycznie odnosiło się do
rozbudzenia

w czytelnikach świadomości naro

dowej i patriotycznej z jednoczesnym zaakcepto
waniem porządku społecznego na ówczesnej wsi.
Dziś na te zjawiska patrzymy zgoła inaczej. Oczy
wiście, że pańszczyzna była czymś złym i powinna

„Now iny Polityczne Dla Lu d u ”, 1848, nr 1, s. 1 (fo t D.W .)

być zniesiona,

a równość wszystkich

stanów

też wolność prasowa (ograniczona dopiero przez

(a wręcz brak na stany podziału) właściwa współ

wprowadzenie ustawy prasowej w 1850 roku).

czesnej demokracji to prawidłowy system. Pamiętać

W zaborze austriackim czasopisma dla ludu miały

jednak należy, że to co dziś jest oczywiste,

charakter zjawiskowy i ograniczony zasięg odbior

w innych warunkach i na innym etapie rozwoju

ców ze względu na stan oświaty na tych. To oczy

społeczeństw było wręcz niewyobrażalnie trudne.

wiście miało wpływ na finanse czasopism i w rezul

Niech będzie tego przykładem Konstytucja Trze

tacie upadek poszczególnych tytułów. W zaborze

ciego Maja. Podobnie procesy uwłaszczeniowe sta

rosyjskim czynnikiem ograniczającym dla czasopi

nowiły wynik postępowych inicjatyw i mimo że nic

śmiennictwa (i piśmiennictwa ogólnie) była cenzu

przebiegały na tyle skutecznie jak można by sobie

ra. Jedyny tytuł utrzymujący się tam dłużej to

tego życzyć, to jednak stopniowo doprowadziły do

Kmiotek

rozwiązania tego problemu. Nie inaczej też było

Orgelbranda, który dzięki prenumeracie

w innych krajach.

obowiązkowej w gminach miał zapewnione warun

W opracowaniach z czasów PRL-owskiej pro

ki ekonomiczne. Był zresztą czytany również
w Galicji, Wielkim Księstwie Poznańskim, na Ślą

pagandy,

sku i Mazurach (dzięki debitowi pocztowemu).

ludu służyć miały kształtowaniu postaw służalczych
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dziewiętnastowieczne

czasopisma

dla

sim mAM ATmiAtY

Potrzeba pisanki dla ludu w pierwszejpMowie.X /X wieku

i pokory ciemnego chłopa wobec dworu i kościoła.

niosły wyraźnych rezultatów oświatowych czy poli

Odmówiono więc wydawcom tych czasopism jakich

tycznych, więc ich rolę należy pojmować nic jako

kolwiek zasług, a przecież nierzadko poświęcali oni

dokonanie rynku wydawniczego, ale jako ważny kie

tej działalności własne majątki. Trudno jest też przy

runek w myśli społecznej. Dążenia poszczególnych

puszczać, że u podstaw wydawania czy redagowania

wydawców w pierwszej połowie XIX wieku zaowo

omawianych tu tytułów leżała chęć uzyskania istot

cowały bowiem wśród włościan zrozumieniem tego,

nych profitów. Działalność oświatowa kierowana do

że mogą być ważnym adresatem działalności ezasopi-

włościan miała istotne znaczenie. Oczywiście zasięg

śmienniczej i działalność taka może być dla nich

i zrozumienie tych inicjatyw wydawniczych nic przy

wartościowa.
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Powieści Wiesława Myśliwskiego nazywane

To dziwna historia. Miałem 17 łat, a ona 16, kiedy

są arcydziełami. Autor kilku zaledwie powieści:

poznaliśmy się, ale ju ż trzy lata wcześniej, kiedy

Nagi sad, Pałac, Kamień na kamieniu, Widnokrąg,

w żołnierskich butach o kilka numerów za dużych,

Traktat o łuskaniu fasoli i najnowszej Ostatnie

pumpach szytych z maminej spódnicy, pilotce

rozdanie uznawany jest na najwybitniejszego

na głowie i wytartym płaszczu szedłem ulicą

współczesnego prozaika.

Żeromskiego zobaczyłem ją w środku gromadki

Każda powieść była

zauważona, każda była wydarzeniem literackim.

ładnych

Myśliwski pisze mało, ale kiedy ju ż publikuje, to sto

wyglądała wspaniałe i pomyślałem wtedy - to

procent odpowiednich słów - podkreślają z uzna

będzie moja żona. Poznałem ją w 11 klasie, wtedy

niem krytycy. Pisze długo, zgodnie z przeświad

już miałem garnitur.

czeniem, że pisać książki powinno się dopiero, gdy

dobrze uczyła, a nasz związek nie był tajemnicą.

człowiek naprawdę czuje, że nie ma ju ż żadnego

Czasami uciekaliśmy razem na wagary. Znikaliśmy

innego

wyjścia

przekonanym,

że

(...),
ma

wtedy
się

dziewcząt.

Uśmiechnięta

blondynka

Wacława też się bardzo

kiedy jest

się

z trzech ostatnich lekcji i dyrektor sprawdzał czy

naprawdę

do

ona też uciekła, czy tylko ja,

coś

powiedzenia komuś drugiemu. To jego własne

Po maturze studiował polonistykę na KUL-u

słowa

w Lublinie. Jeszcze podczas studiów podjął pracę

Najnowsza powieść 81-letniego pisarza to kolejne

w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej. Szybko

prozatorskie

awansował, został kierownikiem redakcji, wydawał

arcydzieło,

na

które

czekaliśmy

siedem lat.

książki i sam zaczął też pisać.

Pisarz rzadko gości w mediach. Lubi natomiast

Kultura miasta nie potrafiła go zainspirować.

spotkania z czytelnikami i wtedy mówi o literaturze

W roku 1985 z okazji przyznania mu nagrody

i czasami opowiada o sobie, dzieciństwie, które

Klubu Kultury Chłopskiej za powieść Kamień na

upłynęło

kamieniu powiedział:

między

Dwikozami,

Starachowicami

a Sandomierzem. W to dzieciństwo wpisana była

Zacząłem pisać, kiedy odkryłem, że jestem chłopem.

wojenna tułaczka, bliskość frontu, bieda. Wojna

Krytycy uważają, że twórczość Myśliwskiego

nauczyła pisarza odpowiedzialności. Po śmierci

wzięła

ojca był jedynym mężczyzna w rodzinie. 1 ta

z chłopskim losem. On sam zastrzegał, że nie

odpowiedzialność zaprocentowała w późniejszym

interesują go akcenty folklorystyczne, lecz uniwer-

życiu pisarza.

sum

Młodość

miałem

Dzieciństwo

też.

smutną
Jedynym

-

wyznaje
sentymentem

się

z

poczucia

egzystencjalne

dotkliwej

człowieka

tożsamości

skumulowane

w chłopskim doświadczeniu.

pisarz.

Powieść sprzed siedmiu lat Traktat o łuskaniu

jaki

zachowałem do młodości jest miłość.

fasoli także czerpie z chłopskiego doświadczenia.

W Sandomierzu pisarz spotkał miłość swojego

Napisana w formie monologu opowiada o dziejach

życia - późniejszą żonę.

zwykłego, przeciętnego człowieka, któremu dane
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Ostatnie rozdanie

było żyć w XX wieku, wieku wielkich nadziei

Bohaterem

i wielkiego upadku.

z imienia i nazwiska mężczyzna. Poznajemy go,

Na pytania, dlaczego traktat i dlaczego o łuskaniu

gdy

fasoli, pisarz odpowiadał: -Traktat, bo chciałem

Przyjeżdża po sezonie i zaczyna porządkować swój

temu słowu odebrać doniosłość. A to łuskanie fasoli

stary, spięty gumką notes.

dręczyło mnie chyba ze 30 lat. To był rodzaj

Zacząłem naturalnie od litery A- tak zaczyna się

sąsiedzkich posiadów,

kiedy podczas łuskania

powieść. To pierwsze zdanie jest niezmiernie

fasoli prowadziło się rozmowy na wszelkie tematy.

ważne. Gdy mam pierwsze zdanie, mam książkę,

Rozmowy dotyczyły zdarzeń bieżących, dawnych

choć jeszcze niczego o niej nie wiem - mówi pisarz.

snów, duchów, tego i tamtego świata, Boga.

Abramowicz Jan, Arasiewicz Kazimierz/../ Arska

W powieści Ostatnie rozdanie pretekstem do snucia

Paulina była nawet kiedyś, krótko, moja kochanką.

niespiesznej opowieści o życiu jest stary notes

Ambrożewski Tadeusz nic mi nie mówi. Mężczyzna

bohatera,

od dawna nosił się z zamiarem uprządkowania

wypełniony

imionami,

nazwiskami,

przybywa

adresami.

notesu,

Powieść z miejsca uznana przez krytykę za wielką

adresami,

obrachunku,

znakomitą,

pensjonatu

zapełnionego

nad jeziorem.

imionami,

telefonami.

nazwiskami,

Porządkowanie

notesu

każde imię i nazwisko jest pretekstem do opowieści

poruszającą

0 spotkanym

opowieść o zagadkach bytu, o jego dramatach,

kiedyś człowieku. Czy bohater

przeglądając notes ogarnie swoje życic? A może

smutkach.

pomogą mu w tym listy Marii, których uzbierało

Wiesław Myśliwski jest twórcą przywracającym

się sporo? O bohaterze wiemy, że pochodzi

wiarę w sens i wartość prawdziwej literatury -

z małego miasteczka. Zmieniał mieszkania, adresy.

podkreślają krytycy.

Zmieniał zawody.

Najnowsza powieść Myśliwskiego to opowieść

Obdarzony talentem malarskim, po ukończeniu

człowieka trwale wydziedziczonego, walczącego

liceum

z dotkliwym poczuciem wykorzenienia i nietożsamości -

do

to porządkowanie życia. Każdy wpis w notesie,

literaturę, dzieło genialne, arcydzieło egzysten
cjalnego

Ostatniego rozdania jest nieznany

plastycznego

zrezygnował ze

zauważa Jerzy Franczak na łamach

studiował na

studiów.

Za

ASP,

namową

ale

matki

terminował u krawca w miasteczku, gdzie całymi

Tygodnika Powszechnego.

dniami pruł stare ubrania i słuchał opowieści.

„ Ostatnie rozdanie ” to dzieło totalne, które chce

Potem

objąć całość ludzkiego doświadczenia, dotknąć

zatrudnił się u

szewca.

Od jednego

1 od drugiego nauczył się wiele. Szewc Mucha

tajemnicy bytu. Jest zachętą do myślenia, nie

radził mu przypatrywać się butom, żeby wiedzieć

poucza, nie moralizuje i nie ocenia. Pokazuje życie

komu naprawia, ponieważ każdy zdziera je inaczej.

z jego dobrymi i złymi stronami. To powieść

Znowu krawiec Radzikowski powtarzał: każdy

filozoficzna i wielowymiarowa, której tematem jest

klient jest inny i każdemu należy brać oddzielną

człowiek

miarę.

i

przypadkiem

ludzki
a

los

zawieszony

koniecznością.

między

Nie

pracował jednak

w

wyuczonych

Perfekcyjnie

zawodach. Może nawet i lepiej. Po pewnym czasie

skonstruowana, zachęca do lektuiy wielokrotnej -

nastała gotowizna i krawcy stali się niepotrzebni.

przy każdej pozwalając odkryć je j nowe wymiary

U szewców też przestano zamawiać buty na miarę,

i perspektywy.

Żywioł opowieści sprawia, że

a jedynie przynoszono obuwie do rozbicia lub

czytelnik zatapia się w niej i oddaje się jej

naprawy. Znajomy psycholog nakłonił go do

zniewalającemu nurtowi —pisze wydawca.

studiowania psychologii.
86

P&ZEGL

RECENZJE

To

z

nauka

Ostatnie rozdanie

przyszłością,

zawód

Gdy podupadła na zdrowiu, bohater wynajął

ogromnie

potrzebny - zachęcał.

za miastem dom z ogrodem, w zacisznym ustroniu,

Świat nie idzie bowiem ku lepszemu, a więc

tuż przy lesic. Zrobił to zc względu na nią,

i

świata.

ponieważ nie zgodziłby się nigdy oddać jej do

temu

jakiegoś domu opieki. Gdy matka umiera, jedynym

co niewątpliwie nadejdzie.(...) W tym przyszłym

łącznikiem z dawnymi czasami pozostają listy

świecie

Marii. W końcu nadchodzi czas, żc i tc listy

człowiekowi

Psychologia

przyjdzie

będzie

człowiek

dzielić

musiała

będzie

się

los

sprostać
coraz

bardziej

odczłowieczał, tracił indywidualność, wolę, siebie.

przestają przychodzić.

Jednostka stanie się zawadą świata. Świat będzie

Ostatni, jedenasty rozdział powieści jest niedo

potrzebował dobrze wyrobionej masy. Już jej

kończony. List od Marii wypełnia jego treść, ale

potrzebuje. Jak wyrobić zatem niczym ciasto, żeby

koperta nic została zaadresowana jej ręką. List był

tak powiedzieć ludzką masę, oto cel świata.

pisany na kartkach jakby wyrwanych z zeszytu,

Podporządkować, ujednolicić, a do tego, aby czuła

choć zawsze Maria dbała, aby koperta i papier

się szczęśliwa, oto cel świata.

pochodziły z najlepszej papeterii. Jest to ostatni jej

Bohater Ostatniego Rozdania po trzech latach

list, także niedokończony. W jednym z wywiadów

zrezygnował z psychologii. Handlował dolarami,

na pytanie, czy sztuka jest ważna w życiu, pisarz

utrzymywał się z gry w karty, prowadził nawet

odpowiada:

z powodzeniem własny interes. Nic ożenił się, choć

Sztuka nie jest najważniejsza. Można bez niej żyć.

był

Tylko żeby człowiekowi chciało się żyć...

blisko

związany

przelotnie

z

kilkoma

trzeba

kobietami.

kochać... miłość jest dużo trudniejsza od sztuki.

Najważniejszymi kobietami w jego życiu były:

Oto

Maria - młodzieńcza miłość - i matka. Z Marią

Myśliwskiego.

cała

mądrość

i

piękno

twórczości

rozstał się, gdy oboje wyjechali na studia do innych
nim.

„Ostatnie rozdanie'' nie uszło uwadze blogerów.

Gdziekolwiek by się nie znalazł, zawsze zdobywała

Ich recenzje są także pełne aprobaty i najwyższego

jego adresy i wysyłała listy, choć na żaden nie

uznania, co w Internecie jest raczej rzadkością.

dostała odpowiedzi.

Wybieram trzy z nich. Prowincjonalna nauczy

Tyle lat minęło, a ja wciąż nie mogę sobie poradzić

cielka napisała: Myśliwski pisze prozę wymagającą

z miłością do ciebie. /.../Prawdziwa miłość jeśli już

skupienia, obycia literackiego, chęci podążania za

kogoś wybiera, to po kres, na całe życie, i nie

ideami przekazywanymi w powieści. W „ Ostatnim

opuszcza go, jeśli nawet przekroczy tę granicę.

rozdaniu”

Matka wychowywała go sama. Ojciec nie wrócił

towarzyszenia mu w swoim porządkowaniu życia.

z wojny. Matka lubiła za życia siadywać na

Owych porządków dokonuje uzbrojony w szalenie

kamiennych schodkach, gdy w ogródku rozkwitały

istotny dla niego przedmiot, przedmiot z duszą —

róże.

notes adresowy, który towarzyszy mu od młodych

Musisz głodny być - tymi słowami witała syna.

lat i który, niczym wierny kompan, zapamiętuje

A że trzymała kury, to zawsze smażyła mu

wszelkie,

jajecznicę z boczkiem, aby podjadł sobie. Posiedź

bohatera, informacje. Czy łatwo jest po latach

jeszcze - prosiła gdy zbierał się w drogę. Nie

powiązać twarze z zapisanymi nazwiskami? Notes

uciekaj od matki.

otwiera pamięć bohatera, skłania go do snucia

miejscowości.

Ona

nie

zapomniała

o
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do

związanych

z

Ostatnie rozdanie

wspomnień dobrymi

to najwybitniejszy żyjący polski prozaik. Dwa lata

szczególnie tych

dniami;

takie

wszak

temu

spotkał

mnie

wielki

zaszczyt.

Pisarz

ostatnio

przyjechał na moje spotkanie promujące „Teorię

porządkowałam poprzeprowadzkowy chaos u Ro

ruchów Yorbła”, które Wydawca zorganizował

dziców, trafiłam na swoje stare kalendarze. 1 choć

w warszawskim Zamku Ujazdowskim. W pewnej

nie było zbyt wiele czasu na to, by się nad nimi

chwili pisarz zabrał głos i wygłosił krótką recenzję

zatrzymać, przekartkowałam te bz nich, które

mojej

pamiętałam w jakiś specjalny sposób.

Kiedy

Otrzymałem również bardzo ważną dla mnie-

pomyślałam

piszącego dedykację. Lecz je j treść, z uwagi na

od

prywatny charakter,

zapamiętujemy

czytałam
0

najchętniej.

„Ostatnie

kalendarzach.

podstawówki,

Kiedy

rozdanie",

Gromadzę

je

kilkadziesiąt już

lat

czasów

twórczości.

Nie

zapomnę

zachowam

je j

nigdy.

wyłącznie dla

siebie.

i pewnie,

podobnie ja k bohater Myśliwskiego, nie umiałabym
powiązać

wszystkich

zapisanych

Autor Tomek, strona Lubimy czytać.

nazwisk

z twarzami. Myśliwski, każąc swojemu bohaterowi

(...) Od samego początku powieści czujemy wielki

podsumowywać życie, zachęca nas do refleksji,

prozatorski oddech.

do tego, by nie gonić za tym, co w przyszłości, ale

„ Ostatnie rozdanie ” to niemal pięćset stron

potraktować z szacunkiem

wypełnionych zdaniami absolutnie koniecznymi.

Rozliczając

się z

własną przeszłość.

życiem powinniśmy

Ustawionymi w takim a nie innym szyku, rytmie.

umieć

obejrzeć się wstecz bez wstydu.

Tak a nie inaczej rozwija się przed nami medytacja
nad płynną materią życia. Nie brakuje ani jednego

Tomasz Białkowski: (...) Autor „ Widnokręgu” nie

słowa, ani jedno nie wydaje się być zbędne,

używa Internetu, pisze ołówkiem i gumką. Ten

naddane. Świat przedstawiony jest plastyczny,

pozornie archaiczny system nie przeszkadza mu

wielowymiarowy,

odnosić sukcesów, o których większość pisarzy

cześnie

może tylko marzyć. Książki Myśliwskiego często są

spokojny dystans. Tak właśnie wygląda proza,

ekranizowane, obsypywane nagrodami (jako jedyny

która jest w stanie wskrzesić świat lub opowiedzieć

w historii otrzymał dwa razy Nagrodę Nike)

go na nowo. To absolutne mistrzostwo.

1 tłumaczone.

W moim prywatnym

narrator

rankingu

1Wiesław Myśliwski. Ostatnie Rozdanie, Wydawnictwo Znak, wrzesień 2013, stron 448
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niemal namacalny,
zachowuje

a jedno

względem

niego

John Berger

Cl KTÓ RZY TR W A JĄ

W

1995

roku

w

kwartalniku

w

Regiony

systemie kapitalistycznym,

feudalnym,

czy

opublikowany został wielce interesujący tekst

w jakimś innym, nie dającym się tak łatwo określić,

poświęcony chłopskiej kulturze przetrwania. Jego

niezależnie od tego, czy uprawiają ryż na Jawie,

autorem jest urodzony w 1926 roku w Londynie

zboże w Skandynawii czy kukurydzę w Połu

angielski pisarz, krytyk artystyczny i historyk - John

dniowej Ameryce, niezależnie od różnic klimatu,

Berger. Pochodzący z wyższej warstwy średniej

religii, historii społecznej - wszędzie chłopów

i starannie

swych

można określić jako klasę, której celem, bez

lewicowych, bliskich marksizmowi poglądów\ co

względu na okoliczności, jest przetrwanie. Przez

nie jest bez wpływu na jego pozycję w angielskim

ostatnie półtora wieku owa uporczywa zdolność

świecie artystycznym.

chłopów do przetrwania zbijała z tropu polityków

wykształcony,

nie

ubyw a

zamieszkał

i urzędników. Jeszcze dzisiaj można powiedzieć,

w górskiej wiosce na terenie Jury Francuskiej,

że większość mieszkańców świata - to chłopi.

prowadząc życie tamtejszego chłopa. Pod wpływem

A przecież za tym faktem kryje się inny, dużo

nowych warunków życia napisał trylogię „Into

poważniejszy. Jest całkiem możliwe, że po raz

their Laborus”.

Pierwszy tom trylogii, „Pig

pierwszy w dziejach klasa ta, tak uparta w swym

Earth”, ukazał się w 1979 roku, drugi - „Once In

trwaniu, może nie przetrwać. W zachodniej zaś

Europa" w 1989, a ostatni tom, zatytułowany

Europie, jeżeli zostaną zrealizowane plany naszych

„Liliac and Flag”, w 1990r. Całość trylogii

ekonomistów,

ukazała się w 1992 roku. Poniższy tekst jest

ćwierćwieczu.

W

1974

roku

John

Berger

Niemojewska.

W pierwszym

znikną

w

najbliższym

Dotychczas ekonomia chłopa była ekonomią

wstępem do tego wydania. Autorką przekładu jest
Maria

chłopi

wewnątrz ekonomii. To właśnie pozwoliło jej

numerze

naszego periodyku postanowiliśmy przedrukować

przetrwać

zmiany

zachodzące

w

ekonomii

ów artykuł. Po blisko 20 latach od tamtej publikacji

światowej: feudalnej, kapitalistycznej, a nawet

myśli Johna Bergera wydają się nam jeszcze

socjalistycznej. W ramach tych przekształceń walka

bardziej aktualne i adekwatne do sytuacji polskiego

chłopa o przetrwanie często podlegała zmianom,

rolnictwa i polskiej wsi przechodzącej intensywny

ale zasadnicze zmiany zawsze były następstwem

proces transformacji, (red)

metod, jakie stosowano, by odebrać mu nadwyżkę
jego produkcji: przymusowa praca, dziesięcina,
czynsze, podatki, udział w plonach, procenty

Głównym celem życia każdego chłopa jest

od pożyczek, normy produkcyjne itd.

przetrwanie. Być może, jest to jedyna wspólna
cecha, jaka łączy chłopów na całym świccic. Ich

W przeciwieństwie do innych pracujących

narzędzia, zbiory, gleba, ich dziedzice mogą być

i wyzyskiwanych klas chłop zawsze utrzymywał

różni. Lecz - niezależnie od tego, czy żyją

sam siebie i to w jakimś sensie decydowało o jego
89

odrębności. W

klasa

kupca, nie jest też ekonomią marksistowskiego

ta produkowała niezbędne nadwyżki, historycznie

teoretyka politycznego. Człowiekiem, który najle

stanowiła
integralną
część
ckonomicznokulturalnego systemu. W tym stopniu, w jakim

piej

utrzymywała sama siebie, mieściła się na jego

Czajanow. Każdy, kto chce zrozumieć chłopa,

granicy. I myślę, że jest to prawdziwe nawet tam,
gdzie chłopi stanowili większość mieszkańców.

powinien między innymi powrócić do Czajanowa.

Jeżeli

tym

stopniu,

wyobrazimy

w jakim

sobie

rozumiał

chłopa,

prawdziwe

był

rosyjski

życie

ekonomiczne

agronom,

Aleksander

Chłop bynajmniej nie traktuje tego, co mu się

hierarchiczną

zabiera, jako nadwyżki. Można by powiedzieć,

strukturę społeczeństwa feudalnego lub azjaty-

że

kiego w kształcie czegoś w rodzaju piramidy - to

również nie

chłopi znajdowali się na granicy trójkąta stano

dodatkowej, jaką tworzy dla swego pracodawcy, ale

wiącego jej podstawę. To znaczy, że - jak każde

porównanie to jest fałszywe. O ile bowiem

graniczne społeczeństwo - tylko w minimalnym

pracownika najemnego w warunkach gospodarki

stopniu byli chronieni przez istniejący system

pieniężnej

polityczny i społeczny. Podobną ochronę musieli

o wartość jego produkcji - o tyle stosunek

zapewnić sobie sami w ramach własnej społe

gospodarki chłopskiej do reszty społeczeństwa był

czności i rozbudowanej rodziny. Tworzyli i rozwi

zawsze przejrzysty. Razem z rodziną produkuje on,

jali

własny, przekazywany ustnie zespół prawd, własną

a przynajmniej stara się wyprodukować to, co jest
mu potrzebne do życia - i widzi, jak część owej
produkcji, owoc pracy całej rodziny, zostaje

sztukę lekarską, własną technologię, a nawet

zabrana przez tych, którzy nad tym nie pracowali.

czasami własny język. Byłoby błędem wnio

Chłop doskonale zdawał sobie sprawę, co było mu

swe

własne,

niepisane

kodeksy

prawne

i obyczajowe, własne rytuały i wierzenia, swój

politycznie

nie

uświadomiony

zdaje

jest

sobie

łatwo

proletariat

sprawy z wartości

oszukać,

jeśli

chodzi

zabierane, a jednak nie uważał tego za nadwyżkę

skować, że wszystko to składało się na odrębną

z dwóch powodów. Jeden był natury materialnej,

formę kultury, niezależną od kultury dominującej,

drugi zaś epistemologicznej.

od jej ekonomicznego, technicznego i społecznego

1) Nie była to

nadwyżka, ponieważ potrzeby jego rodziny nie

rozwoju. Tryb życia chłopa nie był niezmienny

zostały jeszcze w pełni zaspokojone. 2) Nadwyżka
jest produktem końcowym, rezultatem dawno

przez setki lat, ale priorytety i system wartości
(jego strategia przetrwania) były tak zakorzenione

zakończonego

we własnej tradycji, żc okazywały się trwalsze od

procesu

pracy

wymogów. Natomiast w

jakiejkolwiek tradycji reszty społeczeństwa. Sto

i

zaspokojenia

oczach

chłopa owe

sunek tradycji wiejskiej wobec dominującej kultury

przymusowe społeczne obowiązki przybierały
postać wstępnej przeszkody. Często była to

klasowej był często odbierany jako heretycki

przeszkoda nie do pokonania. Dopiero jednak

i wywrotowy. „Nic uciekaj przed niczym” -

za nią, po jej sforsowaniu, funkcjonowała druga

powiada rosyjskie, chłopskie przysłowie - „ale też

połowa chłopskiej ekonomii i tam właśnie jego

nie rób niczego'*. Powszechnie panująca opinia

rodzina pracowała po to, żeby zaspokoić własne

o chłopskiej przebiegłości jest rozpoznaniem owej

potrzeby.

skrytej i wywrotowej ich działalności.

Chłop

Żadna klasa nie była i nie jest tak świadoma

decyzji,

jaką

owe

narzucone

w każdym przypadku jest to coś, co musi znieść
przedtem, nim rozpocznie swą walkę o przetrwa

świadomość determinuje lub przesądza o każdej,
najdrobniejszej

traktować

obowiązki społeczne jako rzecz naturalną lub też
jakąś
nieuniknioną niesprawiedliwość,
lecz

siły ekonomii, jak chłopi. Owa ekonomiczna
nawet

może

chłop

nie.

podejmuje. Ale jego ekonomia nie jest ekonomią
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Najpierw

musi

pracować

dla

możnych,

a dopiero potem dla siebie. Nawet jeżeli tylko
dzieli się plonami, to część pana ma pierwszeń

z czego 22 miliony mieszkały na wsi. Rewolucja

stwo przed zaspokojeniem podstawowych potrzeb
chłopskiej rodziny. Jeżeli już z samej swej natury

chłopom ziemię i fizyczne bezpieczeństwo, jakiego
nigdy do tej pory nie znali. Zarazem jednak

zajęcia na roli nie mogą uchodzić za lekkie - ciężar

wystawiły ich na działanie kapitału i gospodarki

pracy spoczywającej na chłopie jest straszliwy - to
obowiązki czynią z niego rodzaj stałego kaleki.

rynkowej; około 1848 r. rozpoczął się masowy
odpływ ludności wiejskiej do miast i w 1900 r.
Francja liczyła sobie już tylko 8 milionów chłopów.

I dopiero z tymi wszystkimi obciążeniami może

Opuszczona wieś istniała prawdopodobnie zawsze,

rodzina

walkę

dzisiaj jest już stałą częścią krajobrazu: przedstawia

z naturą, aby własnym wysiłkiem zapewnić sobie

miejsce, gdzie nie przetrwał nikt.
Porównanie z proletariatem miejskim we

można powiedzieć, iż przymusowe

chłopska

rozpocząć

i dziewiętnastowieczny rozwój nauki przyniosły

społeczne

nierówną

nędzne minimum egzystencji.

wczesnej

Tak więc chłop musiał trwać dźwigając owo

fazie rewolucji

przemysłowej

może

stałe brzemię, jakim była świadomość, że jego

wyjaśnić, co mam na myśli, mówiąc o klasie

„nadwyżka” zostanie mu zabrana. Dysponując
tylko
drugą,
minimalną
cząstką,
musiał

przetrwania. Warunki życia i pracy wczesnego
proletariatu skazywały miliony na przedwczesną

przetrzymać wszystkie zagrożenia rolnictwa: złą

śmierć i wyniszczające choroby. A przecież klasa ta

pogodę, burze, susze, powodzie, plagi pasożytów,

stale wzrastała. Wzrastała liczebnie, wzrastały jej

wypadki, jałowienie gleby, choroby zwierząt
i roślin, nieurodzaj. Co więcej, jako formacja

możliwości i znaczenie. Była to klasa zaanga
żowana w proces bezustannych przekształceń

graniczna,

ochrony,

i wzrostu, i zarazem od tego procesu uzależniona.

musiał przetrwać wszystkie społeczne, polityczne

0 jej ostatecznym kształcie jako klasy przetrwania
zdecydowali ci, którzy zwycięsko o nią walczyli,
a nie ci, którzy za nią zginęli.

pozbawiona jakiejkolwiek

i żywiołowe katastrofy: wojny, zarazy, bandytów,
pożary, grabieże itd.
Słowo „przetrwać” ma w języku angielskim

Od XVIII wieku następuje stały, początkowo

dwojakie znaczenie. Oznacza sytuację, w której

powolny, a potem dramatyczny wzrost zaludnienia

ktoś wyszedł z życiem z jakiegoś niebezpie
czeństwa. I również oznacza sytuację, w której

świata. A przecież nowe i powszechne poczucie

komuś udaje się istnieć w warunkach, w jakich inni

bezpieczeństwa życia nic zatarło u chłopów
klasowej pamięci wcześniejszych wieków, ponie

zginęli lub rozpierzchli się. Mówiąc o chłopach,

waż nowe warunki, włączając tu ulepszone metody

używam go w tym drugim znaczeniu. Chłopami
byli ci, którzy trwali przy swej pracy,

uprawy roli, przyniosły nowe zagrożenia:
komercjalizację i kolonizację rolnictwa na wielką

w odróżnieniu od tych wszystkich, którzy umarli

skalę, tudzież wzrastającą niewystarczalność ciągle

w młodości, wyemigrowali lub przekształcili się

zmniejszających się drobnych gospodarstw, które

w nędzarzy. W niektórych okresach historycznych

w końcu nie są zdolne do utrzymania nawet jednej

ci,

stanowili

rodziny. Stąd masowa emigracja do miast synów

mniejszość. Statystyki w pewnym stopniu pokazują

1 córek chłopskich, gdzie wchłaniają ich inne klasy.

rozmiary podobnych katastrof. W 1320 r. ludność

Dziewiętnastowieczne chłopstwo nadal było klasą

Francji wynosiła

stulecie później liczba ta spadła do 8 milionów.

walczącą o przetrwanie, z tą różnicą, że ci, którzy
znikali, nic znikali dlatego, że uciekli lub umarli

Około

z głodu czy choroby, lecz przenieśli się do miast,

którzy

przetrwali,

rzeczywiście

17 milionów.

Nieco ponad

1550 r. wzrosła do 20 milionów, by

gdzie stali się płatnymi wyrobnikami. Można

w czterdzieści lat potem spaść do 18.

dodać, że w tych nowych warunkach pewna liczba

W 1789 r. ludność ta liczyła 27 milionów,
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chłopów znacznie się wzbogaciła, ale zarazem,

i skutków. Natomiast ci, którzy mają cykliczną

w trakcie tego procesu, w ciągu jednej lub dwóch
generacji przestali być chłopami.
Zdawać by się mogło, iż utrzymywanie, że

koncepcję czasu, z łatwością przyswajają sobie
pojęcie czasu historycznego, jest on dla nich po
prostu koleiną wyrytą przez obracające się koło

klasa chłopska jest klasą nastawioną wyłącznie na

Chłop wyobraża sobie życie, w którym nie jest

przetrwanie, potwierdza wszystko, co mieszkańcy
miast z właściwą sobie arogancją zawsze o niej
mówili, że jest zacofana, że jest przeżytkiem

zmuszony do produkcji nadwyżek, zanim zapewni

minionych wieków. Jednak sami chłopi mają inną

nastaniem okresu niesprawiedliwości. Pożywienie

koncepcję czasu niż ta, jaka implicite kryje się

jest pierwszą potrzebą człowieka. Chłop pracuje

w tym twierdzeniu.
Nieodwracalnie skazany na wydzieranie życia

na roli, aby wyprodukować żywność na własne

z

przez

najpierw innych, nawet za cenę własnego głodu.

nieustanną pracę - chłop, mimo wszystko, widzi

Widzi, jak zboże, które sam zasiał i zebrał - czy

własny byt jedynie jako interludium. Ten punkt

to na własnej, czy na cudzej roli - zostaje mu
zabrane, by żywić innych lub by jc z zyskiem

ziemi,

zamknięty

w

teraźniejszości

sobie i swojej rodzinie środki egzystencji, jako
okres pierwotnej szczęśliwości, istniejący przed

potrzeby - a przecież zostaje zmuszony do żywienia

widzenia utwierdza w nim ciągłe obcowanie
z cyklem narodzin, życia i śmierci. Podobna

sprzedać. Jakkolwiek głęboko będzie przekonany,

postawa może budzić dyspozycje religijne a przecież nic w religii leżą jej źródła, zresztą
religia chłopa zwykle tylko luźno pokrywała się

żc złe zbiory są wynikiem woli bożej, jakkolwiek

z religią władców i kapłanów.

jakiekolwiek ideologiczne wyjaśnienia będą mu

głęboko zakorzeniona jest w nim wiara, żc gospo
darz lub ziemianin mają do tego naturalne prawa,

To widzenie życia jako interludium wynika

podsuwane - podstawowy fakt jest aż nadto

u niego z dualistycznego, a zarazem dwukierun

oczywisty: ci, którzy pracują, by wyżywić siebie,

kowego ruchu czasu w jego myślach i uczuciach,

są zmuszeni do żywienia przede wszystkim innych.

który z kolei wynika z podwójnego typu chłopskiej

Podobna niesprawiedliwość - rozumuje chłop - nie

ekonomii. Jego marzeniem jest powrót do życia bez

mogła istnieć zawsze, zakłada więc, że u swego

obciążeń. Jego dążeniem jest przekazanie środków
przetrwania w kształcie (o ile to będzie możliwe)
bardziej bezpiecznym niż jc sam odziedziczył. Jego

początku

ideał istnieje więc w przeszłości, jego obowiązki
w przyszłości, której sam nigdy nic zobaczy.
Po śmierci nie zostanie przeniesiony w przyszłość,

społeczności chłopskiej.
Podobne marzenie nic pokrywa się z nowszeehnym marzeniem o raju. Raj - w tym kształcie,

jego

w jakim go sobie dzisiaj wyobrażamy - jest

koncepcja

nieśmiertelności

jest

świat

był

sprawiedliwy.

Wszystkie

spontaniczne rewolty chłopskie stawiały sobie za
cci

innego

powrót

do

sprawiedliwej

i

egalitarnej

niewątpliwie tworem wyobraźni klas względnie

kształtu: po śmierci powróci do przeszłości.
Te dwa ruchy, jeden ku przeszłości, a drugi ku

wolnych od obowiązków. W marzeniu chłopa praca

przyszłości, nie są ze sobą aż tak sprzeczne, jakby

nadal jest koniecznością. Praca jest warunkiem

się wydawało, ponieważ zasadniczo chłop ma

równości. Zarówno burżuazyjny, jak i marksi

cykliczne widzenie czasu. Przyjmuje sekwencję
wieków, nie uznając jej jednak za absolutną. Ci,
którzy mają linearną koncepcję czasu, nie umieją

stowski ideał równości zakłada istnienie świata
obfitości. Domagają się równego dostępu każdego
do tego rogu obfitości, który to róg obfitości
przyniesie rozwój nauk i postęp techniczny -

przyjąć jego koncepcji cyklicznej: wywołuje ona
w nich moralny zawrót głowy, każda bowiem

aczkolwiek

każda z tych ideologii rozumie

równość z gruntu odmiennie. Chłop umieszcza

moralność wspiera się na sekwencji przyczyn
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swoją równość w świccic niedostatku i rozumie ją
jako wzajemną braterską pomoc w zmaganiu się

ryzyka i niebezpieczeństwa. Do niedawna
najbardziej oczywistym ryzykiem było ryzyko

z owym niedostatkiem, tudzież jako sprawiedliwy
podział wyprodukowanych dóbr. Ściśle związana

głodu.
Podstawowe
sprzeczności
zawarte
w chłopskiej egzystencji, podwójna istota jego

z widzeniem świata jako świata niedostatku,

ekonomii wyrażały się w tym, że właśnie ten, kto

w którym konieczna jest walka o przetrwanie, jest
chłopska świadomość względnej ludzkiej igno

żywność produkował, był najbardziej narażony na
jej brak. Klasa walcząca o przetrwanie nie może

rancji. Gotów jest podziwiać wiedzę i jej owoce,

sobie pozwolić na wiarę w dotarcie do punktu,

ale nie zakłada nigdy, iż wiedza zdoła zmniejszyć

w

obszary ludzkiej niewiedzy. Owa zgoda na wiedzę

bezpieczeństwo i dobrobyt. Jedyną, ale i naj

i niewiedzę równocześnie wyjaśnia, dlaczego część

większą

chłopskiej wiedzy mieści w sobie to, co dla
postronnego obserwatora uchodzi za zabobon

i w przyszłości. Dlatego lepiej będzie, jeżeli zmarli
wrócą do przeszłości, gdzie nie będzie już im

i magię. Właśnie dlatego, że doświadczenie chłopa

grozić żadne ryzyko.

jest tak rozległe, nie w tym doświadczeniu nie
utwierdza go w wierze w istnienie przyczyny

Przyszła ścieżka wiodąca przez przyszłe
zasadzki jest kontynuacją owej dawnej ścieżki,

ostatecznej. Nieznane może zostać wyeliminowane
jedynie w granicach laboratoryjnych doświadczeń.

którą szli ci, co przetrwali. Obraz ścieżki jest

Granice te wydają mu się naiwne.
Obok tego widzenia przeszłości jako okresu

wydeptanej i utrwalonej nogami kroczących po niej
pokoleń
chroni
przed
niebezpieczeństwami

sprawiedliwości

myśli

kryjącymi się w otaczających ją lasach, górach

skierowane są ku przyszłemu przetrwaniu jego
dzieci. Te ostatnie uczucia są zwykle silniejsze,
a przynajmniej bardziej świadome. Oba te kierunki

i mokradłach. Tą ścieżką jest tradycja przeka

myśli równoważą się jedynie w tym sensie, że

zewnętrznym zagrożeniem - a podobne akcje są

decydują o widzeniu przez chłopa teraźniejszości

zawsze obronne - przyjmują strategię partyzantki,

jako interludium, które nie może być oceniane
samo w sobie: moralnie ocenia je w porównaniu

która jest właśnie siecią wąskich ścieżek
prowadzących przez nieokreślone tereny wrogiego

z przeszłością, materialnie - w przewidywaniu
przyszłości. Ściśle biorąc, nikt nic jest mniejszym

środowiska.
Aż do momentu

oportunistą niż chłop, nawet wówczas, gdy korzy
sta z każdej okazji.

chłopski sposób widzenia ludzkiego losu, jaki tu
przedstawiłem, nie różnił się zbytnio od punktu

Jak chłop widzi przyszłość? Ponieważ jego

widzenia innych klas. Wystarczy przypomnieć

praca

polega

chłopskie

głównie

uczucia

na

i

wspieraniu

którym

będzie

nadzieją

jest

miała

zagwarantowane

nadzieja

przetrwania

tu słuszny, bo właśnie trzymanie się ścieżki

zywana przez pouczenia, przykład i komentarz.
Jeżeli chłopi jednoczą się, by walczyć z jakimś

sobie

lub

poematy

historii

Chaucera,

nowożytnej ów

Villona,

Dantego;

przekształcaniu procesów naturalnych, większość

we wszystkich występuje śmierć, której nie można

jego

uniknąć

zajęć

obliczona

jest

na

przyszłość.

i która jest symbolicznym wyrazem

Oczywistym przykładem jest tu sadzenie drzew,

ogólnego poczucia niebezpieczeństwa i zagrożenia

ale w równym stopniu jest nim dojenie krowy:

przyszłością.
Historia nowożytna zaczyna się - w różnych
miejscach w innych momentach - wraz z pojawie

mleko zostanie użyte do produkcji masła i sera.
Wszystko, co czyni, jest antycypacją przyszłości,

niem się zasady postępu zarówno jako celu, jak
i napędu historii. Zasada ta pojawia się z chwilą

czyli nie nic jest skończone. Ową przyszłość, której
musi podporządkować każde swe działanie,
wyobraża sobie jako serię zasadzek. Zasadzek

wysunięcia się mieszczaństwa na czoło i zostaje
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teorie

egzystencji, stopień wyzysku, rozmiar cierpienia,

rewolucyjne. Dwudziestowieczne zmaganie się
kapitalizmu z socjalizmem jest walką o treść owego
postępu. Dzisiaj w rozwiniętych częściach świata

na jakie jest narażony, mogą być rozpaczliwe - ale

inicjatywa, przynajmniej chwilowo, została przejęta

tym jest właśnie wola przetrwania. Żaden robotnik

przez kapitalizm, który dowodzi, że socjalizm
sprzyja zacofaniu. W nierozwiniętych częściach

nie znajduje się nigdy w podobnej sytuacji, bowiem
sens jego życiu nadaje albo rewolucyjna nadzieja

świata kapitalistyczny „postęp" został zdyskre

na odmianę swego losu, albo po prostu pieniądze,

dytowany.

jakie otrzymuje za żywot najemnego robotnika,

przyjęta

przez

wszystkie

współczesne

nic może sobie wyobrazić całkowitego zniknięcia
wszystkiego, co nadaje sens jego życiu, a sensem

by wydać je w swoim „prawdziwym życiu", życiu

Kultury postępu zakładają przyszłą ekspansję.

konsumenta.

Patrzą przed siebie, ponieważ przyszłość obiecuje

Każda transformacja, o jakiej marzy chłop,

pojawienie się coraz większych nadziei. W swym
najbardziej

heroicznym

wcieleniu

nadzieje

zakłada powrót do stanu „prawdziwego" chłopa,

te

górują nad śmiercią (La Rivołuzione o la Morte!).

którym

kiedyś

W swym najbardziej płaskim pomijają ją (konsum
pcjonizm). Tch wyobrażenie przyszłości jest prze

robotnika jest przekształcenie tego wszystkiego,
co skazuje go na bycie robotnikiem. Tu leży

ciwieństwem klasycznej perspektywy. Perspektywa

przyczyna,

zwęża się w miarę wzrastania odległości,
w wyobrażeniach kultur postępu będzie się coraz
bardziej rozszerzać. Kultura przetrwania widzi

robotnikiem a chłopem może mieć wyłącznie

przyszłość jako szereg aktów w walce o prze

wrogiem, wywłaszczenie wielkiego ziemiaństwa),

trwanie.
Jeżeli teraz porównamy te dwa rodzaje kultury

na który przystały obie strony. Trwały, ogólny

dla

był.

której

Politycznym

każdy

marzeniem

sojusz

między

charakter przejściowy
i
służyć jakiemuś
konkretnemu celowi (walka z zewnętrznym

sojusz nie jest możliwy.
Aby

i zestawimy ich sposób patrzenia tak na przyszłość,

zrozumieć

znaczenie

chłopskiego

jak i na przeszłość, zobaczymy, że tworzą lustrzane

konserwatyzmu związanego z sumą chłopskich

odbicie. To może nam pomóc w zrozumieniu,

doświadczeń, musimy przyjrzeć się koncepcji

dlaczego to samo doświadczenie w ramach kultury
przetrwania może nabrać wręcz przeciwnego
znaczenia w ramach kultury postępu. Posłużmy się

zmiany, przyjmując odmienny punkt widzenia. Jest
historycznym faktem, że wszystkie odkrycia,

tu kluczowym przykładem: powszechnie przyjętą

rozchodziły się. Natomiast często nie dostrzega

opinią o konserwatyzmie chłopskim, o jego
przeciwstawianiu się wszelkim zmianom, czyli

się tego, że sam tryb życia w mieście sprzyjał
podobnej postawie i stwarzał warunki konieczne

o tym całym złożonym zespole postaw i nastawień,

do jej zaspokojenia. Miasto zapewniało swym

które zwykle (choć nie zawsze) pozwalają ruchom

mieszkańcom względne bezpieczeństwo, ciągłość

prawicowym liczyć na chłopów.

i trwałość egzystencji. Stopień tego wszystkiego

badania, zmiany rodziły się w mieście i stamtąd

Po pierwsze, trzeba pamiętać, iż owo liczenie

zależny był od statusu danego mieszkańca, ale

odbywa się w miastach i jest dokonywane zgodnie
z historyczną konwencją, ustawiającą prawicę

w jakimś stopniu wszyscy korzystali z tych
przywilejów.

naprzeciw lewicy, i że należy w całości do kultury

Ogrzane mieszkania łagodziły nieprzyjemności

postępu. Chłop odrzuca tę konwencję i nie czyni
tego przez głupotę, albowiem konwencja ta - nie

klimatu, oświetlenie zacierało granicę między nocą
a dniem, transport skracał odległości, względna

zależnie czy wygra prawica, czy lewica - prze
widuje likwidację chłopstwa. Warunki jego

wygoda wynagradzała zmęczenie. Mury chroniły
w jakimś stopniu przed wrogami, funkcjonowało
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zmian. Drugi powód wynika z jego sytuacji

prawo, istniały sierocińce i dobroczynne instytucje,
opiekujące się chorymi i starymi, biblioteki, gdzie
można byto zetknąć się z wiedzą utrwaloną na
stałe, i szeroki zakres usług - od piekarza

ekonomicznej. Zwykle nawet najmniejsza zmiana
na gorsze: zbiory o ćwierć mniejsze niż
w ubiegłym roku, spadek ceny jakiegoś produktu,

i rzeźnika, poprzez mechanika i budowniczego,

nieoczekiwany wydatek, mogą mieć katastrofalne

do lekarza i chirurga, do których można było się
zwrócić, ilekroć coś zagrażało spokojnemu biegowi
życia. Istniały normy obyczajowe, które obcy

lub prawie katastrofalne skutki. Nie przeoczy
najmniejszej nawet zmiany, a we wszystkim, co

musiał przyjąć („Kiedyś trafił między wrony...”),

wyimaginowanych niebezpieczeństw.

zauważy,

dopatruje

się

rzeczywistych

lub

Z pokolenia na pokolenie chłop żyje wśród

i budowle będące widomymi symbolami i gwa

zmian zachodzących z godziny na godzinę, z dnia

rancją trwałości.

na dzień, z roku na rok; jedyną stałą w jego życiu

W ciągu ostatnich dwóch stuleci, w miarę jak
rodzące się w mieście doktryny i teorie stawały się

jest

coraz gwałtowniejsze, stopień i sprawność tych

zmieniającej się w rytmie zmian pór roku, sam

codziennych

stale

stwarza własne obrządki, obyczaje i nawyki -

wzrastały. Ostatnio owa opiekuńczość stała się tak

a wszystko po to, aby wyłuskać jakiś sens
i ciągłość z tego cyklu nieubłaganych zmian, zmian

gwarancji

bezpieczeństwa

konieczność

pracy.

Wokół

tej

pracy,

uciążliwa, żc mieszkaniec miasta zaczyna się dusić.
Żyje bowiem odizolowany w opiekuńczym

po części naturalnych, po części zaś wynikających

czyśćcu, stąd wywodzi się świeżo zrodzone i siłą
rzeczy naiwne zainteresowanie wiejskim krajo

z nieustającego obrotu owego kamienia młyńskiego
jego ekonomii, w której zmuszony jest istnieć.
Wielka rozmaitość obyczajów i obrządków

brazem.
chłop jest

związanych z pracą i różnymi fazami życia

Codziennie

(narodziny, zaślubiny, zgon) jest formą chłopskiej

przeżywa więcej bezpośrednio dotyczących go

obrony przed tym strumieniem ciągłych zmian.

zmian niż członek jakiejkolwiek innej warstwy

Rytm pracy codziennej jest niezmienny i cykliczny,

społecznej. Niektóre z nich, jak zmiany pór roku,

powtarza się z roku na rok, a czasami z dnia

proces starzenia się i spadku sił, są do przewi

na dzień. Zachowując tradycyjne sposoby jej

dzenia; inne - jak kaprysy pogody, udławienie się
krowy kartoflem, jak burza i deszcz, który

wykonywania, chłop ma wrażenie, żc są one
najpewniejsze, ale czyni tak również i dlatego, żc

przyszedł za wcześnie albo za późno, jak mgła

stosując tę samą metodę, wykonując zajęcia w taki

niszcząca kwitnący sad, jak stale zmieniające się
wymagania poborców nadwyżek, jak epidemie

sam sposób, jak to czynił jego ojciec lub ojciec
sąsiada, uzyskuje poczucie ciągłości, świadomie

i klęski szarańczy - są nie do przewidzenia.

przeżywa własne przetrwanie.

W przeciwieństwie
całkowicie

pozbawiony

do

niego

ochrony.

W istocie chłopskie doświadczenie zmian jest

W istocie jednak zrutynizowanie chłopskich

dużo bardziej dramatyczne niż jakakolwiek, nawet

zajęć jest pozorne. Każdy ciąg prac wiejskich jest

najpełniejsza, lista mogłaby to unaocznić. Dzieje

zupełnie różny od monotonii pracy robotnika

się tak z dwóch przyczyn. Po pierwsze, chłopa

miejskiego.

cechuje niezwykła wręcz zdolność obserwacji.
Nawet najmniejsza zmiana w jego otoczeniu, od
ruchu chmur, po pióra w ogonie koguta, nic

wykonuje tę samą pozornie czynność, pojawiają się

uchodzi jego uwagi. Jego czujna obserwacja nic

tradycji jest zawrze względna. Tradycja określa

ustaje i nigdy nic przerywa on procesu
komentowania i analizowania dostrzeżonych

rytuał czynności, ale ich zawartość - jak wszystko
inne, co otacza chłopa - podlega ciągłym zmianom.

Za

każdym

razem,

kiedy

chłop

elementy, które ją modyfikują. Każdy chłop jest
bezustannym improwi zatorem. Jego wierność
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Jeżeli chłop odrzuca jakieś proponowane nowe
techniki czy metody pracy, nic dzieje się tak

stopniu, w jakim rzeczywiście istnieje - -wywodzi

dlatego, że nic widzi zawartych w nich korzyści jego konserwatyzm nie wypływa ani z jego

dliwości jest pozbawione sensu. Rzadko się zdarza,
by chłop umierając nie uzyskał przebaczenia.

się z jego przeświadczenia, że życic bez sprawie

Musimy

lenistwa, ani z głupoty, ale z tego, że przypuszcza,

teraz

zadać
układ

sobie

pytanie: jak

iż z samej natury rzeczy korzyści te mogą okazać

wygląda

dzisiejszy

się nietrwałe i kiedy go zawiodą, pozostanie sam,

chłopem

a

odcięty od tradycyjnych metod, które dotychczas

którego część i on stanowi. Lub też - formułując

gwarantowały mu przetrwanie. (Ludzie usiłujący

to pytanie w ramach prowadzonych tu rozważań

nauczyć

pracy

0 chłopskim doświadczeniu - jaką rolę doświad

powinni o tym pamiętać. Chłopska pomysłowość

czenie to może odegrać w kontekście dzisiejszego

skłania go ku zmianom, jego wyobraźnia trzyma

świata?

chłopów

ulepszonych

metod

systemem

stosunków

między

ekonomicznym

świata,

się ciągłości. Miejska skłonność do zmian wywodzi

Rolnictwo w zasadzie nie potrzebuje chłopa.

się zwykle z postawy przeciwnej: szansa zmiany

W Wielkiej Brytanii (wyjąwszy niektóre części

przemawia tam do wyobraźni, obiecując nowe

Szkocji i Irlandii) został on wytrzebiony ponad sto
lat temu. W historii nowożytnej Stanów

życic, ale pomija pomysłowość, która zanika
w
rezultacie
skrajnego
podziału
pracy.)
Konserwatyzm chłopski, mieszczący się w ramach

Zjednoczonych nic było go nigdy, ponieważ tempo

chłopskiego doświadczenia, w niczym nic
przypomina konserwatyzmu uprzywilejowanych

pieniądza, było zbyt szybkie i zbyt powszechne.
W dzisiejszej Francji 150 tysięcy chłopów

klas

opuszcza

rządzących

ani

służalczego

ekonomicznego rozwoju, wspartego na obronie

drobno

rocznie

ziemię.

Plany

ekonomiczne

ostatecznego ugruntowania własnych przywilejów.

Wspólnego Rynku przewidują systematyczne
wyeliminowanie chłopstwa do końca tego wieku.
Dla przejściowych celów politycznych nie używa

Konserwatyzm drobnej burżuazji jest usiłowaniem

się

przypodobania się możnym w zamian za trochę

Modernizacja

władzy nad niższymi warstwami. Konserwatyzm
chłopski nic broni żadnych przywilejów. To jest

drobnych

jedną z przyczyn, dlaczego -

miejskich polityków i teoretyków socjologii -

w całkowicie odmienne społecznic i ekonomicznie
jednostki.
Konieczność
wielkich
nakładów

drobni chłopi tak często stają po stronic chłopów
bogatych. Jest to konserwatyzm nie władzy, lecz

kapitałowych, nieodzownych do zmechanizowania
i schemizowania rolnictwa, stworzenie wielkich

treści. Jest skarbnicą treści uskładanych przez

farm,

pokolenia, których życie upływało w stałym

przeznaczone na sprzedaż, wybranie poszcze

zagrożeniu przez ciągłe nieubłagane zmiany.

gólnych rejonów do wyspecjalizowanej produkcji -

mieszczaństwa. Konserwatyzm tych pierwszych
jest próbą - niezależnie od tego, na ile skuteczną -

terminu

likwidacja,
zakłada

gospodarstw

lecz

modernizacja.

zniknięcie
(czyli

większości

ich większości)

1 przekształcenie mniejszości, która się ostoi,

ku zdumieniu

których

wszystko

Wiele innych chłopskich postaw jest zwykle

to

produkty

oznacza,

że

będą

całkowicie

rodzina

chłopska

rozumianych źle łub wręcz opacznie - jak to

przestanie być jednostką produkującą i konsu

wykazał już diagram odbicia lustrzanego.
Na przykład chłop uchodzi za sknerę, gdy
w rzeczywistości właśnie to jego postępowanie,
które zrodziło podobną opinię, wynika z głębokiej

mującą, a w to miejsce stanie

nieufności do pieniądza. Lub inny przykład: chłop
uchodzi za mściwego, a przecież cecha ta - w tym

wynika z ciągłego spadku cen produktów rolnych.

się zależna

od interesu tych, którzy będą ją równocześnie
finansować i nabywać jej produkty. Presja
ekonomiczna, która umożliwia podobne plany,
W tej chwili we Francji wartość worka pszenicy
96

monopole kapitalistyczne zdołały przez między

jest trzykrotnie niższa niż pięćdziesiąt lat temu.
Ideologicznym wabikicm jest obietnica konsum
pcjonizmu. Nienaruszone chłopstwo było całko
wicie na konsumpcjonizm odporne. Rozproszone

narodowe korporacje stworzyć wielce dochodowe
struktury przedsiębiorstw rolnych, które nic tyle
kontrolują samą produkcję, ile popyt i podaż, jak

chłopstwo rozszerzy rynek.

również przetwórstwo i dystrybucję rozmaitych

W krajach Trzeciego Świata system własności

artykułów żywnościowych. Przeniknięcie tego typu

rolnej (w dużej części Ameryki Południowej

rynku do wszystkich miejsc świata wyeliminuje

60 procent gruntów stanowi własność 1 procenta

chłopa ostatecznie. W krajach rozwiniętych stanie

mieszkańców, którzy posiadają
dobrych gruntów), narzucenie

się to na drodze mniej lub więcej planowanych

100 procent
monouprawy

przekształceń, w krajach niedorozwiniętych - na

w interesie wielkich korporacji finansowych, stałe

drodze miażdżącej katastrofy. Poprzednio miasta

ubożenie drobnego chłopstwa i - tylko z powodu

były zależne od wsi i chłop był w taki czy inny

tych innych racji - ciągły przyrost ludności,

sposób zmuszony do odstąpienia tego, co w mnie

wszystko to skazuje coraz większą liczbę chłopów

maniu miast stanowiło jego „nadwyżkę". Wkrótce

na taką nędzę, że - pozbawieni ziemi, nasion
i nadziei - całkowicie zatracają społeczną

na całym świecie wieś stanie się zależna od miast,
nawet jeżeli będzie chodziło o żywność konieczną

osobowość. Wiciu z tych byłych chłopów przenosi

do jej własnego wyżywienia. Z chwilą kiedy

się do miast, gdzie tworzą wielomilionową masę,

to nastąpi - chłop przestanie istnieć.
W ciągu tych samych ostatnich czterdziestu lat

jakiej nigdy dotychczas nic znano. Masę
statystycznych włóczęgów, masę nie zatrudnionych

w

służących: służących w tym sensie, że tkwią

w Chinach, na Kubie, w Wietnamie, Kambodży,

w slumsach, odcięci od przeszłości, wyłączeni ze

Algierii - wybuchły rewolucje chłopskie lub też

wszystkich

dokonano ich w imieniu chłopów. Jest za wcześnie,

korzyści

płynących

z

postępu,

opuszczeni przez tradycję, nie służący niczemu.

niektórych

częściach

Trzeciego

Świata

-

by stwierdzić, jakie przekształcenia przyniosą one

Engels i większość wczesnych dwudziesto

doświadczeniu chłopskiemu i w jakim stopniu

wiecznych marksistów przewidzieli tę likwidację

rządom tamtych krajów uda się stworzyć system

chłopstwa, wynikającą ze wzrastającej dochodo
wości kapitalistycznego rolnictwa. Kapitalistyczny

priorytetów odmienny od tego, jaki kapitalizm
narzuca rynkom światowym.

sposób produkcji miał zlikwidować drobnych
chłopów w taki sam sposób, w jaki „maszyna

Z tego, co dotychczas powiedziałem, wynika
niezbicie, żc nikt nic może z całą pewnością

parowa rozbija taczkę". Podobne przepowiednie nic
doceniły
odporności
chłopskiej
ekonomii
i przeceniły

wartość

inwestycji

rolnych

utrzymywać, iż tradycyjny tryb życia chłopa zdoła
się utrzymać i przetrwać. Upieranie się przy

dla

podobnym twierdzeniu byłoby zarazem upieraniem

kapitału. Z jednej strony chłop może wyżyć bez
jakichkolwiek zysków (kalkulacja kosztów nie

się przy tezie, żc chłop powinien być nadal

miała miejsca w chłopskiej ekonomii); z drugiej zaś

wyzyskiwany i że nadal powinien wieść taki tryb

ziemia, w przeciwieństwie do innych możliwości

życia, w którym ciężar pracy fizycznej jest często

inwestycyjnych,

kuszącą

niszczycielski, a zawsze nadmierny. Z chwilą gdy

propozycją. Dochody z niej nie wzrastają bez
ustanku, dochodzą w pewnym momencie do

przyjmiemy, że chłopstwo jest klasą walczącą

bariery, od której zaczynają się zmniejszać.

wałem to pojęcie - wszelka idealizacja jego

Chłop przetrwał dłużej niż przewidywano.
Jednak w ciągu ostatnich lat czterdziestu wielkie

sposobu życia przestaje być możliwa. W sprawie

nie

jest

najbardziej

o przetrwanie w tym sensie, w jakim zdefinio

dliwym świecie taka klasa nie powinna istnieć.
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A przecież

odrzucenie

chłopskiego

doś

wiadczenia jako czegoś należącego wyłącznic do

Myśląc o tym, jak mogą potoczyć się przyszłe
dzieje świata i przewidując albo dalszy wzrost

przeszłości i nic mającego żadnych odniesień

i konsolidację korporacyjnego kapitalizmu z całą

do współczesnego świata; zakładanie, że tysiące lat

towarzyszącą mu brutalnością, albo długotrwałą
i nierówną z nim walkę, walkę, z której nie

chłopskiej kultury nie zostawia przyszłości żadnego

wiadomo,
kto wyjdzie zwycięsko, trzeba
powiedzieć, że chłopskie doświadczenie w walce

dziedzictwa tylko dlatego, że rzadko wyraża się
w trwałych dziełach; utrzymywanie nadal, jak
utrzymywano

przez

wieki,

że

0 przetrwanie może okazać się bardziej przydatne
w tym przyszłym (lub dalszym) długim i twardym

doświadczenie

chłopskie zajmuje jedynie marginesowe miejsce

zmaganiu niż te stale przegrupowywane, zawie
dzione i niecierpliwe nadzieje na ostateczne
zwycięstwo rozczarowanych zwolenników praw
dziwego postępu.

w cywilizacji - oznacza wyparcie się zbyt wielkich
obszarów historycznego doświadczenia i zbyt
wielkiej

liczby

ludzkich

istnień.

Nie

można

przeszłości zamknąć jedną kreską z taką łatwością,

Wreszcie trzeba pamiętać o historycznej roli

z jaką zamyka się bilans handlowy.
Możemy uściślić

to stanowisko.

samego kapitalizmu, roli, jakiej nie przewidział ani
Adam Smith, ani Marks. Okazało się, że jego

W tym

właśnie momencie, w którym niezwykła ciągłość

historycznym zadaniem jest zniszczenie historii,
zerwanie wszelkich związków z przeszłością

chłopskiego doświadczenia i chłopskiego sposobu
patrzenia na życie stają przed zagładą - nabierają

1 skierowanie wszystkich wysiłków i wyobraźni ku

one nieoczekiwanego i niebywałego znaczenia.

temu, co wkrótce nastąpi. Kapitał jako taki może
istnieć tylko wówczas, jeżeli stale sam siebie

To nie tylko ciągłość trwania chłopa jest zagrożona.
Siły,

które

eliminują

na
i

olbrzymich

niszczą

połaciach

chłopstwo,

są

świata

rozmnaża; jego dzisiejsze istnienie jest zależne od
przyszłych zaspokojeń. Do tego sprowadza się

zarazem

zaprzeczeniem większości tych wszystkich nadziei,

metafizyka kapitału. Pojęcie kredyt nie odnosi się

jakie wiązano z ideą historycznego postępu. Wzrost

do osiągnięć w przeszłości, lecz wyłącznic do
przyszłych oczekiwań. Ta właśnie metafizyka

produkcji nic zmniejsza nędzy. Upowszechnienie
oświaty nic zawsze idzie w parze z rozszerzeniem

przepaja myślenie całego świata i jej praktycznym
wyrazem jest konsumpcjonizm. Logicznym

demokracji. Skrócenie czasu pracy w społcczneństwach uprzemysłowionych nie prowadzi do

następstwem tej właśnie metafizyki jest zep
chnięcie tych wszystkich, którzy zostają zubożeni,
do kategorii „zacofanych", czyli naznaczonych

pełniejszego zadowolenia jednostki, tylko do zręcz
niejszego manipulowania masami. Ekonomiczne
i militarne zjednoczenie świata nic przyniosło

piętnem i wstydem przeszłości.
Trylogię tę napisałem jako akt solidarności
z tymi, których zowią „zacofanymi", niezależnie od
tego, czy mieszkają na wsi, czy zostali zmuszeni
do emigracji do miast. Solidarność moja jest
gestem wdzięczności, bo właśnie oni, takie kobiety
i tacy mężczyźni, nauczyli mnie wszystkiego,
co wiem.

pokoju, tylko ludobójstwo. Okazało się, że chłop
ska nieufność wobec „postępu" w tej postaci,
w jakiej ostatecznie został narzucony dzisiejszemu
światu przez korporacyjny kapitalizm i władzę
tegoż

kapitalizmu

nawet

nad

tymi,

którzy

poszukują alternatywnych rozwiązań - nic była tak
całkowicie nieuzasadniona i bezsensowna.
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Ponidzie, to część geograficzno - historycznej krainy Niecki Niebiańskiej, z wstęgami pofałdo wanych pól
pełzających ku dolinom łąk przeciętych rzeką Nidą, z ciemnymi plamami lasów, borów i zagajników,
z mrocznymi wąwozami lessowymi,

z oddechem prastarej

Wiślicy, z echem

ludowych

legend

o Łokietkowych wojach i Szwedach utopionych w bagnach królewskiej wsi Miernów, z zapomnianym traktem
królewskim od Krakowa do Wiślicy, w której kronikarz Długosz użerał się z niesfornymi synami Kazimierza
Jagiellończyka, ze szlakiem kościelnej architektury drewnianej od Probołowic przez Stradów do Cudzynowic,
z pamięcią o bitwach i potyczkach okresu IT wojny światowej, walk legionów Piłsudskiego nad Nidą ze
wzgórza nad wsią Czarkowy i powstań narodowych w XIX wieku, z niszczejącymi zabytkami po braciach
arianach...
W takiej krainie, w której piękno krajobrazu łączy się w świadomości z kulturą oraz bliższą i dalszą
historią urodził się Adam Ochwanowski, arcypolski poeta z Ponidzia, autor ponad 20 tomików wierszy, bajek
dla dzieci, a jednocześnie krytyk, scenarzysta, reżyser, działacz i animator kultury, regionalista,
a także, przemieszczając się w czasie, sąsiad Adolfa Dygasińskiego, któiy urodził się dwa kilometry dalej, we
wsi Niegosławice.
W tym roku obchodzi czterdziestolecie pracy twórczej.
Wiersze Adama Ochwanowskiego są serdeczną modlitwą i dialogiem z ludźmi, przyrodą, historią,
kulturą z pozycji wspaniałego, ale i trudnego odosobnienia człowieka próbującego odnaleźć swoje miejsce
w chaosie biegu życia. Prezentowane niżej wiersze pochodzą z antologii „Pławienie koni”, która ukazała się
drukiem w Kielcach w 20l3r. (JM)

Jutrzenka
Koniu mój śnie pijany zjawo bez nazwiska
pocieszycielu smutny takiś wzniosły w biegu
i rzekłby ktoś: on fruwa już siebie prześcignął
patrzcie jak rosną mu u ramion skrzydła
A skrzydła twoje z wosku a łeb twój w tumanie
kurzem dróg opasany bogato i szczelnie
grzywą oczy zakryte przed ludzkim gadaniem
a spod kopyt niezgrabnie niecierpliwość zgrzyta
Nie masz dla ciebie stajni bogów ni przestrzeni
koniu mój rozczochrany na ziemi bez ziemi
Wosk się topi kurz oddech zabiera a w rękach
na cuglach niewidzialnych pijana jutrzenka
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Droga do Polski
A n d r z e jo w i C r a b iw o d z ie

O co dzisiaj zagramy
Jakiego wyrazu poszukamy zmartwiali
Jakim dziwnym trafem pomodlimy się wspólnie
Do jakiego nieba
Jakie sny o potędze wymyślimy nowe
Co dźwigniemy z upadku siłami wspólncmi
Jak stojąc na przeciągu trafimy do kraju
gdzie każdy ma kawałek obiecanej ziemi
Ile jeszcze kiwi naszej i żółci wypłynie
Jak patrzeć nam pozwolą z ukosa czy prosto
Kto zagra nam do tańca kto wodze powstrzyma
Kto Izy twoje pozbiera moja biedna siostro
Kto cię sprzeda kto kupi matko boleściwa jak modlitwa 'wyniosła
jak cierń dokuczliwa

Apokryf m łodopolski

Szatan o szyby deszczem opętańczo dzwoni
Tysiące ludzkich nieszczęść moknie jak bielizna
Na ulicy spóźniony przechodzień przystaje
1 zamiera w bezruchu jak bolesny stygmat
Rozmazane na szybach ciekawością twarze
Rozświetla boskim ogniem złudna błyskawica
Jedni mówią że prorok zabłądził w te strony
Drudzy szepczą, że jest to Maryja Dziewica
Hamcr, który do okien nic pcha się bo po co
Chwyta uchem i sercem pospólstwa narady
Śpiewa pieśń o Judaszu co udał samotność
Szukając dróg do śmierci i do nowej zdrady
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Zamiast katechizmu
Skąd przychodzisz? Z zapomnienia.
Dokąd idziesz? Nie wiem sama?
Ponad mieczem i kądzieią
Jasnogórska błyszczy brama.
Będziesz ze mną? Będę chwilę.
Dasz mi wszystko? Dam ci trochę.
Zapamiętasz? Nic, zabiję.
Dokąd wrócisz? W pustkę okien.

Romantyczność
R o m a n o w i B ie le n io w i

O każdej porze i o każdej dobie
Świteź mi w żyłach zamiast krwi przepływa
Smutna Aldona sen odbiera nocy
Wataha wilków do tańca przygrywa
Stamtąd gdzicm bywał z tobą i bez ciebie
Wicher historii za oknami skomli
Psy gonią księżyc po niebie niechcianym
Płoną w kominku wiersze Syrokomli
W Paryżu clochard handluje pietruszką
W hotelu Lambert pohukują sowy
Do igielnego wciskają się ucha
Nocne rodaków swarliwc rozmowy
Dawno odeszły mych przyjaciół hordy
Precz z moich oczu, serca i pamięci
Kurz biblioteczny pokrył krzyk bitewny
A Ordon innej doczekał się śmierci
Słuchaj dzieweczko! Gdy pęknięte szkiełko
Puszcza zajączka w akermańskie stepy
Przy Matce Polec mędrzec się pałęta
Głuchy, zmęczony, obdarty i ślepy
1/2 IV 93
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Oswajanie świtu
Karmimy wróble bo nie mamy dzieci
Do psa przybłędy czasem się łasimy
Tyle naszego co sobie wyśnimy
Pies warknąć może a wróbel odleci
Liczymy lata bo w portfelach naszych
Nic ma już miejsca na marzenia stare
Pukanie serca czoła nasze studzi
Patrzymy w niebo, wszak trzeba mieć wiarę
Szukamy miejsca na nowe ołtarze
W wiosenne kwiatki przystrajamy bramę
Dzwoni telefon. Nie, to tylko budzik
Strofuje ciszę i sprawy tc same
Potem stoimy nieruchomo w oknie
Na ptasie gniazda w milczeniu patrzymóy
Karmimy wróble, bo nie mamy dzieci
Tyle naszego co sobie wyśnimy
21/22 V 94

Koń
Rachują zęby. Pod ogon zerkają
Klepią po zadzie. Obmacują nogi
Poją gorzałą i siłę sprawdzają
W oczach furmana nie ma końskiej trwogi
Handlarz o twarzy tkliwego mordercy
Chowa w powiekach spryt i koniec bata
Zna na wyrywki kupiecki dekalog
Jakoby innego nie smakował świata
Koń choć bez nieba ma naturę świętą
W żłobie i w stajni widzi każdą szparę
Nosi w chomącie posłuszność przeklętą
Pasterską czujność i ufnych rżeń parę
Kiedy nowego próbuje obroku
Nieludzka miłość zastyga mu w oku
20/21 XI 95
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Psalm o zabiciu
Poszedł król na wojnę
Rycerze z gór
Wstali
Surmy zbrojne
Przekuli w znój
Idzie borem, lasem
Bitewny zew
Zaklęty w werbel śmierci
Anielski śpiew
Odszedł Pan od Pisma
Odszedł Pan od siebie
Groby jak drzewa kwitną
W zabitym niebie
Wiersz dla zgorzkniałych poetów
Błogosławieni cisi, wyznawcy milczenia
Co gardzą gronostajem i złotem na ustach
Brzydzą się pełnych szklanek, kiedy czara pusta
Proroków, co w sztandary zwijają marzenia
Błogosławieni cisi - pozbawieni wiary
W słup soli zaklinani - żałobni poeci
W narodowym szaleństwie zagubione dzieci
Którym rękę podaje tylko Wiarus Stary
I tylko głos ochrypły zza Mojżesza krzaka
Wciąż pyta niecierpliwie: Polska ? Ale jaka...
A ja widziałem...
W ie s ła w o w i M y ś liw s k ie m u

Pęknięta szyba w pustym oknie
Mylące drogi - widnokręgi
Na suchej Wiśle - siódme kręgi
A w sadzie naga jabłoń moknie
Dzień nic przyznaje się do nocy
Rozum upiornie śpi w kabale
Czas rozsierdzony na detale
Księżyca sierp do gardła skoczył
A ja widziałem twarze puste
Zaklęte w Weroniki chustę
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Wiatr
Rozwichrzył lotne myśli
jak pięść wbił się w oczy
podstępnie zmarszczył czoło
sypnął w usta piachem
zakpił z mojej historii
w domu mnie zatrzymał
zburzył jaskółcze gniazda
pod rodzinnym dachem
zawirował za oknem
przewrotnym tumanem
zamazał kurzem obraz
bliskiego człowieka
zasypał śniegiem ślady
po których stąpałem
zabrał list - ten jedyny
na który się czeka
miał być muzycznym mottem
ulubioną frazą
która zwiastuje spokój
kiedy nikt nie puka
o drzwi żywota stuknął
śmiertelnie trzy razy
zasłonił słońce chmurą
horyzont oszukał
kiedy chciałem mu wyrwać
z objęć swoją głowę
zamiast deszczu przygonił
łzy heraklitowe
12 T2000
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Daniel Kamiński

G A LERIA POSTACI ZA SŁU ŻO N YCH D LA P O LSK IEG O R O LN IC T W A
W CENTRALNEJ BIBLIO TECE ROLNICZEJ „ M E R IT O R IU M A G RICU LTU RE”

Muzeum

Prze-mysłu

i Rolnictwa,

placówki

niezwykle zasłużonej dla polskiej nauki i kultury
w najtrudniejszym dla niej okresie prześladowań
po

upadku powstania styczniowego.

spuścizna

naukowa

poprzednich

Bogata
pokoleń,

związanych z tym miejscem, nie pozostaje bez
związku

ze

współczesnością.

Biblioteka

Rolnicza

stara

Centralna

się jak

najlepiej

wykorzystać i przypomnieć dawną misję tego
miej-sca,

związaną

z

rozwojem

rolnictwa,

edukacją i kulturą wsi.
Kierując się tymi przesłankami w 2011 roku
kierownictwo biblioteki podjęło decyzję o wyko
rzystaniu wystawienniczych walorów gmachu dla
upamiętnienia ludzi szczególnie zasłużonych dla
rozwoju rolnictwa na polu naukowym i prak
tycznym w formie rzeźb i portretów, które trwale

Taras gm achu CBR

zdobić będą to miejsce. Tak powstała Galeria

Zabytkowy gmach przy ulicy Krakowskie

„Meritorium Agriculture”.

Przedmieście 66, położony w bezpośrednim
sąsiedztwie Placu Zamkowego, wyróżniający się
szczególną

architekturą

i wystrojem

Spotkanie

wnętrz

członków

inauguracyjne

Komitetu

osiemnastu

Honorowego

Postaci

posiada długą i bogatą historię. Tutaj w latach

Zasłużonych dla Polskiego Rolnictwa, pełnią

1885-1951

cego rolę kapituły Galerii, odbyło się 19 maja

znajdowała

się

główna

siedziba
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Michał O czapow ski

2011 roku, w siedzibie rektora SGGW. Patronat

kowiaka,

dyrektora

Honorowy nad Galerią objął dr Marek Sawicki,

Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego w Szre

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na przewo

niawie.

dniczącego Komitetu wybrano prof. dr hab.

Od

tego

czasu

Narodowego

uhonorowanych

Muzeum

zostało

Alojzego Szymańskiego, rektora SGGW, a na

w Galerii pięć postaci zasłużonych nie tylko

jego zastępców prof. dra hab. Wiesława Oleszka,

na rzecz ogólnego rozwoju wiedzy i praktyki rol

dyrektora JUNG w Puławach i dra Jana Mać

niczej, ale także polepszenia bytu i podniesienia
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świadomości ludzi na wsi. Biografia każdej

niczne oraz bibliotekę. Był gorącym zwolen

z tych osób została przedstawiona w publikacjach

nikiem

przygotowywanych przez Pracownię Historyczną

u którego w Móglin odbył praktykę rolniczą.

CBR. Liczni sponsorzy i darczyńcy, związani

Oczapowski był autorem funkcjonującego do

z

współczesności

tymi

postaciami,

sfinansowali

koszty

teorii humusowej

terminu

Albrechta

Thacra,

„próchnica”.

Jego

wykonania popiersia lub portretu. Dotychczas

publikacje „Zasady chemii rolnej” oraz „Zasady

dokonano odsłonięcia trzech rzeźb i dwóch

agronomii” były w latach 1819-1891 jedynymi

portretów.

podręcznikami gleboznawstwa.

Towarzyszyły

temu

specjalne

wystawy obrazujące życie i dorobek zawodowy
Drugą postacią wybraną do Galerii Postaci

wybranych do galerii osób.

Zasłużonych

dla

Polskiego

Rolnictwa

był

Pierwsza taka uroczystość miała miejsce

Wojciech Wyganowski (1860-1940), wybitny

przy okazji VIII Rolniczego Festiwalu Nauki,

rolnik i społecznik z ziemi kaliskiej. Po ukoń

w październiku 2011

czeniu gimnazjum w Kaliszu odbył praktykę

roku. Nastąpiło wtedy

odsłonięcie popiersia Michała Oczapowskiego

rolniczą

(1788-1854), pioniera nowoczesnego rolnictwa

w Niemczech, m.in. u Friedricha Schirmera

w Polsce i jednocześnie patrona Centralnej

w Neuhaus, skąd wyniósł postępowe poglądy na

Biblioteki

organizację pracy

Rolniczej,

wieloletniego

dyrektora

przodujących

gospodarstwach

i kwalifikacje pracowników.

i profesora Instytutu Agronomicznego w Mary-

W

moncie (obecnie dzielnica Warszawy). W czasie

Politechniki w Rydze. Ponieważ koniunktura dla

jego urzędowania Instytut ukończyło przeszło

rolnictwa w zaborze rosyjskim była słaba, a wsie

1800 uczniów, pracujących następnie na rzecz

kaliskie pod względem infrastruktury stały na

rozwoju wielu wsi jako właściciele majątków,

niskim poziomie, Wyganowski zdawał sobie

administratorzy, rządcy, cukrownicy, gorzelnicy,

sprawę, że szansą na sukces w tej dziedzinie jest

leśnicy itd., na terenie całego niemal kraju.

współpraca właściciela ze swoimi pracownikami

Dzięki

współpra

i wybranie w swoim gospodarstwie specjalizacji

cownikom powstało w kraju przekonanie o ko

produkcyjnej, która ekonomicznie przyniosłaby

nieczności kształcenia się w zawodzie rolnika

największe korzyści. Takie relacje w zaborze

i leśnika. Na terenie Instytutu stworzył wzorcowe

rosyjskim należały do rzadkości, a robotnicy

gospodarstwo rolne, pole doświadczalne, poka

mieli na co dzień kontakt jedynie z rządcą lub

zowe parcele leśne, ogród botaniczno-rolniczy,

administratorem. Partnerskie relacje między tymi

gabinet modeli i narzędzi rolniczych, gabinet

jednostkami

przyrodniczy, laboratorium chemiczne i tech

cesu Wyganowskiego. Brał przykład z pracy

Oczapowskiemu

i

jego
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roku ukończył

okazały

się

Wydział

Rolniczy

podstawą

suk
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W ojciech W yganow ski

chłopów, bo jak twierdził, mieli niejednokrotnie

warunków bytowych. Do działania na rzecz

lepsze

unowocześnienia gospodarki pociągnął nie tylko

„wyczucie

rolnicy.

roboty”

Obserwując

niż

dyplomowani

pracę

robotników

sąsiadów

ziemian,

ale

także

włościaństwo.

wyodrębnił specjalizacje, w których rozwijali

Zamiłowanie Wyganowskiego do polepszenia

swoje umiejętności. Niektórzy z nich przeszli

wydajności w gospodarstwie doprowadziło do

kolejne szczeble w hierarchii, od „ręczniaków”

stworzenia swoistej „szkoły przemysłu rolnego”.

do

W tym też czasie swoją uwagę skupił na uprawie

kierowników

gospodarstwa,

zapewniając

sobie i swoim rodzinom awans społeczny. Ażeby

buraków

zadowolić

całkowicie

pracownika,

owoce

jego

pracy

cukrowych
z

i

hodowli

rzepaku,
inwentarza

rezygnując
żywego.

Pragnąc zaszczepić wiedzę rolniczą otwierał na

wynagradzane były premiami i polepszeniem
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wsiach warsztaty praktycznego rolnictwa. Dla

bclszczyźnie, gdzie prowadził nowoczesne pola

dzieci

założył

doświadczalne, przyczyniające się nie tylko do

ochronkę, w której zorganizował zakonspirowaną

poprawy dobrobytu wsi, ale całego regionu. Po

naukę czytania i pisania

zostawił w swoim dorobku około 500 artykułów

robotników

Wyganowski

w języku polskim.

opublikowanych w 25 czasopismach polskich,

W 1909 roku opublikował pracę pt. „Dlaczego
nic

mamy

dochodów

z

niemieckich i rosyjskich oraz liczne podręczniki

Gospodarstwa”.

dotyczące uprawy roślin, łąkarstwa i nasiennic

Publikował także artykuły na łamach czasopism

twa. W niełatwych warunkach Polski rozbioro
rolniczych. W jego majątkach przeszło praktykę

wej, a następnie w okresie II Rzeczypospolitej

rolniczą ponad stu rolników. Był członkiem
CTR.

Współtworzył

siedmio-klasową

organizował liczne szkoły

Szkołę

i zakłady naukowe,

w tym pierwszą na ziemiach polskich i jedną

Handlową w Kaliszu. W 1910 roku przyczynił

z pierwszych w Europie Stację Oceny Nasion.

się

Przemysłowo-

Zakładał wzorcowe pola doświadczalne, organi

Rolniczych przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa

zował wystawy rolnicze, propagował nowocze

w Warszawie.

sną wiedzę rolniczą, prowadził praktyki gospo

do uruchomienia Kursów

darcze, pomagał podnieść poziom życia chłopów.
Główne prace w Sobieszynie skupił nad tworze
niem i uszlachetnianiem roślin, które miały być
odporniejsze i plenniejsze w polskich warunkach
klimatycznych. Uzyskał uszlachetnione i później
szeroko rozpowszechnione odmiany: pszenicę
Wysokolitewkę, żyto Włościańskie i Sobieszyńskic oraz owies Rychlik Sobicszyński.
Czwartą osobą uhonorowaną przez Centralną
Bibliotekę

Rolniczą

był

generał

Dezydery

Chłapowski (1788-1879), który swoją działalno
ścią pozostawił wdzięczną pamięć nic tylko na
terenie swojej rodzinnej Wielkopolski. Dzięki
poznaniu

metod

prowadzenia

nowoczesnych

gospodarstw w Anglii, wprowadził intensywną

Antoni Sem połow ski

Trzecią postacią włączoną w poczet Galerii

i ekologiczną gospodarkę na ziemie polskie.

Zasłużonych dla Polskiego Rolnictwa był dr An

W niełatwych warunkach Polski rozbiorowej

toni Sempołowski (1847-1936), który przez wiele

udało mu się do prowadzić wiele majątków

lat związany był zc wsią Sobieszyn na Lu-

do rozkwitu.
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Dezydery Chłapow ski

w powiecie kościańskim, zainicjował rewolucyj

najbardziej zasłużoną osobą dla powstania i pro

ne zmiany: uwłaszczył chłopów, w miejsce trój-

pagowania idei pracy organicznej. Uważa się go

polówki prowadził płodozmian, sprowadził z za

za pierwszego pozytywistę w czasach romanty

chodu nieznane tutaj maszyny rolnicze, użyźniał

zmu, krzewiciela polskości w trudnych czasach

na różne sposoby glebę, wprowadził zadrzewie

zaboru pruskiego.

nie śródpolne, które zmieniło wygląd okolicy,

wniósł duże

upowszechnił praktykę rolniczą młodych rolni

rolnictwa. I choć jego bezpośrednia działalność

ków, podniósł standard życia chłopów. Generał

związana była z Wielkopolską, to przeniosła się

Dezydery Chłapowski, jest obok Emilii Scza-

na pozostałe zabory. Jego długie, przeszło dzie

nieckiej, Karola Marcinkowskiego i Maksymilia

więćdziesięcioletnie życie i dokonane w tym cza

na Jackowskiego, pochodzących z Wielkopolski,

sie osiągnięcia, doczekały się bogatej literatury.
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zasługi

do

rozwoju
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Tadeusz W olski

Piątą osobą, która dołączyła do Galerii, był

osiągając duży sukces. To dzięki niemu powstały

profesor Tadeusz Wolski (1924-2005). Nazwisko

tale popularne odmiany jak Lasko, Grado czy

to kojarzone jest głównie z wyhodowaniem

Dagro, a Polska przez szereg lat zajmowała

pszenżyta i wprowadzeniem do uprawy wielu

pierwsze

odmian tego gatunku. Związany był z takimi

świecie. Stało się to możliwe dzięki wysokiemu

ośrodkami Hodowli Roślin jak Danków koło

poziomowi hodowli i wyjątkowo sprzyjającym

Grójca,

warunkom

Laski

koło

Warki

i Choryń

koło

miejsce

w

uprawy.

uprawie

Do

pszenżyta

na

najważniejszych

Kościana. Pracę nad triticalc rozpoczął w 1968 r.

osiągnięć naukowych profesora należą także:

i kontynuował przez następne trzydzieści lat,

opracowanie
ni

teoretycznych

podstaw

dla
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praktycznej hodowli roślin zbożowych o wyższej

W bieżącym 2014 zaprezentowane zostaną

plenności, lepszej jakości, większej odporności

dwie kolejne wystawy, z których jedna będzie

na choroby; opracowanie teoretycznych podstaw

poświęcona

dla prak-tycznej hodowli półkarłowyeh form

chcóskiemu (1877-1965), zootechnikowi, który

pszenicy i pszenżyta; wprowadzenie hodowli

specjalizował się w hodowli koni, a druga

rekombinacyjnej żyta i pszenicy, z większym niż

Adamowi Loretowi (1844-1839), pierwszemu

dotychczas nasileniem krzyżowań wprowadza

dyrektorowi naczelnemu Lasów Państwowych.

jących

pszenżyta plazmę

Mamy nadzieję, że te ekspozycje, przypomną

zarodkową żyta do pszenicy i odwrotnie; wy

dwie kolejne wybitne postacie naszej historii

hodowanie pierwszych w świccic półkarłowyeh

i przyczynią się do rozpropagowania wiedzy

odmian pszenżyta ozimego, co otworzyło nowe

o ich wpływie na unowocześnienie polskiego

perspektywy pod uprawę tego zboża w Polsce

rolnictwa, a tym samym podniesienia poziomu

i świecie. Razem z zespołem, którym kierował,

kultury rolnej

łącznie zarejestrował 57 nowych odmian zbóż.

wsi.

za pośrednictwem
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Prawo-

i warunków życia mieszkańców
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Opracowanie Daniel Kamiński

P AM IĘT N IK JAN A SŁO M K I

Pamiętnikarstwo jest od zarania ludzkich dzie

szewski oraz Dlo pamięci ludzkiego rodu, w któ

jów szczególną oznaką wysokiej kultury. W zbio

rych w formie luźnych zapisków opisał najdawniej

rach naszej biblioteki mamy wiele cennych pamięt

sze dzieje ziemi cieszyńskiej i własne przeżycia

ników opartych na wspomnieniach ludzi z różnych

z początku XIX wieku.

środowisk, poświęconych opisowi ważnych wyda

Pierwsze pamiętniki powstawały samorzutnie,

rzeń historycznych, gospodarczych i społecznych.

nic były inspirowane prze, z góry założone cele

Załączając ich wykaz pragniemy zachęcić do po

naukowe lub wydawnicze. Należy do nich min.

znawania tą drogą naszej przeszłości.

pamiętnik Jana Słomki (1842-1932) - działacza

Ze względu na profil pisma w szczególny spo

społecznego, pochodzącego z rodziny chłopskiej

sób zainteresowani jesteśmy popularyzacją pamięt-

z Dzikowa pod Tarnobrzegiem. Jako wieloletni

nikarstwa chłopskiego, które pojawia się w naszej

wójt Dzikowa założył m.in. cegielnię, kółko rolni

historii wraz z powstawaniem szkół na wsi i upo

cze, sklep. Był współzałożycielem Towarzystwa

wszechnianiem umiejętności czytania i pisania.

Oświaty Ludowej w Tarnobrzegu. Z XIII rozdzia

Oprócz poezji, pamiętnikarstwo stało się z czasem

łów pamiętnika zatytułowanego Pamiętnik wło

najbardziej rozpowszechnioną formą piśmiennic

ścianina - od pańszczyzny do dni dzisiejszych, wy

twa chłopskiego.

danego po raz pierwszy przez Towarzystwo Szkoły
i pamiętnikarza

Ludowej w Krakowie w 1929 roku, wybraliśmy do

chłopskiego uważany jest żyjący w latach 1777-

przedruku rozdział VI poświecony opisowi życia

1840 Jura(Jerzy) Gajdzica z Małej Cisownicy na

kulturalnego ówczesnej wsi.

Za pierwszego

bibliofila

Śląsku Cieszyńskim. Był rolnikiem na 15 morgach

Pragniemy tym samym zachęcić nie tylko do

i furmanem, pełnił funkcje sołtysa. Zgromadził

korzystania z zasobów literatury pamiętnikarskiej

liczącą ok. 60 pozycji kolekcję starodruków, ksią

zgromadzonej w naszych zasobach, ale także do

żek religijnych i historycznych, które opatrywał

kontynuowania jej tradycji, w nawiązaniu do boga

własnym znakiem graficznym(cxlibriscm) i następ

tego w tej dziedzinie dorobku w okresie międzywo

nie wypożyczał okolicznej ludności. Możemy więc

jennym i po 11 wojnie światowej. Niestety „złoty”

uważać go za prekursora organizowania wiejskich

okres pamiętnikarstwa, zwłaszcza konkursowego,

bibliotek. Pozostawił po sobie napisany gwarą

mamy za sobą. Przyczyniły się do tego przemiany

dwuczęściowy pamiętnik pt. Nieco z kroniki cię-

cywilizacyjne i zanik motywacji pozytywistycznej
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utrwalania w formie pisanej swych przeżyć. Jako

końca bieżącego roku zostaną zarchiwizowane

biblioteka naukowa, zajmująca się gromadzeniem

i będą mogły być wykorzystywane do dalszych

i dokumentowaniem literatury związanej z rolnic

prac badawczych. Najlepsze prace opublikujemy

twem i wsią, mając na uwadze wyjątkowość zacho

we fragmentach w kwartalniku, w formie książko

dzących obecnie na polskiej wsi przemian, pra

wej, a także nagrodzimy. O szczegółach poinfor

gniemy zaprosić czytelników do podzielenia się

mujemy w następnym numerze pisma, już dziś

własnym spojrzeniem na współczesną wieś. Prace

zachęcając do sięgnięcia po pióro, (red.)

zatytułowane Wieś w której żyjemy nadesłane do

Jan Słom ka
Pam iętniki w łościanina od pańszczyzny do dni dzisiejszych

Rozdział VI

Dawniejsze życie towarzyskie wśród chło

dzili się chłopi już to na zwyczajnych schadzkach

pów. Schadzki sąsiedzkie. Zabawy niedzielne.

sąsiedzkich, już to na zabawach. Odbywało się to

Wesela: swaty, spraszanie na wesela, rózgowiny,

częściej niż obecnie, bo teraz żyje każdy sam dla

orszak ślubny, w karczmie i na gospodzie, zwy

siebie. Schadzki odbywały się w zimie wieczorami

czaje i obrzędy weselne. Muzyka. Chrzciny.

po domach, latem zaś w niedziele i święta siadywa

Przezwiska. Figle i zakłady. Pijaństwo na zaba

li gromadnie na murawie w miejscu dogodnym

wach i przy różnych okolicznościach. Misje

przy drodze i rozgadywali się najchętniej o pańsz-

przeciw pijaństwu.

czyźnie, która niedawno ustała, o wojnach, które

Co do stosunków towarzyskich chłopi żyli

starsi zapamiętali i straszyli się wojnami, które

dawniej w oddzielnej gromadzie, prawie wyłącznie

przyjść mogły; dalej opowiadali o cholerach, jakie

sami między sobą, co zresztą z pewnymi zmianami

grasowały, o czarach i strachach. Nadto lubili różne

dotychczas przetrwało. Dzikowscy chłopi i z in

opowieści, żarty, zagadki i przepowiednie, nowiny

nych wsi okolicznych przyjaźnili się tylko często

i wypadki, jakie wydarzyły się we wsi i okolicy.

z mieszczanami tarnobrzeskimi, zapraszali ich

To wszystko znaczyło dawniej tyle, co dziś

w kumy, na wesela i inne zabawy i wzajemnie

czytanie książek lub gazet, a kto umiał opowiadać,

przez nich byli zapraszani. Sami między sobą scho

tego obsiadali dookoła i słuchali jak Żydzi rabina
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i wierzyli każdemu opowiadaniu jak dziś wielu daje

miejscu i pracuje, a nic przenosi się z miejsca na

wiarę każdemu drukowanemu słowu.

miejsce. Mówili też: „Dlatcgoś głupi, bo cię bieda

Co do przepowiedni, mówili na przykład, że

łupi”, to znaczy, kto ma majątek, uchodzi za mą

nastaną takie czasy, iż drogi będą kamienne, a nie

drego, a biedaka, choćby był mądry, w biedaka

jeden nic mógł wyjść ze zdziwienia, jakby to być

obracają. Wyrażali to także w przysłowiu: „Bied

mogło, żeby droga była kamienna, bo wszędzie

nemu zawsze wiatr w oczy wieje”. Było również

widziało się tylko drogi zwyczajne, podobne do

przysłowie: „Zatykaj okna gnojem, a jedz chleb ze

dzisiejszych polnych. Albo przepowiadali, że bę

spokojem”, tj. nie rób wielkich wydatków i długów,

dzie wisieć kłódka u lasu, to jest, że lasy będą za

ale poprzestaj na tym, eo masz i nie narażaj się na

mknięte, podczas gdy dawniej lasy były dla ludzi

niepewną przyszłość. Na wyrażenie zaś myśli, że

i wolne i każdy mógł dowolnie korzystać z drzewa

każdej sprawy należy przypilnować i wszystko

i wszystkiego, co las daje, jak dziś korzysta z po

robić w stosownym czasie, mieli przysłowie:

wietrza i wody. A przecież te dziwne przepowied

„Wtedy na grzyby chodzą jak się rodzą”. O takim,

nie spełniły się, bo dziś powiat tarnobrzeski, jak

co mówił, że ma dużo do roboty, a owoców tej

i inne, poprzecinany jest pięknymi drogami ka

pracy nie było widać, mówili: „Ma dużo prać,

miennymi, tj. szutrowanymi1, i pamięć o dawnych

a mało wieszać". O takim zaś, co był do roboty

kiepskich drogach ginie. I wstęp do lasu dziś nie

niezdatny, „do niczego", mówili: „Można się nim

dozwolony, podobnie jak do ogrodu, a drzewa nie

podeprzeć jak dziad złamaną pałą”. Uz w a l i też

raz nawet za drogie pieniądze nie można dostać, bo

przysłowia: „Mądry głupiemu ustąpi” i na poparcie

co lepsze wysyła się za granicę. Mówili też, że

tego zdania mieli taką gadkę: Zjechały się raz na

przyjdzie na świeeie do wielkiej wojny i ludzie tak

drodze z dwóch przeciwnych stron dwie królowe

wyginą, że człowiek człowieka o siedem mil będzie

i jedna drugiej zjechać z drogi nie chciała, żeby nie

szukał i będzie się cieszył, jak się jeden z drugim

okazać się niższą w godności. Więc stały na miej

spotka. A zacznie się ta wojna od małego państwa

scu i pisały do mężów, eo mają robić. Mężowie

i mały dużego pobije, co tak pewnie trzeba rozu

odpisali, że która mądrzejsza, ta pierwsza ustąpi.

mieć, że mniej liczne narody, ciemiężone przez

Gdy królowe otrzymały takie odpowiedzi, każda

wielkie mocarstwa, w tej wojnie głowę podniosą,

chciała okazać się mądrzejszą i na bok zjechać,

uwolnią się z przemocy i przyjdą do znaczenia. To

więc musieli dopiero przybyć micmicy i wymie

teraz zdaje się sprawdzać.

rzyć na cal, żeby jedna więcej nie ustąpiła niż

Mieli też różne przysłowia, którymi posługi

druga.

wali się w stosownych okolicznościach i które wy

Co do zabaw, to dawniej bawili się więcej niż

rażały ich sposób myślenia. Było na przykład przy

dzisiaj. Prawie nie było ani jednej niedzieli lub

słowie: „Na miejscu kamień obrasta”, co tak rozu

święta, żeby nie było „muzyki”, czyli zabawy

mieli, że gospodarz czy sługa wtedy się czegoś

w Tarnobrzegu, a najsłynniejsze były u Sruły, na

dorabia i do czegoś dochodzi, gdy siedzi w jednym

ul. Browarnej, i u Szrajbra, na Mokrzyszowskiej.
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Grali sami Żydzi w swoich domach, poczynając

Raz spotkała mnie na takiej muzyce niemiła

niedługo z południa, czasem przez całą noc aż do

przygoda. Gdym był wyrostkiem, pociągnął mnie

rana. Płaciło się za każdy taniec, przy czym ten

raz na muzykę służący od sąsiada, starszy ode

więcej tańców płacił, kto miał więcej pieniędzy lub

mnie. A nietrudno mi było wymknąć się na zabawę,

szło to koleją: raz płacił ten, drugi raz inny. Taniec

jeździłem bowiem z końmi na nocną paszę, więc

kosztował dziesięć centów, a grali go najwięcej

można było konie na pastwisku dobrze spętać

dwadzieścia minut. Na granie schodzili się ludzie

i wybiec do miasta. Wyjeżdżając wtedy, wdziałem

wsiowi z Dzikowa, Miechocina, a także z innych

czystą kamizielę pod starą sukmanę, jak mi dora

pobliskich wiosek, nadto mieszczanie tarnobrzescy

dził ów służący. Gdyśmy przyszli na muzykę, ko

i sługi dworskie. W tańcach brali udział najwięcej

lega mój, jako starszy, brał się do tańca ja zaś przy

młodzi parobezaki i dziewczęta, ale nie brak było

glądałem się zabawie, stojąc w kącie, przy piecu,

i starszych, żonatych, a słuchaczów i przyglądają

gdzie tłoczyła się gromada chłopaków, poszturchu

cych się bywały takie gromady, żc aż ciasno było

jąc się i zawadzając tańczącym. Nagle jak jastrząb,

w izbie i przed domem. Bo też lam było co widzieć

wpadł z harapem w tę gromadę Szrajber: chłopaki

i słyszeć, między tańcującymi bowiem nie brak

rzucili się ku drzwiom, tylko ja, nie poczuwając się

było zuchów, wystawiających się jeden nad drugie

do winy, nie uciekałem. Wtedy Szrajber ściągnął

go różnymi śpiewkami i żartami; z tych dosyć było

mnie harapem przez cienką kamizielę, tak że potem

nieprzyzwoitych i niemoralnych, które by dzisiaj

przez kilka dni miałem pręgę na plecach i dobrze to

nie uzyskały pochwały, a w owych czasach ucho

czułem. Juz też odeszła mnie ochota od zabawy

dziły za stosowne i przyczyniały się do większej

i wróciłem zaraz do koni, a parobek sąsiadów bawił

zabawy i rozweselenia uczestników.

się do rana. Najważniejszą jednak rozrywkę w ży

Grajek, czyli „muzykant", musiał grać tak, jak

ciu chłopskim stanowiły wesela. Obfitowały one

tańcujący zaśpiewał. Nieraz muzykant nie mogąc

w przeróżne ceremonie i zabawy, które dziś

wygrać nuty, wił się jak wąż i nierzadko się trafia

w przeważnej części ustąpiły. Co do ożenku, nic

ło, żc spadał mu za to bat na plecy, a nawet nic było

było dawniej żadnego przebierania: parobczak był

zabawy, żeby muzykanci coś nie oberwali, czasem

w każdym domu z chęcią przyjmowany - czy to był

i dobrze. Ale nie było o to żadnej skargi, to była

komornik, zagrodnik lub syn kmiecy, aby miał tyl

taka zasada, żc „kiedyś się podjął, to graj, jak ci

ko ręce do roboty. Nawet kmieć mający jedynaczkę

każą, bo ci za to płacę, a jak nie umiesz, to się do

przyjmował za zięcia komornika, powiadając mu

tego nie bierz". W domu, gdzie w niedzielę i święto

przy tym: „Jak będziesz pracował, to twoje - grunt,

grała muzyka, całym gospodarzem był Żyd: zapo

budynki i wszystko, co Pan Bóg dał”. Głównie

biegał większym nieporządkom między zgroma

chodziło o to, żeby pracować. Jak dziewczyna wy

dzonymi, wypędzał chłopaków, jeżeli zanadto tło

chodziła za gruntowego parobczaka, to matka tegoż

czyli się w izbic.

zachwalała przyszłe życic swojej mianowanej sy
nowej zwyczajnie w ten sposób: „Nie turbuj się,
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moje dziecko, nie będziesz miała u mnie źle, roboty

na stole, ale nikt jej nic śmiał tknąć, aż panna mło

nie będzie ci brakować; mam co prząść, co mleć,

da sprosiła wszystkich krewnych, sąsiadów, którzy,

tłuc; jest parę bydląt, świń - będziesz miała koło

schodząc się, zwracali uwagę na tę flaszkę ze

czego chodzić, żebyś mogła tylko wszystkiej robo

wstążką.

cie dać radę”. A znów matka dziewczyny, chwaląc

wstążkę, nalewała pierwszy kieliszek i piła do na

ją, mówiła: „Nie będziccieta, swatowo z mojej cór

rzeczonego. A wszyscy przy tym dawali baczność,

ki mieć krzywdy, ona tam darmo, rąk nie położy,

żeby pełny wypiła, boby się im w gospodarstwie

będzie kontenta, że będzie miała co robić; a do tego

nie wiodło. Zaś narzeczony pił zaraz zdrowie ro

nie przyjdzie do was goła, ma parę wdziewków,

dziców i wszystkich gości sproszonych. Wtenczas

smat, ze dwa roki nie potrzebujecie jej okrywać;

dopiero zaczynała się uczta na dobre, pili nie tylko

dostanie też ze dwie krowy i co tam Pan Bóg ma

z tej flaszki ze wstążką, ale i parę innych wypróż

przy domu, to się jej nie będzie żałowało”.

niali, bo już panna młoda przez przyjęcie wstążki

Dopiero

panna

młoda

odwiązywała

i wypicie wódki do pana młodego dała dowód, żc

Nic było tam mowy o gruncie, zapisach, pie

za niego wyjdzie.

niądzach. Na przykład dziadkowie moi wydali
młodszą córkę, a mojej matki siostrę, na gospodar

Na dwa tygodnie przed weselem panna młoda

stwo osiemnastomorgowe i zawsze mówili, że do

ze starszą druhną zaczynały spraszać gości. Obie

brze ją wywianowali, bo dali jej dwie krowy, koby

były ubrane jednakowo, głowy miały przybrane

łę i konia, parę świń, dobrą przyodziew, czyli chus

w różne kwiaty i listki, a po plecach spływały im

ty, pościel, skrzynię, beczki na zboże, a później

wstążki różnego koloru. Spraszały krewnych, przy

pomagali jej i dodawali, co brakowało, po parę reń

jaciół, sąsiadów i znajomych, chwytając nisko pod

skich i zboża na przednówku. Nawet przy śmierci

nogi starszych i młodszych, gdzie kogo zastały:

przypominali mi, że się jej już nic nie należy, bo

w domu, na obejściu czy na drodze. I zapraszały

została dobrze wywianowana. Nikt wtenczas nie

usilnie: „Kazali was tata i mama prosić, żebyście

słyszał, żeby wianować gruntem. W ogóle całe wia

przyjechali na wesele, tylko przyjedźcie z pewno

no było z obory, do tego też odnosiła się śpiewka:

ścią i nic odmawiajcie się". Oj, nakłaniały się one,
bo to chwytanie, zapraszanie jednego nawet po

Dopiero cię. moja matko, głowa zaboli,

kilka razy trwało przez trzy tygodnie, aż się wesele

Jak ty będziesz wydawała wiano z obory.

skończyło. Panna młoda i chwytała zawsze pierw

Dziewczyna na wydaniu wyglądała rychło, jaki

sza, a starsza druhna za nią i po tym można je było

kawaler przyśle starościnę z flaszką wódki na swa

rozróżnić.

ty. Flaszka taka była owiązana wstążką, a dla

Wesele poprzedzały rózgowiny, tj. wicie rózgi,

dziewczyny było to zaszczytem, jak wstążka była

czyli wianka. Odbywały się one wieczór w przed

ładna, to zaraz w niedzielę wplatała ją sobie do

dzień ślubu w domu panny młodej. Rózga składała

włosów, a z tego już każdy wiedział, że będzie we

się z siedmiu odnóg, czyli gałązek przybranych

sele. Starościna przyszedłszy z wódką, stawiała ją

zielem i wstążkami, i miała kształt głowy panny
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młodej ubranej do ślubu. Przy wiciu jej było wiele

Konie, którymi często jeżdżono na wesela,

ceremonii i śpiewów obrzędowych, które kończyły

przyzwyczajały się do tej szybkiej jazdy. Jak tylko

się dopiero nade dniem. Rózgę tę niósł następnie do

zaczęli śpiewać, muzyka zagrała, z batów strzelili

ślubu starszy drużba i on ją miał w ciągu całego

i rózgą zaczęli wywijać, one już nie mogły dostać

wesela, a dopiero w czasie czcpin oddawał ją star

w miejscu, stroiły się do biegu, drugie tyle ich

szej starościnie.

przyrastało, a gdy ruszyły, to szły równo z wiatrem

Wesele sprawiał ojciec panny młodej. W dniu

bez względu na drogę, czy był piach, czy błoto,

ślubu zaraz z rana zaczęli się się zjeżdżać na go

góra, czy skręt. Tak szły jednym cięgiem do ślubu

spodę, tj. do domu panny młodej sproszeni goście:

i od ślubu. Odetchnęły tylko tyle, co pod kościo

starostowie, starościny, drużbowie, druhny —

łem, gdy ślub się odbywał. Bywały konie „wesel

wszyscy w strojach narodowych, ubrani jak najczy-

ne” strojne, sławne z tego, że dobrze szły na wese

ścięj. Każdy drużba musiał mieć sukmanę białą,

lach. Gospodarza takich koni prosili chętnie na

czerwoną rogatkę, a za czapką bukiet, i do ślubu

wesela, na takim wozie jechała panna młoda, której

musiał jechać na koniu. Orszak weselny wyruszał

gospodyni ustępowała miejsca i przesiadała się na

do ślubu w następującym porządku: naprzód jechali

inny wóz. Albo też konie taicie do ślubu wypoży

drużbowie na koniach, za nimi grajkowie na wozie,

czali lub wynajmowali. Trafiały się też konie zna-

następnie wóz z panną młodą, a koło niej po jednej

rowione, takie że w zwyczajnym wozie ciągnąć nic

i drugiej stronie jechało czterech do sześciu druż

chciały, ale gdy furman udał wesele, zaśpiewał,

bów na koniach. Między nimi był także pan młody

z bata wystrzelił, czapkę niby rózgę do góry pod

- i tak cały orszak jechał wóz za wozem.

niósł, to konie takie ruszyły z najcięższą furą i szły

Każdy drużba zaopatrzony był w harap kozac

do wyewału jak w czasie jazdy weselnej.

ki, którego rzemienie umocowane były zwyczajnie

Najwyższym dostojnikiem wesela był starszy

na nóżce sarniej. Harap ten miał zawieszony na

starosta i starsza starościna, a dalej starszy drużba

rzemyku u prawej ręki i nie rozstawał się z nim

i starsza druhna. Zresztą wszyscy żonaci nazywali

w ciągu całego wesela. Najmniejsze wesele było,

się starostami, a mężatki starościnami, na wsiach

jak jechało dwadzieścia wozów, na większym było

lasowskich zaś swachnami lub swachniczkami i na

czterdzieści. Zaszczytem było dla gospodarza, jeże

weselu co do godności byli sobie równi. Całe wese

li na ślub zjechało się jak najwięcej wozów. Od

le odbywało się głównie w karczmie. W karczmach

ślubu powracali tym samym porządkiem. Grajko

ówczesnych były zwyczajnie dwie obszerne izby:

wie grali przez całą drogę do ślubu i od ślubu. Fury

jedna, w której w czasie wesela grała muzyka

jechały wartko, kto miał lepsze konie, starał się

i odbywały się tańce, i druga, zastawiona stołami,

drugich wymijać. Przy tym mijaniu się, a także na

gdzie weselnicy jedli i pili. Przekąski podawały

skrętach, bywały wypadki, że fury się wywracały

starościnę, każdego dnia inne; najpierw zwyczajnie

i niejeden tracił przy tym życic lub nabawiał się

starsza starościna, a potem inne z bliższa i z dalsza.

kalectwa.

Częstowały tym, co z domów przyniosły: plackiem,
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kiełbasą w zapusty, serem w lccie. Placek ten i coś

wic bez przerwy, każdy mu śpiewał inaczej, a on

do placka, pokrajane, brały w zapaskę, roznosiły

musiał wygrać. A gdy się czasem w czasie grania

między gośćmi weselnymi. Traktowały wszystkich

zdrzemnął, to go któryś z drużbów batem przez

obecnych, nie pomijając i muzykantów. Trunki,

plecy ściągnął tak, że mu się na całe wesele spać

wódkę i piwo podawał karczmarz, a płacili za nic

odechciało. Tańcami i w ogóle weselem kierował

starostowie,

trunkiem

starosta, on rozkazywał, a każdy go słuchał. Druż

wszystkich za stołami. Gospodarz wesela nic

ba, skoro przyszedł z rana i chciał tańcować, musiał

w karczmie nie podawał, tu goście go częstowali,

wpierw iść do starosty, pokłonić się mu i poprosić

jeżeli się na muzyce pokazał. Podejmował on za

0 pozwolenie, a do tańca zdjąć sukmanę czy kami-

proszonych tylko w swoim domu.

zielę. Taki był przepis i nikt nie mógł się spod tego

każdy po

kolei

raczył

Pierwszego dnia dopiero koło godziny dziesią

wyłamać.

tej wieczór panna młoda spraszała gości na gospo

Na gospodzie z powodu ciżby goście nie sie

dę, tj. do swego domu na obiad, gdzie wszyscy szli

dzieli, ale przeważnie stali, ale i tak jeszcze nic

z grajkami, a po obiedzie powracali do Żyda

mogli pomieścić się w domu i dużo stało na dworze

i bawili się do rana. Na drugi dzień starosta i druż

pod ścianami, koło płotów itd. Gospodarz musiał

bowie obchodzili z grajkami do domu każdego, kto

wszystkich obchodzić, częstując ich wódką lub

był na ślubie, i spraszali na śniadanie na gospodę,

piwem, a za nim szła gospodyni, obnosząc chleb

przy czym w każdym domu byli przyjmowani po

1 ser pokrajany na przetaku. Takim poczęstunkiem

częstunkiem. Po tym śniadaniu, które wypadało

gość był już mniej więcej zadowolony, zwłaszcza

nieraz w południe, szli znowu wszyscy do Żyda

gdy widział dobrą chęć gospodarza, ale gorzej było,

i bawili się tam dalej prawic do północy, a potem

gdy wystał się pół dnia i nic nic zjadł i nic wypił,

przychodzili znowu na obiad na tak zwaną

bo w natłoku gospodarz go nie zauważył, a sam nie

gospodę.

śmiał się o poczęstunek upomnieć. W ciżbie tej

Jednym słowem, goście bawili się u gospoda

jedni byli za dużo częstowani, a inny wracał do

rza wesela tylko tyle, co schodzili się na obiad póź

domu o głodzie złoszcząc się, „że go na wesele

nym wieczorem i na śniadanie koło południa,

zaprosili, a nawet nie widzieli". Na wesele była

a resztę czasu spędzali na zabawach w karczmie.

zawsze zarzynana krowa, a czasem dwie, ale ku

Każde prawic wesele zaczynało się w niedzielę

powali na to najczęściej krowę starą i chudą albo

wieczór wspomnianymi rózgowinami i ślubem

z jakąś wadą, np. przebodzioną, kulawą, która dla

w poniedziałek rano, a ciągnęło się do piąt

Żyda się nie nadawała, więc na mięso z niej trzeba

ku.Ponieważ dużo było sproszonych, więc tak

było dobre mieć zęby. Był też zwyczaj, żc starości

w karczmie, jak i na gospodzie panował zwyczajnie

ny, pochodzące z bliższa, prócz tego co składały

wielki natłok. W tańcu nigdy ochotnych nie brakło,

z rzeczy spożywczych pannie młodej w darze przed

co się jedni zmęczyli, to drudzy następowali. Naj

ślubem, w ostatnie dni wesela znosiły na gospodę

nieszczęśliwszy był skrzypek, bo musiał grać pra

placki, nabiał, wódkę, nawet żywy drób, który
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zaraz był zarzynany i gotowany, a to wszystko było

Każdy, kto był na weselu, musiał stracić gotówką

„na poprawę wesela" i „żeby oddać to, co się na

najmniej dziesięć reńskich i to przeważnie na trunki

weselu zjadło i wypiło". Każda starościna tym czę

w karczmie, częstując według zwyczaju wszystkich

stowała, co z sobą przyniosła.

obecnych na zabawie i nawzajem przez nich czę

W kilka lat po ożenku byłem z żoną na weselu

stowany. Uchodziło to za rzecz nichonorową, gdy

na lasach, w Tarnowskiej Woli, oddalonej o trzy

by ktoś swojej kolejki nic zapłacił i drugich przy

mile od Dzikowa. Żenił się tam u Rębisza nasz

częstowaniu pominął, mówili o nim, że „od drugich

sąsiad. Gości przyjmowali plackiem z razówki,

by pił, a swego nie da". Na zabawy więc, wesela

nabiałem i wódką. Mnie z żoną przyjmowali osob

i chrzciny były wówczas wydatki największe,

no, podali nam rosół i mięso. Słyszałem więc, jak

zwłaszcza gdy gospodarzowi trafiło się kilka razy

inni szeptali do siebie z tego powodu: „Będzie Rę

do roku być na takiej zabawie w swojej lub obcej

bisz to wesele pamiętał, bo gości ma z Dzikowa

wsi.

i mięso dla nich umyślnie kupował". A Rębisz nie

We czwartek późno w noc kończyło się

liczył się z tym, że ma wydatki, cieszył się, że

granie i wesele. Ale jeszcze w piątek, a czasem

sprawił duże wesele, że ma z dala gości i śpiewał

jeszcze w sobotę odbywały tak tak zwane poprawi

skrzypkom do tańca:

ny, goście schodzili się na gospodę, robili składki
na wódkę lub piwo. popijali i pogadywali jak zwy

Niech się gro, niech się tońcy,

kle przy kieliszku. Była gadka o gospodarzu, który,

Niech się razem bida końcy.

wyjeżdżając na wesele na drugą wieś, starał się
swój inwentarz żywy aż do swego powrotu jako

Przy końcu wesela, po ostatnim obiedzie, odbywały

tako zabezpieczyć. Więc krowę dał do sąsiada,

się czepiny, które trwały nieraz całą noc. Zaczepia

żeby była dojona i mleka nie straciła, cielęciu zadał

ła pannę młodą starsza starościna w czapkę przez

w stajni karmy do żłobu i za drabinkę, wieprzkowi

siebie sprawioną. Czepiny były połączone z mnó

w eh lewku do korytka, a dla drobiu posypał ziama

stwem ceremonii, a całemu temu obrzędowi towa

na oborze. Ale cielę wnet miało pusto w żłobie i za

rzyszyły śpiewy, z których niektóre kobiety słynę

drabinką, bo wiele paszy ściągnęło pod nogi i zdep

ły. Śpiewek weselnych było bardzo dużo na prze

tało, wieprzek też dużo z koryta wywalił i zmize-

różne melodie. Mężczyźni śpiewali w tańcu przed

rował, a ziarno rozsypane dla drobiu wyzbierały

skrzypkami, kobiety zaś przy obrzędach, na rózgo-

w znacznej części inne „gady". Więc powstał głód

winach, czyli przy wiciu rózgi, przy rozplecinach,

w oborze, nic uczuwały go jedynie gęsi, bo mogły

czyli przed wyjazdem do ślubu, i przy czcpinach.

skubać trawę na dziedzińcu, i kaczki, bo miały wo

Niektóre z tych śpiewek obrzędowych były bardzo

dę w pobliżu. Zaczęła się tedy taka rozmowa wśród

rzewne i wzruszały słuchaczy do płaczu, a były

tej opuszczonej żywizny: Cielę beczało żałośnie:

śpiewane przy wtórze skrzypka.

„Dokąd to wesele bc-e-dzie", a gęsior odzywał się
na to: „Tydzień, tydzień, tydzień!" Wieprzek
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pomrukiwał z cicha: „Zdechnę już, zdechnę już”,

Byłem raz na weselu w Suchorze wic, gdzie

na to kaczor, pływając po wodzie, odpowiadał:

mnie sadowili na pierwszym miejscu i starali się

„Dobrze ci tak, dobrze ci tak”. Indyczka, chodząc

dobrze uraczyć. Kucharka podała mi flaki, ale przy

koło ścian, labidziła: „Oj, bida, bida, bida, bida,

tym upominała: „A miejcie się na baczności, żeby

bida", a indyk bul ko tał ze złością: „Diabli by tu

wam kto miski nie odebrał". Ledwie jednak miskę

wysiedzieli”.

przede mną postawiła, już kłoś z tyłu stojący po
w a ł to dla siebie. Więc przyniosła mi drugą miskę

Jeżeli panna młoda była z innej wsi, to naza

i znowu mnie upominała, żebym się przed drugimi

jutrz po zaczepieniu jej. tj. we czwartek, odbywały
się przenosiny jej do domu pana młodego. Przy
tych przenosinach każdy z uczestników wesela

pilnował. Tymczasem gdy ona nieco się ze mną

starał się coś zabrać (porwać) rodzicom panny

zakramarzyła, objaśniając mnie o panującym tam

młodej na nowe gospodarstwo: brali międlice,

zwyczaju, że jedni drugim jadło porywają, inni

przęślicc, obrazy, różne sprzęty, bułki chlcba itd.

wykradli jej z kuchni cały kocioł z flakami i tak się

i każdy następnie, jadąc na furze, trzymał, co zabrał

ukryli, że dopiero nazajutrz rano znaleziono kocioł

i przekazywał się tym. Na weselu Tracza z Dziko

za stodołą zupełnie wypróżniony.

wa, gdy panna młoda pochodząca z Nagnajowa

Dobrą opinię miały zawsze wesela w Machowie, że

przenosiła się na gospodarstwo pana młodego, lury

ludzie bawili

towarzyszące jej zajęły w Dzikowie całą ulicę

grzecznie się z sobą obchodzili, starszyzna miała

Połać.

posłuch. Najwięcej słynęli tam gospodarze Woj

się

tam

spokojnie,

bez

bitek,

Z weselami łączyły się niekiedy brzydkie zwy

ciech Żak i Grzegorz Stec. Gdy przychodziły cze

czaje. Na wesela brali np. z sobą dzieci, zwłaszcza

pmy i oni występowali, to zbierała się cała wieś.

gdy wesele było u krewnego, a dzieci nie było przy

starsi i młodsi, jak na teatr tłoczyli się przez drzwi

kim zostawić. Prowadzili je na gospodę i do

i okna, żeby się napatrzeć rozmaitym figlom i na

karczmy i dawali im, co było na stole, nawet wód

słuchać przeróżnych żartów, które rozgrywały się

kę. Pamiętała też o nich kucharka i gospodyni

przez kilka godzin i całą noc.

i dawała, co zostało ze stołu, ale przedtem musiały

Ujemną stroną dawnych wesel było też to, że

pouklękać i mówić pacierz. Czasem cisnęło się na

trwały zbyt długo, przez co gospodarstwo było

wesele więcej dzieci niż starszych, bo zbiegały się

zaniedbywane i że odbywały się po karczmach

i obce. których rodzice nie byli proszeni. Była to

wśród pijatyki, na czym Żydzi w owych czasach

plaga dla gospodarza: dzieci, wygnane z izby. krę

dobrze zarabiali i bogacili się. Nie brak jednak było

ciły się w sieni albo przed domem, nic można się

w dawniejszych weselach obrzędów i zwyczajów

było z nimi ugnać. Czasem któryś starosta odpasał

prawdziwie ładnych, narodowych, ludzie się naba

pasa, przetrzepał je i odpłoszył, ale znowu się ci

wili, nacieszyli, nagadali. Szkoda, że to wszystko

snęły jak wróble zimą do stodoły. Nic podobało się

obecnie zatracone, a zachowała się w całości jedy

to już wtedy ludziom rozważni ej szym.

nie rzecz zła, tj. pijatyka. Toteż teraźniejsze wesela
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są mniej ciekawe i mniej na nich się bawią niż na

szklanki lub dwa garnuszki. Z tego jeden wypijała

dawnych i w ogóle po wsiach daje się uczuwać

babka, a drugi dawała położnicy, dopędzając ją

brak dobrych i godziwych zabaw i ludność czas

przy tym słowami: „Pijcie, pijcie, niech się napełni

wolny od pracy spędza w gnuśności lub przesiaduje

ten dołek, gdzie leżał ten pachołek, zaraz będzie

po karczmach.

wam lepiej".
muzykanci

Położnicę odwiedzały zaraz sąsiadki i ku

chłopscy, a tylko na zabawach niedzielnych w mie

moszki coraz inne. a każdą należało przyjąć poczę

ście grywali Żydzi. Muzyka chłopska wówczas

stunkiem, wódką i przekąską. A gdy za dzień lub

składała się z dwojga skrzypiec, z basów i bębna,

dwa kumowie do chrztu pojechali, był zwyczaj, że

przy czym buczenie basów i odgłos bębna wybijał

po chrzcie nie wracali prosto do domu. ale wstępo

się najwięcej i z dala już dawał się słyszeć. Dopiero

wali po drodze do karczmy lub szynku i dobrze tam

później do tego dołączył się klarnet i flet i w tańcu

popijali — i dziecięciem świeżo ochrzczonym wy

lepiej podcinał. Takie muzyki były po niektórych

cierali nasamprzód kąty żydowskie; nie zapominali

wsiach okolicznych, a najlepsza przez długi czas

też o położnicy i przywozili jej w darze napitek

utrzymywała się w Ocicaeh. Muzykanci grali zaw

i przekąski.

Na

weselach

grywali

zawsze

sze tak, jak kto zaśpiewał. Za granie na weselu

A tymczasem domowi spraszali gości na

płacił im pan młody, czasem tylko któryś starosta

chrzciny, tj. na zabawę po chrzcie. Znów był zwy

lub drużba z własnej ochoty rzucał do basów coś

czaj, że żadna sąsiadka czy kumoszka nie przyszła

grajcarów i sobie grać kazał.

z próżnymi rękami, ale co mogła: bułki, jajka, sło

Pierwsza nowoczesna kapcia muzyczna w powiecie

ninę i czasem coś do napitku każda przyniosła i to

powstała w roku 1881 w Micchocinie, a wykształcił

wszystko dla położnicy w głowy pod poduszkę

ją

tamtejszy nauczyciel Wojciech Skowroński

składały tak, że poduszka musiała się wysoko

z młodzieży szkolnej. Kapela ta składała się z dzie

podnieść, a położnica wskutek tego nie leżała, ale

sięciu chłopców, grających z nut, i utrzymywała się

siedziała w łóżku.

przez lat dziesięć, dopóki muzykanci nic rozproszy

Chrzciny trwały często do trzech dni wśród

li się po kraju z powodu służby wojskowej i zajęć

zabawy, wesołych śpiewów, pogadanek, a najwię

zawodowych.

cej weseliła wszystkich babka, która zazwyczaj ze

Po zabawach weselnych następują zazwyczaj

wszystkich najwięcej lubiła sobie podpić. Bo też za

chrzciny, więc i te w krótkości opiszę. W owych

całą usługę przy chorej przez kilka dni bardzo mało

czasach nikt nie słyszał o akuszerkach egzamino

brała pieniędzy, najwięcej reńskiego, a nieraz całą

wanych, tylko w każdej wsi były tak zwane babki,

zapłatą było to, co zjadła i wypiła. Starsi mianowali

udzielające pomocy przy połogach na podstawie

ją kumoszką, a dzieci babką, ona też wszystkim,

własnej praktyki. Skoro dziecko przyszło na świat,

gdzie przy połogu była. mówiła: „kumie, kumo",

jedną z pierwszych czynności babki było przepalić

a dzieci nazywała wnuczkami. Po takim połogu

wódki z miodem i smalcem tak, żeby było dwie

i chrzcinach chora najpóźniej po tygodniu wstawała
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z łóżka i brała się do zwyczajnej roboty i była

i wyprowadzić w pole. W Dzikowie za mojej pa

zdrowa, ale też nieraz trafiało się. że traciła zdro

mięci szczególnie Wiącck Jan znany był z takich

wie, a nawet życie, a to szczególniej przez te nastę

figlów. Raz np. kazał przyjść do siebie handlarzowi

pujące zaraz po narodzinach chrzciny, na których

zboża, mówiąc, że ma beczkę nasienia koniczyny

goście swobodnie i głośno się bawili bez względu

na sprzedaż. Naprawdę nasienia tego miał tylko

na chorą położnicę, i odchodziła wódko którą

odrobinę i chciał się tylko Żydowi odpłacić za po

i chorą raczyli.

pełniane przez niego oszukaństwa. Wiedział że

Prawie każdy chłop w owych czasach miał ja 

handlarz ten, badając ziarno, miał zwyczaj zawijać

kieś przezwisko albo przy domek, według których

rękaw i z całej siły wbijał rękę, zaciśniętą w pięść,

był we wsi znany i nazywany. Tak np. Wojciech

w zboże, chcąc w ten sposób sprawdzić, czy od

Łuczak z Podłęża nazywany był Pończochą. Józef

spodu nie jest sfałszowane. Żeby go oszukać, go

Słonika z Podląża Rychlickim. Michał Wiącek

spodarz odwrócił beczkę do góry dnem i cieniutko

spod numeru 53 Kwapiszem. Józef Wójcikowski

przykrył je koniczyną, co wyglądało tak, jakby

Drabem, Ignacy Gronek Kozieją, Jan Szczytyński

pełna beczka była tego nasienia. Żyd, gdy stanął

Rysiem, Jan Mortka spod numeru 27 Karolikiem,

nad beczką, rozochocił się na jej widok, bo nasienie

Stanisław Antończyk Mastalerezakiem itd., itd.

koniczyny było poszukiwane, zakasywał zaraz rę

Niejeden znany był więcej pod swoim przezwi

kaw, rozmachał się i z góry chciał wbić rękę do

skiem niż pod nazwiskiem albo nawet tylko pod

spodu. Szturnął jednak w przysypane dno. naklął ze

przezwiskiem. Na przykład Łuczaka nazywali po

złości, schował zaraz rękę do kieszeni i uciekł

wszechnie tylko Pończochą, Wójcikowskiego Dra

przed śmiechem obecnych z komory.

bem, Mortkę Karolikiem itd. i oni sami podawali

Na weselach, chrzcinach i różnych zabawach

przezwiska zamiast nazwisk przy spisywaniu aktów

bywały zakłady o to, kto silniejszy, wytrzymalszy,

urzędowych i w innych okolicznościach. Niektórzy

kto potrafi więcej zjeść, wypić itp. Zakładano się

nie znali nawet swoich właściwych nazwisk i natu

zawsze o wódkę, kto przegrał, płacił. Pamiętam, jak

ralnie o przezwiska nigdy się nic obrażali.

Książek z Micchocina założył się w naszym domu

Mortkę nazywali Karolikiem z powodu, że je 

o to, że zgryzie na kawałki z grubego szlifowanego

go dziadkowi było na imię Karol. AntoAezyka Ma-

szkła kieliszek, z którego pił wódkę. Gdy zakład

stalcrezakicm, ponieważ ojciec jego był maszta

stanął, gryzł szkło po kawałku na drobniutkie ka

lerzem, czyli stajennym u hrabiego, przeważnie

wałeczki „na kaszę" i wypluwał na rękę, aż cały

jednak nie znane były początki różnych przezwisk

kieliszek, nawet grubą podstawę zgryzł. Na drugi

i przydomków.

dzień miał usta zakrwawione i twarz spuchniętą, ale

Wspomnę o figlach chłopskich, których nie

śmiał się z tego i nie myślał chorować. To znowu

brak było szczególnie w czasie zabaw. Najwięcej

Franciszek Mortka założył się na chrzcinach, ze

figlów robili chłopi z Żydami. Uważali ich za bo-

wypije pot kopy surowych jaj. Gdy mu tyle jaj do

jaźliwych, których można czym bodaj nastraszyć

starczono, natłukał jedno za drugim przy czym
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naśladował głos kury: ,,Ku-ku-ku-ku", i wypijał aż

brakło; nadto sąsiedzi i kumowie częściej się wów

wypił wszystkie trzydzieści. I nie słyszałem, żeby

czas z sobą schodzili niż obecnie, w domu lub

mu to zaszkodziło na zdrowiu.

w mieście, i także traktowali się wódką. Odchodzi
ła też na jarmarkach.

Wódki pili wtedy trzy razy więcej niż obecnie;
była tania, bo kwarta okowity kosztowała tylko

W niektórych wsiach był zwyczaj, że chłopi

dwadzieścia cztery grajcary i można było dolać do

zaraz po wymłóeeniu nosili je do karczmy na wód

niej więcej niż drugie tyle wody, a była jeszcze

kę. Każdy niósł je w torbie z łyka lipowego pod

mocniejsza niż dzisiejsza okowita. Piwa na razie

kamizielą. Kamizielę wdziewał wtedy tylko jednym

pili bardzo mało, dopiero z czasem wchodziło ono

rękawem, drugi zaś spadał wolno po ramieniu, na

coraz więcej w używanie, a poza tym innych trun

którym torba wisiała. Ramię obciążone torbą na

ków nie było, chyba tylko w domach pańskich. Tak

chylało się ku ziemi. Gospodarz szedł przez wieś

wódkę, jak piwo brali najwięcej w Tarnobrzegu

dumnie (każdy wiedział, co pod kamizielą niesie),

z propinacji, dzierżawionej przez Żydów od skarbu

a gdy wszedł do karczmy, był witany przyjaźnie

dzikowskiego, jeżeli jednak winnym państwie,

przez obecnych tam i zboże składał Żydowi. Za to

u innego propinatora. np. w Mokrzyszowie lub

pił zaraz i częstował drugich, a ci znowu innym

w Machowie, były kiedy trunki tańsze albo lepsze,

razem odwzajemniali się. Uchodziło to za honor

to tam je kupowali na wesela chrzciny, na żniwa,

nieść w ten sposób zboże do karczmy i nawet

na swoją bowiem potrzebę wolno było kupować,

w modę to weszło, że chłopi jedno ramię trzymali

gdzie się komu podobało.

zawsze niżej (jakby obciążone torbą). Taką postać
przedstawiają dotychczas najstarsi chłopi, którzy

Mieli też wówczas ludzie więcej okazji do pi

nosili zboże do karczmy.

cia niż obecnie i żadnej zabawy nic rozumieli bez
wódki i picia. Kto był na zabawie, musiał rów

W ogóle gdzie pijaństwo szczególnie kwitło,

nocześnie pić, a jak kto się upił, to mówili, „że się

nosili wódkę z karczmy we flaszkach na wierzchu,

ubawił" i nie mieli mu tego bynajmniej za złe. Da

nic ukrywając się z tym, ale owszem przekazując,

wali wódkę nawet małym dzieciom, zwłaszcza na

że będą pić i mają pić za co. Gdzie pijaństwo było

zabawach, „żeby i one zabawę pamiętały" i całkiem

mniejsze, czynili to skrycie. Flaszkę z wódką cho

nie zważali na to, że dziecku szkodzi to bardziej

wali pod wierzchnie ubranie, a kobiety pod zapa

jeszcze niż starszemu.

skę. Chyba że wódka była dla żniwiarzy lub na

Wódka odchodziła, jak pisałem, na chrzcinach,

zabawę (nic do codziennego użytku), wtedy się

zmówinach, rękowinach i rózgowinach i w czasie

z nią nie kryli. Jak wódka niejednego upadlała,

całego wesela; odchodziła też i na pogrzebach,

przytoczę jeden z wielu wypadków. Raz, gdy już

przed wyprowadzeniem umarłego i po pogrzebie na

byłem wójtem, zaszedł do mnie w nocy gospodarz

tzw. „konselacji” czyli stypie. Do tego. jak wspo

z Dzikowa z zawiadomieniem, że pod Zwierzyń

mniałem, w niedziele i święta grały po karczmach

cem na granicy Dzikowa coś szamoce się i stęka, że

i szynkach muzyki, przy czym także wódki nie

prawdopodobnie wpadł tam jakiś człowiek. Była to
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już późna jesień i zimna panowały przejmujące,

„Dobre twoje, dobre moje", jak jeden zapłacił swo

zachodziła obawa, że nieszczęśliwy może skost

ją „kolejkę”, to płacił znowu drugi, trzeci itd.

nieć, wstałem więc z łóżka, wezwałem wartnika

i wódka lała się bez przestanku. Przy kieliszku było

i skierowaliśmy się na wskazane miejsce. Gdyśmy

zawsze najwięcej miłości i serdeczności, całowania

tam przybyli, oczom naszym przy świetle zapalonej

i śpiewania, a jak się popili i wytargali za czupryny,

słomy przedstawił się taki obraz: w głębokim rowie

to się też zaraz przeprosili i na nowo pili. Ale nie

przydrożnym siedział chłop skulony, powalany

pamiętam z owych czasów wypadku, żeby się no

w błocie i sponiewierany jak nieboskie stworzenie.

żami pokłuli, jak się to teraz trafia, albo się do sądu

Wpadł do rowu pijany i był całkiem nieprzytomny.

skarżyli, pod tym względem dawni ludzie byli lepsi

Nic nie mówił, tylko wydawał dzikie ryki i oburącz

od dzisiejszych nożowników i proceśników.

trzymał się olszynki rosnącej w rowie. Zdawało mu

Straszne to pijaństwo, szerzące się wszędzie,

się, że go diabeł wodzi i chce zgubić, więc uchwy

zwalczały bardzo skutecznie misje kościelne, na

cił się tego krzaczka jak tonący ostatniej deski ra

których ludność tłumnie odprzysięgała się wódki.

tunku. A zaciął ręce tak mocno, że nie mogliśmy go

Ja przysięgałem w roku 1869. Były wtedy przez

od drzewka odczepić i musieliśmy je razem z nim

osiem dni misje w kościele parafialnym w Mieeho-

z korzeniami wydrzeć. Tak włożyliśmy go na furę.

cinie; księża krzyczeli najwięcej na pijaństwo, na

Gdyśmy go do kancelarii gminnej wnosili, trzymał

koniec wzywali uroczyście do przysięgania od pa

jeszcze skurczony to drzewko przed sobą i ryczał,

lących trunków przez podniesienie rąk. Podniosłem

poczytując nas ciągle za złych duchów, które go

wtedy rękę do góry i od tego czasu nie miałem

chcą gdzieś uprowadzić. Złożyliśmy go na podło

wódki w gębie. To mnie ustrzegło od niejednego

dze i kazałem wartnikowi mieć nad nim baczenie.

upadku w życiu, zaoszczędziło mi wiele pieniędzy,

Tymczasem nad ranem wytrzeźwił się i wymknął

czasu i zdrowia, a że przy tym nie palę też tytoniu,

niespodziewanie. Później dowiedzieliśmy się, że

więc dotychczas, choć mam już osiemdziesiąt sie

był to gospodarz z Sobowa, znany pijaczyna.

dem lat i w życiu niemało pracowałem, nie byłem
nigdy u lekarza, nic przechodziłem ciężkiej choro

Do szerzenia pijaństwa przyczyniała się też ta

by i niejeden podziwia moje zdrowie.

szkodliwa moda, która do dziś dnia przetrwała
i panuje: ażeby się za poczęstunek odwzajemnić:
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Pamiętniki w zbiorach Centralne} Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego
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Czartoryski Władysław, Pamiętnik

1856 r., Kraków 1898.

1864, Warszawa 1960.

Bielski Konrad, Spotkania z Kazimierzem,

Czernecki

Lublin 1965.

i wspomnienia, Lwów 1905.

Bijak Jan, W myśli, w mowie, w sercu. Pa

Daruk Wacław, Bez głaskania po głowie:

miętniki

wspomnienia, Warszawa 1987.

młodzieży

1945-1968:

wybrał
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Wspomnienia

Wspólnymi

chłopskiego

Leon,
W.

Moje

wspomnienia

Księstwa Warszawskiego

i wojny polsko-rosyjskiej 1831 roku, Peters

siłami.

burg 1902.
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Opracowanie redakcyjne

RO K K O LBER G A

Rok 2014 ma szczególne znaczenie dla miło

zaszczepiona miłość do nauki, samorozwoju i do

śników kultury ludowej. Patronuje mu bowiem

kultury ludowej. Zuźka bowiem śpiewała małemu

Oskar Kolberg, wybitny etnograf, folklorysta

Oskarowi piosenki ludowe, które na trwałe wpisa

i kompozytor, którego największą zasługą jest

ły się w jego pamięć. Dzieci Kolbergów były wy

zebranie i uporządkowanie twórczości ludowej,

chowywane w poczuciu patriotyzmu. Starszy brat

i to nie tylko na czysto etnicznych terenach Rze

Oskara, Wilhelm, wziął udział w Powstaniu Listo

czypospolitej, ale także na jej ziemiach kresowych,

padowym. Ojciec, który był z wykształcenia inży

zwanych w czasach Kolberga ziemiami zabranymi.

nierem kartografem jako pierwszy sporządził ma
py Królestwa Polskiego. W domu za każde wy

Henryk Oskar Kolberg, jak podaje większość

powiedziane słowo po niemiecku wrzucano grosik

źródeł, urodził się 22.02.1814 roku w Przysusze,

do skarbonki.

w powiecie opoczyńskim. Jego ojciec Juliusz wy
wodził się z osiadłej w Meklemburgii zniemczonej

Ojciec Oskara, za namową Stanisława Staszi

rodziny szwedzkiej, matka zaś - Karolina Mcrco-

ca, podjął w 1819 roku pracę wykładowcy na

cur - była Francuzką polskiego pochodzenia. To

Uniwersytecie Warszawskim. Dlatego też rodzina

właśnie małżeństwo z nią przypieczętowało decy

przeniosła się do Warszawy. Kolbergowie otrzy

zję Juliusza o przeniesieniu się na ziemie polskie.

mali mieszkanie służbowe na terenie uczelni,

W momencie narodzin średniego syna, Juliusz

w lewym skrzydle Pałacu Kazimierzowskiego.

kierował

Samuela

Stąd bliska znajomość rodziny Kolbergów z rodzi

A. Fraenkla. Wychowaniem dzieci zajmowała się

ną Chopinów oraz Brodzińskich z którymi przez

matka, wraz z pomocą chłopki imieniem Zuźka.

wiele lat dzielili sąsiedztwo. Kolbergowie szyb

To właśnie dzięki nim w małym Oskarze została

ko włączyli się w życie kulturalne środowiska

zakładami

przemysłowymi
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uniwersyteckiego. Organizowali wieczory mu

z karierą kompozytorską. Niestety, okazało się, że

zyczne, na które przychodzili Chopinowie, Bro

komponowanie jest za mało dochodowe. Niemniej

dzińscy, Lindowie, Elsnerowie. W czasie tych

jednak nie zrezygnował z tego i zostawił po sobie

spotkań często na fortepianie grał Fryderyk Cho

dzieła fortepianowe (na szczególną uwagę zasłu

pin. To wtedy, niewiele młodszy, Oskar zafascy

gują jego mazurki i kujawiaki, nawiązujące do

nował się jego twórczością, aby z czasem stać się

motywów ludowych, ujęte we wczesnoroman-

wybitnym jej znawcą. Kolbergowie zapewnili

tyeznym stylu „brillant”), oraz operę „Król paste

swoim

rzy”. Opracował także ponad 1000 haseł z zakresu

synom

bardzo

dobre

wykształce

muzyki

nie. Wilhelm - starszy brat Oskara został inżynie

i muzykologii do

Encyklopedii

Po

wszechnej wydawanej przez Samuela Orgelbranda.

rem i kartografem, zaś najmłodszy - Antoni - ma

Jednocześnie pracował również w banku Samuela

larzem. Oskar uczęszczał do Liceum Warszaw

A. Fraenkla. Dzięki pomocy brata, Wilhelma,

skiego, którego dyrektorem był Samuel Linde.

otrzymał intratniejszą posadę w zarządzie Kolei

Swoją edukację w Liceum Warszawskim odbywa

Warszawsko - Wiedeńskiej. Przepracował tam

li także jego dwaj bracia oraz Fryderyk Chopin.

12 lat. Następnie podjął pracę w Komisji Rządo

Poza nauką w Liceum, Oskar otrzymał edukację

wej Przychodów i Skarbu, gdzie był zatrudniony
muzyczną. Gry na fortepianie i kompozycji uczył
do 1861 roku. Dzięki pracy urzędnika otrzymy
się u wybitnych nauczycieli, m.in Franciszka
wał godny zarobek i mógł swobodnie rozwijać
Vcttcra czy Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego. Po

pasje muzyczne oraz prowadzić, przez ponad

wybuchu Powstania Listopadowego zamknięto

50 lat, badania nad kulturą ludową. Niejedno

Liceum Warszawskie. Młody Kolberg musiał

krotnie było to możliwe dzięki pomocy zaprzyjaź

przerwać naukę. Ze świadectwem promocyjnym

nionych rodzin ziemiańskich. Dzielnie znosił tru

do klasy VI ojciec wysłał go na naukę księgowo

dy dalekich wypraw mimo, że często doświadczał

ści do kantoru bankowego Samuela A. Fraenkla.

niezrozumienia zarówno w swoim kręgu jak i ze

Jednocześnie udzielał lekcji muzyki oraz doskona

strony wiejskiej ludności, co do celowości swej

lił się w sztuce kompozytorskiej. Dzięki wsparciu

pracy.

finansowemu Samuela A. Fraenkla w 1835 roku

Oskar Kolberg już pod koniec lat trzydzie

udało mu się wyjechać do Berlina, aby pobierać

stych zaczął zapisywać pieśni i melodie ludowe.

nauki w Akademii Handlowej. W tym czasie uczył

Pierwsze wyprawy w okolice Warszawy odbywał

się także teorii muzyki i kompozycji u Christiana

w gronie literatów, malarzy, muzyków, następnie

Girschnera i Karla Rungenhagena. Po dwóch la

podróżował sam. Do roku 1840 zgromadził kilka

tach wrócił do Warszawy i zaczął nauczać muzy

set zapisów pieśni. W latach 40-tych udało mu się

ki. Bardzo zależało mu na tym, aby związać życie

wydać
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przeznaczonych do śpiewu. Jako kompozytor,

Naukowego, Kolberg zdecydował się opuścić

uzupełniał pieśni o zapis melodii. Publikując pie

Warszawę.

śni ludowe dołączał do nich opracowany przez

Na ziemię krakowską przeniósł się w 1871

siebie akompaniament fortepianowy. Kolejnym

roku. Najpierw zamieszkał u swojego przyjaciela

dziełem wydanym przez Kolberga były „Pieśni

Józefa Konopki w Mogilanach, a następnie w Mo-

ludu polskiego”, zawierające ponad 400 ballad

dlnicy we dworze Juliana, brata Józefa. Kraków,

i melodii tanecznych. Już wtedy dzieło to zdobyło

jego środowisko naukowe oraz otrzymana przez

ogromny prestiż. Zbiór ten nie zawierał opraco

Galicję autonomia, także dla swobodnego rozwoju

wania harmonicznego ponieważ jego autor posta

kultury i nauki, stworzyły dużo lepsze warunki

nowił swoją uwagę zwrócić na zbieranie i opra

pracy. Dość szybko Kolberg zyskał uznanie, już

cowywanie źródeł dla nowej dziedziny nauki -

w 1873 roku został członkiem korespondentem

etnografii.

Akademii Umiejętności, a następnie przewodni
czącym Sekcji Etnologicznej Komisji Antropolo

W 1867 roku ukazała się pierwsza część jego

gicznej tejże Akademii. W 1878 roku dostał szan

dzieła „ Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa,

sę eksponowania swoich dzieł i badań w dziale

podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pie

etnograficznym pawilonu austriackiego podczas

śni, muzyka i tańce. Seria I. Sandomierskie. Odtąd

Światowej Wystawy w Paryżu. Jego praca badaw

systematycznie badał regionalną kulturę ludową

cza została doceniona i nagrodzona brązowym

i tworzył serię monografii regionalnych. Jego

medalem. Niedługo potem, bo w roku 1880, został

dzieła malują piękny obraz XIX-wiecznej ludowo

jednym z patronów naukowych Wystawy Etnogra

ści. Jako pierwszy badacz zdołał zebrać i usyste

ficznej w Kołomyi.

matyzować kulturę ludową, dzieląc ją na poszcze

Pomimo wielu wyróżnień i nagród Oskar

gólne regiony. Kolberg nic tylko skupiał się na

Kolberg nic przerwał swoich badań. Pracował

różnicach między regionami, ale potrafił dostrzec

w Wielkopolsce i na Pomorzu, a także w całym

wzajemne związki poszczególnych elementów tej

zaborze austriackim od Małopolski po Podole

kultury. Niestety w Warszawie coraz częściej spo

i Pokucie. Niestety nie mógł już wrócić na ziemie

tykał się z niechęcią wobec swych badań. Nic

Królestwa Polskiego. Podczas pobytu w Modlniey

mógł także znaleźć sponsora, który pomógłby mu

ukazały się kolejne tomy „Ludu” współfinanso

w wydawaniu jego opracowań. Trudna sytuacja

wane przez Akademię Umiejętności.

społeczna i polityczna w Królestwie Polskim, po
Powstaniu Styczniowym, zrodziła w nim chęć

U schyłku swego życia Oskar Kolberg prze

zmiany. Dlatego więc, gdy pojawiła się obietnica

prowadził się z Modlniey do Krakowa. Ostatnią

subwencji ze strony Krakowskiego Towarzystwa

podróż badawczą odbył w roku 1885 w Sanockie
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i Przemyskie. Udało mu się opublikować jeszcze

Dzięki intensywnej i dokładnej pracy Oskara

monografie m.in. dla regionu kieleckiego, radom

Kolberga badacze kultury polskiej posiedli nie

skiego czy

przebrane źródło wiedzy o życiu naszych przod

mazowieckiego.

Łącznie

wydał

33 tomy „Ludu”. Krakowskie środowisko nauko

ków, ich zwyczajach i języku.

we i artystyczne 31 maja 1889 roku zorganizowa

Poniżej zamieszczamy zapowiedzi imprez

ło Oskarowi Kolbergowi jubileusz pięćdziesięcio

związanych z Rokiem Kolbergowskim. Może za

lecia pracy. Miesiąc później przeniósł się do domu

inspirują działaczy kulturalnych do własnych ini

swego przyjaciela, a później wykonawcy testa

cjatyw dla przypomnienia i upamiętnienia wybit

mentu, Izydora Kopcmiekiego. Zmarł 3 czerwca

nego etnografa i etnologa.

1890 roku. Pochowano go na Cmentarzu Rako
wickim w Krakowie.

Bibliografia:
Koska Małgorzata, Oskar Kolberg. Warszawa 2000, s. 90.
Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze. Oddział Muzeum Wsi Radomskie) w Radomiu, Oskar Kolberg (1814-1890).
Przewodnik po wystawie biograficznej. Przysucha 1997, s.28.
Lam Stanisław, Oskar Kolberg. Żywot i praca. Lwów 1914, s. 77.

134

WYDARZENIA I INFORMACJE KULTURALNE

R o k K o lb e r g a .

Opracowanie:
Aleksandra Szymańska,
Joanna Rodziewicz

Imprezy kulturalne - Rok Kolberga

Dzieło Oskara Kolberga
jako dziedzictwo narodowe i europejskie: konferencja
Poznań, 22-23 maja 2014
Organizator: Instytut im. Oskara Kolberga oraz Komitet Nauk Etnologicz
nych PAN, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM i Polskie
Towarzystwo Ludoznawcze
Międzynarodowa konferencja naukowa „ Dzieło Oskara Kolberga jako
dziedzictwo narodowe i europejskie”, nad którą patronat honorowy objął
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski. Udział
w konferencji potwierdziło dotychczas ponad 80 naukowców z Polski,
Niemiec, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Czech, Słowacji, Słowenii
i Serbii. Znajdują się wśród nich reprezentanci etnologii, antropologii kultu
ry, folklorystyki, muzykologii, dialektologi, socjologii, kulturoznawstwa
i historii. Program konferencji realizowany będzie w ramach obrad plenar
nych oraz w panelach tematycznych. Więcej informacji na stronach:
www.kolberg2.014.org.pl i www.oskarkolberg.pl
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„Powiedzcie podziękowanie Kolbergowi za jego mozolną pracę”.
Oskar Kolberg: etnograf, (muzyk) choreograf, chopinolog: wystawa
Warszawa, 22 luty - 5 maja 2014
Organizator: Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie
Wystawa składa się z dwóch modułów: plansz wprowadzających w tema
tykę kolbergowską i narracji oplatającej stałą ekspozycję chopinowskiego
muzeum. Plansze będą następnie funkcjonować jako wystawa objazdowa,
ukazująca efekty mozolnej pracy ojca polskiej etnografii. Drugi moduł
wystawy pozostanie zaś w Muzeum i będzie miał formę „przewodnika”
po wystawie stałej. Wystawa dostępna jest również w dwóch wersjach
online - do pobrania w formie plików pdf oraz elektronicznej prezentacji.
Instytucje, które będą gościły wystawę mobilną: Europejskie Centrum
Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sennikach, Muzeum Etnograficzne
im. F. Kotuli w Rzeszowie, Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu, Ośro
dek Chopinowski w Szafami, Międzynarodowy Festiwal Chopinowski
w Dusznikach-Zdroju.
Więcej informacji na stronie: www.kolberg2014.pl

„Gdyby czasem nie zdjęcie, to by się już całkiem nie pamiętało”:
wystawa pokonkursowa
Chełm, 24 września 2014
Organizator: Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza
Wystawa pokonkursowa podsumowująca konkurs fotograficzny
- "Fotografia Odnaleziona. Z życia wsi chełmskiej XX w .",
na której zaprezentowanych będzie 50 najciekawszych obrazów konkur
sowych, połączona z uroczystością wręczenia nagród. Imprezie towarzy
szyć będą koncerty oraz prezentacje potraw regionalnych.
Więcej informacji na stronie: www.kolbcrg2014.org.pl

Bieżące informacje dotyczące wydarzeń związanych z rokiem Kolberga
są sukcesywnie uzupełniane i pojawiają się na stronie internetowej:

www.kolbergz o 14,pl
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Z A P O W IED Z I IM P R E Z KULTU RALNYCH

Folklorystyczne imprezy kulturalne w II kwartale 2014
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strujące obszar dokumentacji Kolberga i odpowia
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dające czterem kierunkom świata. Odrębny charak
ę«i n y s k i

ter wszystkich wystąpień łączyć ma obecność wy
konawców wiejskich jako naturalnych kontynuato
rów lokalnych tradycji muzycznych. Oprócz nich
pojawią się również wykonawcy reprezentujący
muzykę i tańce z danych regionów oraz specjalnie
przygotowane projekty opracowane na podstawie
Festiwal „Wszystkie Mazurki Świata”

nagrań archiwalnych i zapisów Oskara Kolberga.

2014 - Rzeczypospolita Kolberga. Warszawa

Uzupełnieniem koncertów będą: Noc Tańca, pod

21-27 kwietnia 2014

czas której zagrają wiejscy muzykanci i ich ucz
niowie, Targowisko Instrumentów, na którym bę

Organizator: Janusz Prusinowski, Stowarzyszenie

dzie można podziwiać stare instrumenty i poznać

Dom Tańca, Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny

dawne techniki ich tworzenia oraz warsztaty muzy

i Narodowe Centrum Kultury

ki tradycyjnej.

Podczas tegorocznego festiwalu, zatytułowanego

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

RZECZPOSPOLITA KOLBERGA, prezentowane

www. biblioteka, blazowa.net

będą cztery specjalnie przygotowane koncerty ilu

i wmv.gok.biazowa.net
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•

„Tablica - wizytówka koła”. Każde Koło
przywozi gotową planszę. Ocenie podlegać
będzie prezentacja tematyczna.

•

„Moda - kapelusz” - Jedna modelka z każ
dego Koła prezentuje się na wybiegu
w rytm muzyki przygotowanej przez orga
nizatora.

•

„Śpiew - dwie piosenki”.

•

„Taniec”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

XT Turniej Kół Gospodyń Wiejskich
Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
26 kwietnia 2014
Organizator: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolni
czego w Gdańsku, Wojewódzki Związek Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych w Gdańsku, Powiat
Sztum
Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w woj. pomor
skim już od ponad 10 lat organizuje Pomorski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku przy
współudziale innych organizacji.
Celem turnieju jest: integracja środowiska wiej
skiego w województwie pomorskim, popularyzo
wanie dziedzictwa kulturowego regionu, pobudze

Wybory Chłopa Roku 2014 w Racławicach.

nie aktywności wśród mieszkańców, kultywowanie

27 kwietnia 2014

tradycji. Uczestniczkami Turnieju Kół Gospodyń

Organizator: Izby Rolnicze, Związek Kółek i Orga

Wiejskich Województwa Pomorskiego są członki

nizacji Rolniczych

nie Kół Gospodyń Wiejskich wyłonione w elimina
cjach powiatowych i zgłoszone przez starostwa

Już po raz 20 w Racławicach, u stóp pomnika Bar

powiatowe lub Biura Powiatowe PODR w Gdań

tosza Głowackiego, zostanie wybrany najlepszy

sku. Konkurencje:

gospodarz roku. Po Mszy św., która będzie odpra

•

„Chleb”- Każde Koło Gospodyń Wiejskich

wiona

przygotuje do oceny 3 kromki chlcba.

ckich błoniach zaprezentują się przedstawiciele
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poszczególnych województw. Wybory Chłopa Ro

Pierwsza edycja festiwalu „Nowa Tradycja” miała

ku to piękna impreza, pokazująca polską wieś, jej

miejsce w 1998 roku. Od początku swojego istnie

kulturę, tradycje i obyczaje, które są częścią naszej

nia jego najważniejszym cclcm była popularyzacja

kultury narodowej. Jej celem jest: integrowanie

muzyki folkowej w Polsce oraz promowanie no

społeczeństwa naszego kraju;

upowszechnianie

wych grup inspirujących się polską muzyką ludową

szacunku dla kultury i tradycji „małych ojczyzn”;

oraz muzyką mniejszości etnicznych. Każdego roku

promocja regionów poprzez udział producentów

przyznawane jest Grand Prix, Folkowy Fonogram

i wystawców; promocja zdrowej żywności i zdro

Roku (nagroda za najlepsze płyty folkowe po

wego stylu życia; promocja wsi i gminy Racławice

przedniego roku), a także Złote Gęśle (laureatów

jako miejsca wsławionego aktem chłopskiego pa

wybierają internauci). Studio Koncertowe Polskie

triotyzmu w bitwie z dnia 4 kwietnia 1794 r. Jak co

go Radia odwiedzają artyści związani zc sceną fol

roku instytucje pracujące na rzecz rolnictwa będą

kową, a także fani jazzu i muzyki klubowej poszu

wystawiać swoje eksponaty połączone ze sprzeda

kujący nowych inspiracji, pomysłów. Dla wszyst

żą. Chłopem Roku zostanie osoba, która uzyska

kich miłośników tego rodzaju brzmień na antenie

najwięcej punktów w konkurencjach, m.in.: spraw

radiowej Dwójki i stronic internetowej stacji odby

nościowej (toczenie kół, ustawianie kostek słomy),

wają się transmisje koncertów (poza przesłucha

artystycznej (zaśpiewanie piosenki ludowej ze swo

niami konkursowymi).

jego regionu, taniec ludowy). Wszyscy zawodnicy

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

będą musieli występować w strojach ludowych ze

wwvv2.poł słd eradio.pl

swojego regionu. Dodatkową atrakcją będą także
występy krajowych zespołów ludowych.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www-rac 1a wlec .pl

Jarmark Świętego Wojciecha i Festyn Leśny.
Ciechanowiec, 4 maja 2014
Organizator: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa
Kluka w Ciechanowcu

Festiwal Muzyki Folkowej Polskiego Radia

Tradycje jarmarków na św. Wojciecha w Ciecha

„Nowa Tradycja”. Warszawa, maj 2014

nowcu sięgają kilku stuleci. Nawiązując do daw

Organizator: Program 2PR, Radiowe Centrum

nych zwyczajów, na teren Muzeum Rolnictwa

Kultury Ludowej
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im. ks. Krzysztofa Kluka zapraszani są twórcy lu

polskiego, a realizowane są przez Małopolski Insty

dowi, kupcy, rzemieślnicy i ogrodnicy. Występują

tut Kultury. Przedsięwzięcie wpisuje się w program

zespoły folklorystyczne i kapele ludowe. Jarmark

Rady Europy „Europa Wspólne Dziedzictwo".

inauguruje sezon turystyczny w Muzeum i od lat

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

cieszy się dużym zainteresowaniem turystów, oko

dnidziedzictwa.pl

licznych mieszkańców i wystawców.
Więcej

informacji można znaleźć na stronie:

www.muzeumrolniema.pl i www.wTotapodlasia.pl

VII Wojewódzki Festiwal Zespołów Piosenki
Ludowej w Drawnie. 17 maja 2014
XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dra

17-18 maja oraz 24-25 maja 2014

wieńskiej w Drawnie.

Organizator: Małopolski Instytut Kułtuiy
Według założeń organizatora, celem imprezy jest

w Krakowie

popularyzacja szeroko pojętej piosenki ludowej,
Wydarzenie jest organizowane od 1999 r. z myślą o

zachowanie od zapomnienia piosenek ludowych,

wszystkich, chcących poznać lokalną historię i za

stworzenie zespołom możliwości prezentacji swo

bytki. Dni Dziedzictwa to niepowtarzalna okazja do

jego dorobku artystycznego, integracja zespołów,

odwiedzenia obiektów unikatowych, mało znanych

wspólna zabawa w trakcie prezentacji artystycz

lub, na co dzień niedostępnych. Co roku, podczas

nych oraz wymiana doświadczeń pomiędzy zespo

dwóch majowych weekendów, można je zwiedzać

łami. W przeglądzie uczestniczy zazwyczaj kilka

bezpłatnie, korzystając z materiałów przygotowa

naście zespołów

nych specjalnie w tym celu, a także poznawać prze

wokalnych. Najlepszy jest nagradzany pucharem.

szłość i tradycje regionu, uczestnicząc w licznych

Festiwalowi będzie towarzyszył Konkurs Kulinar

imprezach towarzyszących. Dni Dziedzictwa po

ny. W 2013 r. atrakcją festiwalu był konkurs

wstały z inicjatywy Zarządu Województw'a Mało

na „Tradycyjne pierogi domowe”, w 2012 r. na
140
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„Tradycyjny bigos domowy”, a w 2011 r. na naj
smaczniejszy, „Tradycyjny pasztet domowy”.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.tpzddra wno.strefa.pl

Powiatowe Święto Kłosa w Jędrzejowie.
Maj 2014
Organizator: Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
Przegląd Folklorystyczny im. J. Lachnera.

Powiatowe Święto Kłosa to największe wydarzenie

Modlnica, 18 maja 2014

kulturalne w Powiecie Jędrzejowskim. Warto nad

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

mienić, że w powiecie tym uprawiane jest głównie

w Wielkiej Wsi

zboże, które w połowic maja tworzy kłosy, zgodnie
ze staropolskim przysłowiem „Święta Zofija kłosy

Podstawową pasją Józefa Lachnera, artysty zwią

rozwija”. Stąd nazwa lokalnego święta, ale także

zanego z podkrakowską Modlnicą było muzyko

pomysł na jarmark produktów

wanie, słuchanie ludowych śpiewów, pisanie melo

z kłosów, - czyli z ziarna zbóż. Taki jarmark bę

dii. Kultywował obrzędy ludowe takie jak puchcro-

dzie odbywał się podczas święta, gdzie znajdą Pań

ki, szopki, korowody kolędników, dożynki. Zebrał

stwo wiele rodzimych, regionalnych produktów

wiele informacji, tekstów, zapisów muzycznych

wytwarzanych

lokalnego folkloru. Był animatorem regionalnej

W czasie Święta Kłosa nagradzani są najwięksi

aktywności artystycznej. Działał w związku teatrów

producenci zbóż w powiecie jędrzejowskim.

ludowych, kierował teatrem Regionalnym w Kra

Święto jest

kowie. Dla uczczenia pamięci tego artysty od roku

z

2006 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji

i rękodziełem.

w Wielkiej Wsi organizuje w Modlnicy „Przegląd

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

Folklorystyczny im. Józefa Lachnera”.

wwwjcdrzcjow.pl

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.gokis.wieika-wies.pl
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przez nich naczynia wzbogacą stałą ekspozycję
Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie.
Impreza będzie doskonałą okazją do wymiany do
świadczeń, integracji środowisk garncarskich oraz
promocji tej wielowiekowej dziedziny rękodzieła
i jej wyrobów.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.wrotapodlasia.pl i crlxzamabialostocka.pl

Międzynarodowy Plener „W kręgu tradycji ceramika siwa”. Czarna Wieś Kościelna, 19 ma
ja 2014
Organizator:
Dom Kultury w Czarnej Białostockiej
Międzynarodowy Plener Garncarski „ W kręgu
tradycji -

XIX Święto Zabawki Ludowej w Stryszawie. 31

ceramika siwa” jest organizowany

maj - 1 czerwiec 2014

w miejscu szczególnym. Czama Wieś Kościelna
jest, bowiem ostatnim czynnym nie tylko na Podla

Organizator: Urząd Gminy Stryszawa

siu, ale i w Polsce wiejskim ośrodkiem garncar
skim, w którym produkowana jest ceramika siwa

Święto Zabawki Ludowej to coroczna impreza od

wypalana w piecach bez dostępu tlenu. Tradycje

bywająca się od 1997 r., w pierwszy weekend

garncarskie sięgają tu końca XVIII wieku i wiążą

czerwca w Stryszawie. Ideą Święta jest promocja

się z przybyciem z Knyszyna garncarza Antoniego

i popularyzacja lokalnego dziedzictwa kulturowego

Piechowskiego, który wykorzystując miejscowe

jakim jest zabawkarstwo oraz kształtowanie poczu

złoża gliny, toczył garnki i wyrabiał ceramiczne

cia więzi dzieci i młodzieży ze środowiskiem, tra

dachówki. Dziś kontynuatorami jego spuścizny

dycją rodzinną i regionalną. Corocznie tematami

są kolejne pokolenia rodu Piechowskich: Bolesław,

Święta są inne zabawki, np. wozy, bryczki i karetki,

Mirosław, Zbigniew, Jan, Adam i Paweł oraz Jan

koniki, ptaszki. Imprezie towarzyszą liczne konkur

Kudrcwicz, Stanisław Mosicj i Wojciech Maculc-

sy dla dzieci i młodzieży zgodne z podanym tema

wicz.

wytwarzane

tem - na najlepiej wykonaną zabawkę, konkurs

są tutaj tradycyjne naczynia dzbankowatc i bczusz-

wiedzy o historii zabawkarstwa, konkurs na pio

ne tzw. „ładyszki”, dwuuszne „szabasówlci”, jak

senkę o zabawce i inne. Po wyłonieniu zwycięzców

również gary, misy, dwojaki, ceramiczne i zabawki.

na scenie przed licznie zgromadzoną publicznością

Udział w tegorocznym plenerze zapowiedzieli

pojawiają się zespoły regionalne, kapele góralskie,

garncarze kultywujący tradycje ceramiki siwej

kabarety. Równolegle odbywa się kiermasz sztuki

z Białorusi, Litwy, Łotwy i Polski. Wykonane

ludowej i rękodzieła

Obok

form współczesnych
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gastronomiczny oraz inne atrakcje. Wieczorem

Celem plebiscytu i Konkursu jest dokonanie wybo

rozpoczyna się festyn, podczas którego wszyscy

ru najlepszych produktów i producentów w wymie

przybyli bawią się razem do białego rana.

nionych poniżej kategoriach:

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
•

www.stryszawa.pl

„Ekologiczne przysmaki” - przetwory i po
trawy zawierające produkty wytwarzane
w gospodarstwach i przetwórniach podlega
jących certyfikacji na zgodność z zasadami
rolnictwa ekologicznego i przetwórstwa
ekologicznego.

•

„Tradycyjne specjały” - produkty z mało
polskiej Listy Produktów Tradycyjnych
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub
przetwory i potrawy zawierające te produk
ty, a także produkty zarejestrowane w Unii
Europejskiej lub przetwory i potrawy za
wierające te produkty.

•

„Smakołyki z legendą” - inne produkty,

Małopolski Festiwal Smaku. Czerwiec

których wytwórcy przedstawią ciekawą hi

- sierpień 2014

storię dotyczącą ich wytwarzania, tradycji,

Organizator: Województwo Małopolskie, z siedzibą

procesu produkcji, itp.

w Krakowie 4
•

„Jak u mamy” - związane z tradycją kuli

Małopolski Festiwal Smaku jest cyklicznym przed

narną małopolskie przetwory i potrawy pre

sięwzięciem,

Jest

zentowane przez koła gospodyń wiejskich,

największym wydarzeniem kulinarnym w regionie,

gospodarstwa agroturystyczne, osoby fi

ale też w Polsce. Stanowi zasadniczy element pro

zyczne, stowarzyszenia i inne organizacje.

realizowanym

od

2005

r.

mocji małopolskich wyrobów i potraw regional
nych i ma na celu uhonorowanie najlepszych pro

Od 2009 r. w ramach Festiwalu organizowa

ducentów żywności tego regionu, idea promocji

nych jest 8 kiermaszów, (w tym 7 półfinałów):

regionalnych, małopolskich przysmaków powstała

w Krakowie, Oświęcimiu, Nowym Sączu, Zakopa

w 2003 r. Wtedy opracowano mapę „Małopolskie

nem lub Nowym Targu, Tarnowie, Wadowicach

przysmaki”, na której znalazły się najbardziej roz

oraz Miechowie; oraz Wielki Finał w Krakowie.

poznawane marki spożywcze z regionu.

Festiwal trwa od czerwca do sierpnia.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:

W ramach imprezy organizowane są kiermasze

www ,m ałopo iska.p I

małopolskiej żywności. W ich trakcie zorganizo
wany jest Plebiscyt i Konkurs „Małopolski Smak”.
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Powiatowy Przegląd "Strachy w tradycji ludo
wej”. Jaświły, 1 czerwca 2014
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach
Ideą przeglądu jest poznanie obyczajów wiejskich
związanych z kulturą upraw rolnych, wzbogacenie
wiedzy dzieci i młodzieży na temat tradycji ludo
wych, sposobów wykonania i różnorodności form
strachów polnych, ustawianych dawniej na polach,
w sadach i w ogrodach, wyzwolenie fantazji twór
XIII Dolnośląski Przegląd Zespołów Folklory

czej

nieograniczonej

rzemieślniczo-plastyczną

stycznych im. ks. dr Jana Dzierżonia. Arbore-

technologią i prawami materiału, a także integracja

tum - Wojsławice, 1 czerwca 2014

społeczności lokalnej.
Więcej informacji można znaleźć na stronic:

Organizator: Starostwo Powiatowe w Dzierżonio

w ww;wrót apodlas la.pł

wie, Arboretum Wojsławice, Niemczański Ośrodek
Kultury
Impreza, na stałe wpisała się już w kalendarz wyda
rzeń kulturalnych regionu, i z każdym rokiem przy
ciąga coraz więcej entuzjastów rodzimego folkloru.
W poprzedniej edycji o miano najlepszego zespołu
folklorystycznego ubiegało się ponad dwadzieścia
zespołów pieśni i tańca z całego województwa dol
nośląskiego.
Więcej

informacji można znaleźć na stronie:

w ww. arboretum woj sla wice.pl
Święto Łąk. Minikowo,
6 czerwca 2014
Organizator: Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
Celem imprezy, która odbywa się na terenie nadnotcckich

łąk

zlokalizowanych

na

największym

obszarze NATURA 2000 w Polsce jest przybliżenie
wszystkim zainteresowanym, a szczególnie dzie
ciom i młodzieży tradycji i współczesnych form
wykorzystywania zasobów naturalnych. Podczas
poprzedniej
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okazję wziąć udział w warsztatach kulinarnych,

Więcej informacji znajduje się na stronie:

ornitologicznych, botanicznych, rękodzielniczych

www. m uzeum.sw o Iowo.p1

i plastycznych.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.kpodr.pl

Święto szparaga - Swołowo. 8 czerwca 2014

„Starych Potraw Sm aki Urok”

Organizator: Muzeum Kultury Ludowej Pomorza

Wojewódzkie Spotkanie Kapel Ludowych.

oraz Karczma „ Pod Wesołym Pomorzaninem ”

Błażowa, 8 czerwca 2014
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej

Na początku czerwca 2014 r. w Swołowic już po
raz piąty odbędzie się „Święto Szparaga”. Impreza

Jest to wydarzenie o zasięgu wojewódzkim, adre

po raz pierwszy odbyła się w Swołowie 5 lat temu.

sowane do Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń,

Od tamtej pory jego popularność stale rośnie.

twórców, artystów i kapel ludowych działających

Dawniej na Pomorzu szparagi były bardzo popular

na tym terenie.

ną rośliną, jednak po 1945 r. tradycja ich uprawy

Jego celem jest ochrona dziedzictwa kulturowego

i konsumpcji na tym terenie zaniknęła. Do dziś

wsi i małych miasteczek województwa podkarpac

uprawa i spożycie szparagów charakteryzuje region

kiego, promocja zdrowej, ekologicznej i bardzo

Wielkopolski gdzie na straganach w sezonie szpa

smacznej regionalnej kuchni oraz popularyzacja

ragowym wybierać można różne rodzaje tego

lokalnej muzyki ludowej. Zarówno prezentacja

warzywa. Celem imprezy jest propagowanie spoży

i degustacja tradycyjnych potraw, jak i występy

cia szparagów, zachęcanie konsumentów i poten

kapel mają charakter konkursu. Powołane przez

cjalnych producentów do wznowienia tejże trady

głównego realizatora przedsięwzięcia, którym jest

cji. Organizatorzy każdego roku przygotowują sze

Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej komisje,

reg wydarzeń kulturalnych tj. degustacja potraw

złożone z ekspertów w dziedzinie kulinarnej oraz

ze szparagów w niemal każdej formie: zupy ze

znawców muzyki ludowej przyznają w obu dzie

szparagów, szparagi gotowane, pieczone z bocz

dzinach nagrody i wyróżnienia.

kiem oraz tarty czy ciasta; konkursy; zwiedzanie

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

zabytkowej zagrody Albrechta; występy zespołów

www.bibli o teka.bla.zowa me t

i wiele innych atrakcji.

i www.gok.blazowa.net
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się na przemian w Świdwinie i w Białogardzie.
Każda bitwa kończy się pokojową ucztą z wołowi
ną przygotowaną przez białogardzian i piwem fun
dowanym przez świdwinian.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
w ww.bi aiogarcunfo

46. Turniej „Bitwa o Krowę” w Świdwinie.
Czerwiec 2014
Organizator: Centrum Kultury i Spotkań
Europejskich w Białogardzie
„Bitwa o krowę”, czyli historyczny turniej miast to
obecnie jedna z najważniejszych letnich imprez

Marszewskie Dni Pola 2014 w Marszewie

kulturalnych, która stała się całodniowym festynem

k. Pleszewa. 14-15 czerwca

dla mieszkańców miasta organizowanym na po
czątku czerwca. W latach 60-tych XX wieku naro

Organizator: Wojewódzki Ośrodek Doradztwa

dził się turniej miast Białogardu i Świdwina pod

Rolniczego w Poznaniu

nazwą „Bitwa o krowę”. Impreza nawiązuje do

Impreza obejmuje Letnie Targi Rolno-Ogrodnicze

sporu o krowę między miastami z 1469 r. i każdego

AGROMARSZ, Włościańskie Zawody w Powoże

roku przedstawiciele obu miast walczą o trofeum -

niu Zaprzęgami Konnymi oraz Regionalną Wysta

krowie rogi. Inicjatywa organizacji turnieju wypły

wę Koni Hodowlanych.

nęła od instruktora PDK Leona Zdanowicza ze

Na terenach wystawowych prezentowana jest sze

Świdwina, a pierwszy turniej odbył się w 1969 r.,

roka oferta kolekcji roślin uprawowych, sprzętu

czyli dokładnie 500 lat po historycznym wydarze

rolniczego oraz hodowców koni z południowej

niu. Symboliczną nagrodę stanowią pięknie sprepa

Wielkopolski. Wystawy koni i zawody w powoże

rowane krowie rogi oprawione na desce, które zdo

niu oraz jeździeckie są organizowane w Marszewie

bią „komnaty rycerskie” zwycięskiej drużyny, by

od końca lat 70-tych XX w. Ciągłość edycji Wy

znowu za rok stać się celem zmagań. Konkurencje

stawy jest zachowana od kilkudziesięciu lat. Grono

ustalane są przez obie drużyny zawsze od nowa.

hodowców to najczęściej osoby w drugim, a nawet

Większość z nich, jak strzelanie z łuku, ścięcie

trzecim pokoleniu zajmujące się hodowlą koni.

toporem drewnianego niedźwiedzia, rzut oszcze

Reprezentują najlepsze stajnie regionu i posiadają

pem i toporem do celu, rozpalanie rozklepanym do

fachową wiedzę, którą dzielą się z młodszymi sta

czerwoności drutem ogniska nawiązuje do czasów

żem lub początkującymi hodowcami zrzeszonymi

średniowiecznych. Turniejowe spotkania odbywają

w Związku Hodowców Koni Wielkopolskich.
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Wystawy są dla nich możliwością promocji wyho
dowanych sztuk oraz okazją do zaoferowania swo
ich usług w zakresie szkółki czy hotelu dla koni,
oferty agroturystycznej w gospodarstwie prowa
dzącym hodowlę, profesjonalnie przygotowanych
imprez w siodle czy przejażdżek bryczkami. Stwa
rzają zainteresowanym obecnym i przyszłym ho
dowcom możliwości nawiązania kontaktów i do
stępu do zasobu genetycznego ras koni hodowa
nych w Wielkopolsce.
Więcej

informacji można znaleźć na stronic:

wodr.poznan.pl

Wianki w Krakowie. 21 czerwca 2014
Organizator: Krakowskie Biuro Festiwalowe,
portal www.krakow.pl,
Od lat w drugiej połowie czerwca tłumy krakowian
zbierają się na Bulwarach Wiślanych u stóp Wawe
lu, by słuchać koncertów, oglądać widowiska ple
nerowe i pokazy pirotechniczne oraz wspólnie się
bawić. Wianki - wielka impreza plenerowa - na
wiązuje do obchodów pełnej magii i wróżb Nocy
Świętojańskiej, jednego z najbardziej znaczących
świąt prasłowiańskich. Zwane także Nocą Kupały,

Dzień Konia na Podlasiu Turośń Kościelna,

obchodzone w okresie letniego przesilenia, było

15 czerwca 2014

świętem jedności, połączenia ognia i wody, słońca
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Turośni

i księżyca, mężczyzny i kobiety, urodzaju i płodno

Kościelnej

ści, miłości i radości. Do tradycji nawiązuje organi

Głównym elementem imprezy "Dzień Konia na

zowany podczas Wianków Jarmark Świętojański.

Podlasiu" jest prezentacja i ocena źrebiąt rocznych

Ta wyjątkowa, kilkudniowa rekonstrukcja przenosi

i dwuletnich wyłaniająca najlepsze konie w typie,

nas w czasie do średniowiecznego miasteczka

pokroju i prezentacji na Ogólnopolski Championat

z jego rzemiosłem, zwyczajami, obrzędami, tańca

Młodzieży Rasy Polski Koń Zimnokrwisty w Kę

mi i ludowymi zabawami. Jak za dawnych lat do

trzynie. Oprócz tego wszyscy zainteresowani będą

Krakowa ściągają wędrowni komedianci, kuglarze,

mogli wziąć udział w pokazie koni szlachetnych,

trubadurzy, facimiechy, kupcy i kramarze z odle

zakupić wyroby rękodzieła ludowego, a także po

głych stron, aby wziąć udział w Jarmarku Święto

słuchać muzyki w wykonaniu zespołów folklory
stycznych i estradowych.

jańskim.

Więcej

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

informacji można znaleźć na stronie:

www.wianki.krak0w.pl

www.wrotapodlasia.pl i www.turosnkosciclna.pl
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X Wojewódzki Przegląd Piosenki Kresowej

XXII Jarmark na Jana (111 Festiwal Katary

w Łosiowie. 22 czerwca 2014

nek). Białystok, 22 czerwca 2014

Organizator: Opolski Oddział Doradztwa Rolni

Organizator:

czego w Łosiowie

Muzeum Podlaskie w Białymstoku - Ratusz

Coroczny przegląd Piosenki Kresowej w Łosiowie

To jedna z najstarszych cyklicznych imprez etno

ma na celu promocję kultury kresowej, integrację

graficznych Białymstoku, z ponad 20-letnim sta

środowisk miejsko-wiejskich, wzajemne poznanie

żem. Początkowo miała charakter regionalny, ale
już od wielu lat jest imprezą ogólnopolską, otwartą

własnych kultur, kultywowanie tradycji Polaków

także dla twórców ludowych z Litwy, Białorusi

przesiedlonych z Kresów jak również zwiększenie

i Ukrainy. Jarmark na Jana nawiązuje do tradycji

zainteresowania kulturą kresową zwłaszcza ludzi

handlowej sięgającej połowy XVIII stulecia, gdy

młodych i przekazania im tej tradycji.

Białystok ponownie otrzymał prawo organizacji

Jubileuszowy Przegląd organizuje Opolskie Towa

jarmarków i targów nadane przez króla Augusta III

rzystwo

Sasa przywilejem z 1749 r. Prezentowane są tutaj

Społeczno-Kulturalne

„Teraz

Wieś”.

wyroby rękodzielnicze z okolic Podlasia reprezen

Odbędzie się on na scenie Opolskiego Ośrodka

tujące różne dziedziny rzemiosła i sztuki ludowej -

Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Mogą brać

garncarstwo, kowalstwo, plecionkarstwo, bednar

w nim udział zespoły wokalne, dziecięce oraz chó

stwo, sitarstwo, tkactwo, plastykę obrzędową, rzeź

ry kultywujące folklor Kresów Wschodnich. Rok

biarstwo, malarstwo. W imprezie biorą udział naj

rocznie konkurs cieszy się dużym zainteresowa

wybitniejsi przedstawiciele tradycyjnych zawodów

niem oraz zaangażowaniem różnych grup wieko

i dziedzin sztuki, w większości zrzeszeni w naro

wych.

dowych związkach twórców ludowych Polski,
Litwy i Białorusi. Ofertę rękodzielniczą uzupeł

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

niają producenci tradycyjnych produktów spożyw

www.oodr.pl

czych - miodów, serów, wędlin, pieczywa, sękaczy,
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mrowisk, kiszonych ogórków i soków. Dodatkową

w twórczości ludowej. Jest to 51 edycja konkursu

atrakcją są występy instrumentalistów ludowych,

„Malowana Chata”. Udział w nim biorą malarki

kataryniarzy oraz prezentacje teatrów ulicznych.

i całe rodziny z Zalipia oraz z sąsiednich wsi (około

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

80 osób). Zadanie ma zasięg regionalny, jeśli cho

www.muzeu.bialystok.pl i www.wi-otapodlasia.pl

dzi o wykonawców, natomiast w czasie trwania
konkursu spotykają się tutaj osoby z całej Europy.
Konkurs trwa dwa dni, podczas których jury objeż
dża domy zgłoszone do konkursu. Trzeciego
dnia jest ogłoszenie wyników i rozdanie nagród
w Domu Malarek w Zalipiu. Całość finału konkur
su połączona jest z ludowym festynem organizo
wanym przez Dom Malarek w Zalipiu. Termin
konkursu jest ruchomy, bowiem zawsze odbywa się
po święcie Bożego Ciała.
Więcej informacji można znaleźć na stronic:
www. muzę urn,tamów „p1

51. Konkurs Malowana Chata w Zalipiu. Czer
wiec 2014
Organizator: Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Konkurs „Malowana Chata” jest najdłużej trwają
cym konkursem na sztukę ludową w Polsce.
Cykliczność konkursu ma fundamentalne znaczenie
dla ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowe
go regionu, budowania więzi kulturowej oraz edu
kacji regionalnej. Po raz pierwszy zorganizowany
został w 1948 r., a od 1976 r. organizowany jest
przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Najważ

48. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków

niejszym i osiąganym efektem konkursów jest za

Ludowych. Kazimierz Dolny nad Wisłą

trzymanie procesu zanikania tej unikatowej twór

27-29 czerwca 2014

czości ludowej, a także jej rozkwit Rywalizujący
twórcy ludowi dążą do odkrywania coraz to innych

Organizator: Wojewódzki Dom Kultury w Lublinie

motywów zdobniczych, doskonalą swoją technikę
Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludo

i wprowadzają nowe formy plastyczne.
rozwijanie

wych to prestiżowe spotkanie śpiewaków i kapci

i wzmacnianie relacji społecznych wobec sztuki

ludowych, którego podstawowym celem jest prze

ludowej, kształtowanej dzięki zrozumieniu jej war

gląd, popularyzacja oraz dokumentacja tradycji

tości poprzez różne formy popularyzacji, tworzenie

autentycznego muzykowania i śpiewu ludowego.

nowych form uczestnictwa w sztuce ludowej oraz

Od 1966 roku w przepięknej scenerii Kazimierza

dokumentacja i archiwizacja zjawisk kultury ludo

Dolnego nad Wisłą odbywa się konkurs, w którym

wej z zwróceniem uwagi na przemiany zachodzące

rywalizują kapele i muzycy ludowi z całej Polski,

Zadaniem

Konkursu

jest

także,
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repertuar.

nych. Najlepsze zespoły mają szansę zaprezento

Festiwalowi, na którym rokrocznie spotyka się oko

wania się na Centralnych Spotkaniach Teatrów Wsi

ło 700 artystów, towarzyszą Targi Sztuki Ludowej

Polskiej w Tarnogrodzie. Więcej informacji można

organizowane

znaleźć na stronie: http://gimny.eii

prezentujący

tradycyjny,

przez

regionalny

Stowarzyszenie

Twórców

Ludowych. Więcej informacji można znaleźć na

i w ww .buków inatatrzau ska.pl

stronie: www.wok.Iublin.pl

7. Podkarpackie Miodobranie.
Kołaczyce, 29 czerwiec 2014
30. Jubileuszowy Sejmik Wiejskich Zespołów

Organizator: Urząd Miejski w Kołaczycach, Gmin

Teatralnych. Bukowina Tatrzańska,

ny Ośrodek Kulimy w Kołaczycach, Podgórzański

28-29 czerwca 2014

Związek Pszczelarzy w Jaśle
Podkarpackie Miodobranie na stałe wpisało się

Organizator: Bukowiańskie Centrum Kultury

w ogólnopolski kalendarz imprez kulturalnych.

„Dom Ludowy ”

Celem spotkań organizowanych w ostatnią niedzie

Idea międzywojewódzkich Sejmików Wiejskich

lę czerwca jest przypomnienie mieszkańcom regio

Teatrów zrodziła się w 1984 roku w związku

nu o ich bogatych tradycjach i zwyczajach bartni-

z zainicjowaniem przez Towarzystwo Kultury Tea

czych, oraz umożliwienie współczesnym twórcom

tralnej ogólnopolskich przeglądów w Tarnogrodzie.

i artystom ludowym prezentację swoich osiągnięć.

Sejmik organizowany pod patronatem Towarzy

To wspólne miodobranie scala miejscową społecz

stwa Kultury Teatralnej jest spotkaniem najlep

ność i jednocześnie wpływa na promocję regionu,

szych amatorskich zespołów teatralnych wojewódz

jego bogatej historii i kultury wśród szerokich krę

twa

podkarpackiego

gów turystów. Częstymi gośćmi kołaczyekich błoni

i opolskiego. Jego głównym zadaniem jest popula

są przedstawiciele związków pszczelarskich z Ma

ryzacja dorobku artystycznego wiejskich zespołów

łopolski, Dolnego Śląska, Słowacji i Węgier, jak

teatralnych, ukazanie piękna tkwiącego w tradycyj

również reprezentanci świata artystycznego. Wszy

nej kulturze ludowej oraz doskonalenie wykonaw

scy uczestnicy tego wydarzenia mają okazję do

ców i instruktorów poprzez konfrontacje dokonań

bliższego poznania pracy pszczelarza, aktualnych

i pomoc metodyczną a co za tym idzie sięganie po

i tradycyjnych metod hodowlanych, narządzi bart-

nowe formy wypowiedzi teatralnej. Sejmikowi

niczych oraz degustacji i zakupu lokalnych produk

towarzyszą spotkania instruktorskie dla animato

tów pszczelich. Więcej informacji można znaleźć

rów, instruktorów i kierowników zespołów teatral

na stronic: w w w.gokko 1aezyec .pl

małopolskiego,

śląskiego,
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Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego jest biblioteką naukową podległą Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Posiada oddział w Puławach. Gromadzi literaturę z zakresu
nauk rolniczych, ogrodnictwa, zootechniki, przemysłu spożywczego, techniki rolniczej, ochrony
środowiska, leśnictwa, polityki i ekonomiki rolnej oraz nauk pokrewnych. Księgozbiór Biblioteki
liczy około 380 tys. woluminów. W zbiorach Biblioteki znajdują się stare druki od XVI do XVIII wieku i polonika XIX-wieczne, które zaliczone są do Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Odrębną
kolekcję tworzą w Bibliotece wydawnictwa FAO. CBR prenumeruje bazę danych CAB Abstracts
na nośniku elektronicznym i tworzy dwie własne: SIGŻ, SIBROL.
CBR rozpoczęła digitalizację Narodowego Zasobu Bibliotecznego oraz czasopism z XIX i z początku XX wieku. Zdygitalizowano ok. 1294 pozycji. Można je przeglądać na CD ROM w czytelni cyfrowej lub na stronie PBI (http://www.pbi.edu.pl).
Biblioteka wydaje także, co dwa miesiące, „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”, który zaznajamia
z bogactwem wiedzy rolniczej zgromadzonej w Bibliotece.
Od dwóch lat działa w CBR Galeria Postaci Zasłużonych dla Polskiego Rolnictwa, która
upamiętnia ludzi mających szczególne zasługi dla rozwoju polskiego rolnictwa.
Pięć lat temu przy Bibliotece zaczął działać Staromiejski Uniwersytet Trzeciego Wieku
im. Marii Skłodowskiej - Curie, który skupia ponad 250 słuchaczy.
Siedzibą Centralnej Biblioteki Rolniczej jest zabytkowy budynek przy Krakowskim Przedmieściu,
dawny gmach Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. Poprzez swoje położenie w centrum miasta oraz
historię budynku Biblioteka jest doskonałym miejscem promocji tradycji i kultury wsi polskiej,
edukacji, nauki, spotkań podróżników, autorów książek oraz organizowania różnego rodzaju wystaw czy też festynów.

i W oficynie Biblioteki znajdują się pokoje gościnne i apartament „Na Skarpie”.
[ Biblioteka dysponuje także odrestaurowaną, jedną z największych i najpiękniejszych sal konferen| cyjnych na Krakowskim Przedmieściu, która może pomieścić 300 osób. Odbywają się w niej konfe[ rencje, seminaria, wykłady, odczyty, wystawy, bankiety.

Biblioteka zaprasza Czytelników w godzinach:
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 66
pon.-pt. 9.00-20.00, sob. 9.00-13.00
w sierpniu: pon.-pt. 9.00-16.00
w lipcu Biblioteka jest nieczynna
Oddział w Puławach, ul. Czartoryskich 8
pon., wt., śr., pt. 7.30-15.30, czw. 7.30-18.00
w lipcu i sierpniu: pon.-pt. 8.00-15.00
Centralna Biblioteka Rolnicza
http://www.cbr.edu.pl
tel. centrala (22) 826-60-41,
e-mail: sekretariat@cbr.net.pl
katalogi (22) 826-12-11, kataIogi@cbr.net.pl
Wypożyczalnia (22) 826-60-41 w. 119, wypozyczalnia@cbr.net.pl
Puławy: (81) 887-72-90, e-mail: cbr_pulawy@cbr.net.pl

