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REDAKCJA KWARTALNIKA KULTURA WSI WSPÓLNIE
Z CENTRALNĄ BIBLIOTEKĄ ROLNICZĄ W WARSZAWIE

OGŁASZAJĄ OTWARTY KONKURS NA PAMIĘTNIK
pod hasłem

„WIEŚ, W KTÓREJ ŻYJĘ”.
CELEM KONKURSU JEST UKAZANIE CAŁOKSZTAŁTU PRZEMIAN ZACHODZĄCYCH
NA POLSKIEJ WSI W OSTATNIM 25-LECIU.

WARUNKI KONKURSU
1. Tekst winien mieć charakter oryginalny, dotychczas nigdzie
(także we fragmentach) nie publikowany.
2. Objętość prac przesyłanych na konkurs jest dowolna.
3. Przesyłane prace winne być podpisane godłem, a w dołączonej
zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem muszą
znaleźć się dane autora: imię i nazwisko, adres oraz telefon
kontaktowy.
4. Prace konkursowe w wersji drukowanej lub elektronicznej (na płycie CD) należy
przesyłać (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć
bezpośrednio w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2015 roku.
5. Spośród nadesłanych prac Jury wyłoni trzy najlepsze, które
uhonorowane zostaną następującymi nagrodami: I miejsce - 5000 zł, II miejsce - 3000 zł, III miejsce2000zł. Ponadto pięć kolejnych prac zostanie uhonorowanych nagrodami książkowymi.
6. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 31 grudnia 2015 roku.
7. Wszystkie wspomnienia zostaną zarchiwizowane w zasobach CBR, a wybrane
w Kulturze Wsi, w całości lub fragmentach.
8. Przesłane prace nie zostaną zwrócone.
9. Prace konkursowe należy przesyłać na adresy:
Centralna Biblioteka Rolnicza
ul. Krakowskie Przedmieście 66
00-950 Warszawa
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Ryszard Miazek

Oddajemy do rąk naszych Czytelników drugi

festyniarska, znakomicie wykorzystująca specyfikę

numer Kultury Wsi. Jego zawartością pragniemy
dowieść, że kulturę rozumiemy szeroko, obejmując

życia na wsi.
Lato w sposób naturalny sprzyja organizowa

tym pojęciem całokształt życia na wsi nie tylko

niu imprez kulturalnych. Z przeglądu wydarzeń

w Polsce, ale i na świecie. Życie i praca na wsi są

kulturalnych wynika, jak wielkie jest ich bogactwo
i różnorodność, a to tylko wybór najważniejszych

bowiem podobne, niezależnie od szerokości geo
graficznej i podobnie oddziałują na człowieka, na

imprez organizowanych corocznie. Spełniają one

jego sposób postrzegania świata, styl życia, relacje
między ludźmi itd. Nie inaczej jest przecież w mia

ważną rolę społeczną, integrują lokalne środowiska,
dostarczają godziwej rozrywki, promują twórczość

stach. Od wsi różni je przede wszystkim to, że są
centrami administracyjnymi i kulturalnymi współ
czesnego świata. I nie zmieni tego faktu tendencja

artystyczną i towarzyszący jej rynek. Są wśród nich
imprezy o długiej tradycji, jak choćby Festiwal
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad

do wybierania wsi jako miejsca zamieszkania przez

Wisłą, o którym piszemy.

pewną grupę ludzi pracujących na co dzień w mie

W polityce kulturalnej każdego państwa coraz

ście. Trudno wyobrazić sobie, że w ślad za tym

większą rolę odgrywa promocja i ochrona tej wła

przenoszone będą na wieś agendy instytucji nadają

śnie niematerialnej formy dziedzictwa kultury.

cych ton naszej cywilizacji, choćby ze sfery nauki

Działalność ta znajduje wyraz także w polityce

i kultury. Dlatego też i patrzenie na wieś, na jej

Organizacji Narodów Zjednoczonych. Już w 1945

problemy i dorobek kulturalny obciążone jest miej

roku powstała, w ramach ONZ, wyspecjalizowana

ską perspektywą i poczuciem pewnej wyższości.

organizacja do spraw oświaty, nauki i kultury -

Nawiązuje do tego prof. Izabella Bukraba-Rylska

UNESCO. Jej celem było łączenie ludzi ponad

w artykule o różnym rozumieniu kultury ludowej,

wszelkimi podziałami, w celu zapobieżenia nowej

w której wieś odgrywa kluczowa rolę, a także Pa

wojnie. Obecnie UNESCO skupia się na promowa

weł Staniurski w relacji z konferencji zakopiańskiej

niu dziedzictwa ludzkiej kultury i ochronie zabyt

poświęconej kulturze ludowej.
Jednym z najważniejszych problemów życia
wiejskiego jest brak czasu wolnego, który warun

ków, przy czym coraz większego znaczenia nabiera
ochrona dziedzictwa niematerialnego, obejmujące
go zjawiska kultury w szczególny sposób określa

kuje aktywne uczestnictwo w kulturze, wyjazdy do
teatru czy kina, nie mówiąc już o sięgnięciu po

jące tożsamość kulturową narodów. Wpisywane są
one na specjalną listę. Dominują na niej wydarzenia

książkę. Dlatego upowszechnia się tzw. kultura

z kręgu kultury ludowej. Polska również podejmuje

{
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ostatnio aktywne starania, aby znalazły się na niej

Postacią, która w wyjątkowy i szczególny spo

zjawiska reprezentujące naszą kulturę. Warto więc

sób zapisała się na kartach historii kultury wsi jest

bliżej

Zofia Solarzowa, wybitna jej popularyzatorka, nau

poznać

podstawy polityczne

i prawne

ochrony własnego dziedzictwa niematerialnego,

czycielka

z

wykształcenia,

współtwórczyni

0 czym piszemy w materiałach otwierających ten

i uczestniczka unikalnego eksperymentu oświato

numer.

wego, jakim były w okresie międzywojennym

Na polską listę krajową wpisano 5 zjawisk,

Uniwersytety Ludowe w Szycach pod Krakowem

w tym min. procesję Bożego Ciała w Łowiczu.

i Gaci Przeworskiej (założone przez jej męża Igna

Ostatnio ukazał się nakładem Mazowieckiej Fun

cego Solarza), autorka setek pieśni i przyśpiewek

dacji Społeczno-Kulturalnej piękny album ,3oże

ludowych, organizatorka wielu zespołów' artystycz

Ciało na fotografiach Jerzego Boreckiego”, zawie

nych działających na wsi. Spośród działaczy kultu

rający 350 fotografii z ostatnich 25 lat, wzbogacony

ralnych i ludowych swego pokolenia wyróżniała się

zdjęciami archiwalnymi. Warto zacytować ze wstę

wyjątkowym darem pracy z młodzieżą wiejską,

pu do tego albumu, napisanego przez prezesa fun

wiarą w samodzielność społeczną chłopów i ich

dacji Andrzeja Biernackiego, że „przeobrażenie

twórczy udział we wzbogacaniu najważniejszych

kształtu ceremonii Bożego Ciała, ze zwykłej proce

wymiarów narodowej kultury, do których zaliczała

sji z udziałem dostojników kościelnych w tłumny

kulturę gospodarczą, polityczną, moralną i arty

1 wielobarwny korowód jaki dzisiaj znamy, jaki

styczną. Żyjąc na wsi dzieliła los jej mieszkańców'

budzi zachwyt i jaki zwraca uwagę nie tylko reli

i jak mało kto poznała tajniki chłopskiej duszy, jej

gijnych oczu kulturalnego świata(...) miało oczy

słabe i mocne strony.

wisty związek z przeobrażeniami społecznymi cza

Znakomitą ilustracją tej wiedzy jest M ó j Pa

su. Z wydobyciem się łowickiego chłopa na ele

miętnik Zofii Solarzowej, którego lekturę można

mentarną podmiotowość. Księżaka dumnego, bo

polecić każdemu, kto zabiera się do pracy kultural

uwłaszczonego

Kongresówce.

nej na wsi. Wydany w' 1973 roku przez Ludow'ą

W konsekwencji ze wzrostem jego zamożności,

Spółdzielnię Wydawniczą stanowi unikalne źródło

oraz prostym faktem posiadania takich nadwyżek

wiedzy o ludziach, którzy żyli i działali przed w'oj-

możliwości, które pozwalają nie tylko na jakiekol

ną, podczas okupacji oraz w okresie powojennej

wiek przeżycie, ale przeżycie w warunkach godne

odbudowy kraju i historycznych przemian na pol

go decorum uwzględniających gros jego niezby

skiej w'si..

najwcześniej

w

walnych, podmiotowych aspiracji.”

Po latach, pamiętnik Zofii Solarzow'ej stał się

I tak przy okazji procesji odkrywamy mo

przedmiotem naukowego opracowania i ponowne

ralne podstawy każdej kultury, która czyni czło

go wydania, w ubiegłym roku, przez Muzeum

wieka pełnowartościowym członkiem wspólnoty,

Historii Polskiego Ruchu Ludowego. O motywach

nie tylko religijnej, ale także, a może przede

tej inicjatywy i samej Zofii Solarzowej Eliza Czap

wszystkim, politycznej. Taki cel przyświecał lu

ska rozmawia z redaktorem Andrzejem Sow'ą.

dziom, którzy poświęcili swoje życie na przygoto

Wzbogacamy ten wywiad drukiem tekstu opisują

wanie, poprzez edukację i oświatę, chłopów do

cego doświadczenia autorki Mojego Pamiętnika

pełnoprawnego ich udziału w życiu społecznym

w okresie prowadzenia Zespołu Pieśni i Tańca

i rozbudzanie w nich aspiracji kulturalnych.

Podhale w Białym Dunajcu. Współbrzmi z nim

OD REDAKCJI

także rozmowa Teresy Kołakowskiej ze Sławomi

przykładzie pracy wiejskich domów kultury, o któ

rem Konarzewskim, który w piękny sposób wzbo

rych pisze Agata Biłaś.
Oczywiście wieś polska jest pod tym wzglę

gaca tradycję Uniwersytetów Ludowych o współ
czesne formy pracy kulturalnej na wsi.

dem bardzo zróżnicowana. Chcemy, aby portret

To, co różni współczesną wieś od tamtej,

współczesnej wsi przybrał formę pamiętnikarską

przedwojennej, to przede wszystkim inna struktura

i aby stał się świadectwem zachodzących przemian

społeczna. W okresie międzywojennym ton życiu

dla następnych pokoleń. Zgodnie z zapowiedzią,

społecznemu i działalności kulturalnej na wsi na

ogłaszamy regulamin konkursu na pamiętnik pod

dawała młodzież. Na wsi polskiej żyło wtedy

hasłem Wieś w której tyję, licząc na wypowiedzi

5 min bezrobotnych, młodych ludzi. Dziś jest sytu

ludzi patrzących na wieś z różnej perspektywy:

acja odwrotna. Wieś się wyludniła, młodzi ludzie,

bezpośredniej pracy w gospodarstwach rolnych lub

jeśli nie znajdują pracy w polskich miastach, wy

instytucjach pracujących na wsi czyli w szkołach,

jeżdżają za granicę, a ci, którzy pozostają na wsi,

urzędach, czy w różnego rodzaju placówkach usłu

prowadzą wysokotowarowe

bez

gowych związanych, bądź nie związanych już

reszty angażujące członków rodziny. W tych wa

z rolnictwem. Zachęcamy do podjęcia się tego tru

runkach, w pracę kulturalną angażują się najczę

du z góry zaręczając, że cały dorobek konkursu

ściej starsi łudzi lub młodzież szkolna. Widać to na

zostanie zarchiwizowany i wykorzystany w dzia

gospodarstwa,

łalności wydawniczej naszej biblioteki.
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Joanna Cicha-Kuczyńska
Departament Ochrony Zabytków
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Z profilu naszego pisma wynika, ie przedmiotem jego zainteresowania będzie głownie ta część dzie
dzictwa kultury, która obejmuje jej przejawy odziedziczone po przodkach i przekazywane następnym
pokoleniom. Poniżej zamieszczamy materiały informacyjne, które mogą być przydatne przy podejmo
waniu inicjatyw służących ochronie i promocji polskiego dziedzictwa kulturowego. Referat Joanny
Cichej-Kuczyńskiej wygłoszony został na konferencji poświęconej niematerialnemu dziedzictwu kul
turowemu, która odbyła w Węgorzewie 3 lata temu. Materiały ją podsumowujące ukazały się pod ko
niec ubiegłego roku. Referat wzbogacamy aktualnymi informacjami o tym, jak w Polsce realizowane
są postanowienia Konwencji UNESCO 2003 w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kultu
rowego.

KONWENCJA UNESCO 2003 W SPRAWIE OCHRONY
NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Polska ratyfikowała Konwencję UNESCO

manity) zawierała 90 pozycji i na mocy art.31

2003 w sprawie ochrony niematerialnego dziedzic

Konwencji UNESCO 2003 w sprawie ochrony

twa kulturowego, stając się stroną Konwencji 16

niematerialnego dziedzictwa kulturowego została

sierpnia 2011 r. Celem Konwencji jest ochrona

włączona do Reprezentatywnej Listy Niematerial

niematerialnego dziedzictwa kulturowe go, rozu

nego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości. Zatem

miana jako identyfikacja, dokumentacja, badanie,

na Reprezentatywnej Liście mogły znaleźć się

zachowanie, zabezpieczenie, promowanie i przeka

również wpisy tych państw, które jeszcze nie raty

zywanie następnym pokoleniom tego dziedzictwa.

fikowały Konwencji.

Prace nad Konwencją zostały poprzedzone progra

W roku 1994 został ustanowiony program

mami, które dotyczyły ochrony i promowania nie

UNESCO pod nazwą Żywe by Ludzkości (Living

materialnego dziedzictwa kulturowego. W latach

Humań

2001-2005 powstawała Lista Arcydzieł Ustnego

członkami są Japonia i Korea. Oba te kraje już

i Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości (Master-

znacznie wcześniej (Japonia w 1950 r., Korea

pieces of the Orał and Intangible Heritage of Hu-

w

----------------------------------------------------------(
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Treasures),

którego

1964 r.) wypracowały

najaktywniejszymi

krajowe

programy

) ----------------------------------------------------------
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Konwencja UNESCO 2003 w sprawie ochrony niematerialnego
dziedzictwa kulturowego

dostosowane do lokalnych, warunków tradycji

również związane z nimi instrumenty, przedmioty,

i potrzeb. Program UNESCO koncentruje się wokół

artefakty i przestrzeń kulturowa - które wspólnoty,

szkół mistrzów, przekazu międzypokoleniowego

grupy i w niektórych przypadkach, jednostki uznają

i na wyróżnieniu jednostki, tej dzięki której zacho

za część własnego dziedzictwa kulturowego. Prze

wana jest tradycja z jednoczesnym uwzględnieniem

jawia się ono m.in. w tradycjach i przekazach ust

indywidualności artysty.

nych, w tym języku jako nośniku niematerialnego

Osobne programy dotyczą poszczególnych ob

dziedzictwa kulturowego, sztukach widowisko

szarów dziedzictwa kulturowego np. ochrony języ

wych, zwyczajach, rytuałach i obrzędach świątecz

ków zagrożonych. W latach 1961-2003 powstawała

nych, wiedzy i praktykach dotyczących przyrody

kolekcja Tradycyjnej Muzyki Świata (Traditional

i wszechświata, a także rzemiośle tradycyjnym.

Musie of the World). To jedynie przykłady, by

Przez ochronę niematerialnego dziedzictwa kultu

wskazać, że prace nad Konwencją UNESCO 2003

rowego rozumie się środki mające na celu zapew

poprzedziły konkretne działania w sferze ochrony

nienie przetrwania niematerialnego dziedzictwa

niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w tym

kulturowego, w tym jego identyfikację, dokumen

także oficjalny dokument Rekomendacja w sprawie

tację, badanie, zachowanie, zabezpieczenie, pro

ochrony kultury tradycyjnej i folkloru (1989).

mowanie, wzmacnianie i przekazywanie, w szcze

Konwencja UNESCO 2003 weszła w życie w roku

gólności poprzez formalne i nieformalne naucza

2006. Warunkiem było przystąpienie co najmniej

nie, jak również rewitalizację różnych aspektów

30 państw. Obecnie stroną Konwencji jest 139 pań

tego dziedzictwa. Art. 11 określa obowiązki Pań

stw (stan na 2.11.2011), w tym 24 państwa

stwa-Strony, do których należą przede wszystkim:

w grupie elektoralnej II, w której znajduje się rów

podjęcie niezbędnych środków w celu zapewnienia

nież Polska.

ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Omówmy w tym miejscu najważniejsze posta

znajdującego się na danym terytorium, określenie

nowienia Konwencji UNESCO 2003 w sprawie

i zdefiniowanie różnych elementów niematerialne

ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

go dziedzictwa kulturowego, przy współpracy

Art.l Konwencji wymienia cele, do których należą:

wspólnot, grup oraz właściwych organizacji poza

ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego,

rządowych. .Art. 12 zobowiązuje Państwo-Stronę do

zapewnienie poszanowania niematerialnego dzie

sporządzenia, w sposób odpowiedni do własnej

dzictwa kulturowego wspólnot, grup i jednostek,

sytuacji, jednego lub kilku rejestrów niematerialne

wzrost, na poziomie lokalnym, krajowym i mię

go dziedzictwa kulturowego znajdującego się na

dzynarodowym, świadomości znaczenia niemate

danym terytorium. Rejestry te mają być regularnie

rialnego dziedzictwa kulturowego oraz zapewnie

uaktualniane.

nie, aby dziedzictwo to było wzajemnie doceniane,

Państwo dąży (art.l3) do: prowadzenia ogólnej

a także zapewnienie międzynarodowej współpracy

polityki zmierzającej do wyznaczenia niematerial

i pomocy.

nemu

dziedzictwu

kulturowemu

odpowiedniej

Art.2 Konwencji podaje definicję niematerial

funkcji w życiu zbiorowym i włączania ochrony

nego dziedzictwa kulturowego jako: praktyki, wy

tego dziedzictwa do programów planowania ogól

obrażenia, przekazy, wiedza i umiejętności - jak

nego, wyznaczenia lub ustanowienia jednego lub

-----------------------------------------------------------------------(
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KULTURA A PAŃSTWO

Konwencja UNESCO 2003 w sprawie ochrony niematerialnego
dziedzictwa kulturowego

kilku organów odpowiedzialnych za ochronę nie

tów edukacyjnych w celu ochrony obszarów? natu

materialnego dziedzictwa kulturowego znajdują

ralnych oraz miejsc pamięci, któiych istnienie jest

cego się na danym terytorium, rozwijania studiów

konieczne dla wyrażania niematerialnego dziedzic

naukowych, technicznych i artystycznych, jak rów

twa kulturowego.
Istotne w? procesie identyfikacji i ochrony nie

nież metodologii badań, w celu skutecznej ochrony
kulturowego,

materialnego dziedzictw?a kulturow?ego jest zapew

w szczególności jego zagrożonych elementów,

nienie przez państw?o (art. 15) jak najszerszego

przedsięwzięcia odpowiednich środków prawnych,

udziału wspólnot, grup oraz, gdy to w?łaściw?e, jed

technicznych, administracyjnych i finansowych

nostek które tw?orzą, zachow?ują i przekazują na

mających na celu: wspieranie tworzenia lub rozwo

stępnym pokoleniom takie dziedzictw?o, a także do

ju ośrodków szkolenia w zakresie zarządzania za

aktywnego w?łączania tych wspólnot w zarządzanie

sobami niematerialnego dziedzictwa kulturowego

dziedzictwem.

niematerialnego

dziedzictwa

oraz przekazywania tego dziedzictwa poprzez fora

W celu promocji i zwiększenia zainteresowa

i przestrzenie przeznaczone do jego odtwarzania

nia bogactwem zjawisk kulturowych Konwencja

lub wyrażania, umożliwianie dostępu do niemate

przewiduje możliwość wpisu elementów charakte

rialnego dziedzictwa kulturowego, przy jednocze

rystycznych dla poszczególnych krajów na Listy

snym przestrzeganiu zwyczajów rządzących dostę

UNESCO: Reprezentatywną Listę Niematerialnego

pem do niektórych jego elementów?, powoływanie

Dziedzictw?a Kulturowego Ludzkości, Listę Niema

instytucji dokumentujących niematerialne dziedzic

terialnego Dziedzictw?a Kulturowego Wymagające

two kulturowe i umożliwiających dostęp do tego

go Pilnej Ochrony lub Listę Dobrych Praktyk. Do

dziedzictwa.

tej pory wpisano 232 elementy na Reprezentatywną

Państwo dąży do zapew?nienia, aby niemate

Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

rialne dziedzictwo kulturowe było uznawane, sza

Ludzkości (w? 2008 włączono 90 elementów z Listy

nowane i promowane w społeczeństwie (art.14)

Arcydzieł Ustnego i Niematerialnego Dziedzictwa

poprzez: programy mające na celu edukację, pod

Ludzkości, w? 2009 - 76 w?pisów, 2010 - 47 wpisów,

noszenie

in

2011 - 19 wpisów), 27 elementów? na Listę Niema

formacji, skierowane do ogółu społeczeństwa,

terialnego Dziedzictwa Kulturow?ego Wymagające

w? szczególności do młodzieży, konkretne programy

go Pilnej Ochrony (2009 - 12 wpisów, 2010-4 wpi-

edukacyjne i szkoleniowa dla zainteresowanych

sy, 2011 - 11 wpisów) oraz 8 elementów na Listę

wspólnot oraz grup, działania mające na celu roz

Dobrych Praktyk (2009 - 3 wpisy, 2011 - 5

wijanie potencjału w dziedzinie ochrony niemate

w?pisów). Ze względu na duże zainteresow?anie no

rialnego dziedzictwa kulturowego, w szczególności

minacjami w?pisu na Listę UNESCO w szczególno

w zakresie zarządzania i badań naukowych oraz

ści niektórych krajów, zaszła dysproporcja w repre

nieformalne środki przekazywania wiedzy. Zada

zentacji poszczególnych regionów na Liście, która

niem państw?a jest rów?nież informowanie opinii

jak sama nazw?a w?skazuje miała być w? sw?oim zało

publicznej o istniejących zagrożeniach dla niemate

żeniu Reprezentatyw?na. Niektóre kraje mają kilka

rialnego dziedzictwa, działaniach podejmowianych

dziesiąt wpisów?, inne zaś jeden w?pis lub w?cale.

w ramach Konwencji, a także promowanie projek

W tym roku zadecydowano, że dany kraj będzie

świadomości

i upowszechnianie

----------------------------------------------------------(
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K U LTU R A A PA Ń STW O _______________ Konwencja UNESCO 2003 w sprawie ochrony niematerialnego
dziedzictwa kulturowego

mógł zgłaszać propozycję jednej nominacji na Re

nych budowli (Francja), Sztuka tkania gobelinów

prezentatywną Listę rocznie. Priorytetowo trakto

w Aubusson (Francja), Sztuka rzeźbienia drewnia

wane będą te kraje, które nie mają jeszcze wpisu,

nych krzyży i ich symbolika (Litwa). Przykłady

w dalszej kolejności kraje, które mają jeden wpis,

wpisów na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kul

a następnie wszystkie pozostałe zgłoszenia. Nowe

turowego Wymagającego Pilnej Ochrony: Rytuał

kryteria wpisów podyktowane są ograniczonymi

Kalyady, Bożonarodzeniowych Carów (Białoruś),

zasobami ludzkimi i finansowymi Sekretariatu

Projektowanie i budowa chińskich mostów łuko

UNESCO, potrzebnymi do oceny nominacji. Mile

wych (Chiny). Przykładem wpisu na Listę Dobrych

widziane przez UNESCO są wpisy, zgłaszane przez

Praktyk może być Centrum Kultury Tradycyjnej

kilka krajów, regionów. W przyszłości ważne sta

w Pusol (Hiszpania).

nie się, by proponowany wpis był jak najpojemniej-

Zgromadzenie Ogólne Państw-Stron oraz Między

szy, by nie dotyczył tylko małego wycinka kultury,

rządowy Komitet do spraw Ochrony Niematerial

np. wycinanki łowickiej, czy kurpiowskiej, lecz

nego Dziedzictwa Kulturowego (obecnie 24 człon

obejmował swoim zakresem przestrzeń kulturową

ków). Wybory do Komitetu Międzyrządowego

np. Kaszub, gdzie haft będzie jednym z elementów.

odbywają się co 2 lata, kadencja trwa 4 lata, co dwa

Takim przykładem pojemnego wpisu mogłyby być

lata wymieniana jest połowa składu. W grupie II

polskie tańce narodowe, w których opisie znala

członkami są obecnie: .Albania (2010-2014), .Azer

złyby się odniesienia do kultury dworskiej, salono

bejdżan (2010-2014), Chorwacja (2008-2012) oraz

wej, jednocześnie do poszczególnych odmian re

Czechy (2010-2014). Miejmy nadzieję, że również

gionalnych, a także do kontynuacji, jak chociażby

Polska kiedyś zostanie członkiem Komitetu, w któ

studniówka, rozpoczynająca się w każdej szkole

rym wypracowuje się najważniejsze rozwiązania

w całym kraju polonezem, jak turnieje tańców na

w zakresie implementacji Konwencji. Poszczególne

rodowych w formie towarzyskiej, którym patronuje

organizacje pozarządowe (art.9 Konwencji) mogą

CIOFF, jak edukacja i spotkania z mistrzami, które

ubiegać się o akredytację przy Komitecie Między

proponuje Dom Tańca. To jedynie przykłady, by

rządowym, pełniąc dla Komitetu funkcje doradcze.

zainspirować

samorządy

Ze strony polskiej akredytację uzyskało Polskie

i organizacje pozarządowe, będące w przyszłości

Towarzystwo Ludoznawcze powstałe w 1895 r. we

podmiotami uprawnionymi

Lwowie i skupiające badaczy, regionalistów oraz

społeczności

lokalne,

do zgłaszania

no

Organami

Konwencji

są

działaczy lokalnych.

minacji.
Oto kilka przykładów wpisów na Reprezenta

Przed Polską stworzenie krajowego sj^stemu

tywną Listę UNESCO: Tango (Argentyna, Uru

ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

gwaj), Procesja Przenajświętszej Krwi w Brugii

Minister Kultury

(Belgia),

Chorwacji

powołał zarządzeniem nr 12/2010 Zespół ds. nie

(Chorwacja), Gruziński śpiew polifoniczny (Gru

materialnego dziedzictwa kulturowego, realizują

zja), Fujara i muzyka na ten instrument (Słowacja),

tym samym postulat środowisk zaangażowanych

Festiwal Buso w Mohacs (Węgry), Przestrzeń kul

w badanie i popularyzację niematerialnego dzie

turowa wyspy Kihnu (Estonia), Tradycja znakowa

dzictwa kulturowego. Zespół jest ciałem opinio

nia i dopasowywania w konstruowaniu drewnia

dawczym

Sztuka

koronkarstwa

w

i

Dziedzictwa

składających

się

z

Narodowego

wybitnych

K U LTU R A A PA Ń STW O _______________ Konwencja UNESCO 2003 w sprawie ochrony niematerialnego
dziedzictwa kulturowego

przedstawicieli świata nauki, twórców i organizacji

gólnego

pozarządowych. Realizację zapisów Konwencji

dzięki którym

Minister powierzył Narodowemu Instytutowi Dzie

pokoleniowa

dzictwa, w którego strukturach utworzono Zespół

z zakresu

ds. ochrony tradycji i kultury. Obecnie trwają prace

rowego. Wsparciu procesu edukacji i promocji

nad zasadami tworzenia krajowego rejestru niema

winny służyć działania państwa, w tym szczegóło

terialnego dziedzictwa kulturowego.

we

Od jego powstania uzależniona jest możliwość

wyróżnienia
odbywa

wybitnych

się transmisja między

umiejętności,

niematerialnego

programy

jednostek,

poświęcone

wiedzy,
dziedzictwa

realizacji

zjawisk
kultu

celów

Konwencji UNESCO 2003.

zgłoszenia przez Polskę nominacji do wpisu danego
zjawiska kulturowego na Reprezentatywną Listę
UNESCO. Zasadnym jest również, popierane przez
środowiska twórców, regionalistów i działaczy
lokalnych włączenie w krajowy system ochrony
niematerialnego dziedzictwa kulturowego szcze

Joanna Cicha-Kuczyńska, absolwentka Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskie
go oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Pracuje w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego od
1998 r. Zajmuje się współpracę z UNESCO, głównie w zakresie realizacji zapisów Konwencji UNESCO 2003 w spra
wie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

KULTURA A PAŃSTWO

Jak Polska wypełnia Konwencję UNESCO

JAK POLSKA WYPEŁNIA KONWENCJĘ UNESCO

Katarzyna Sadowska-Mazur z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, w którym zajmuje się wdrażaniem za
leceń Konwencji UNESCO z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego podkre
ślała na wspomnianej wcześniej konferencji w 2011 roku, że Instytut rozpoczął prace nad projektem Krajo
wego Programu Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Analiza zapisów Konwencji pozwoliła
wyznaczyć cele szczegółowe, takie jak:
1) Określenie i zdefiniowanie różnych elementów niematerialnego dziedzictwa kulturowego
(art. 1 1 , ust. 1 , lit. b);
2) Sporządzenie i stała aktualizacja rejestru niematerialnego dziedzictwa kulturowego (art. 12, ust. 1);
3) Rozwijanie studiów naukowych, technicznych i artystycznych w celu skutecznej ochrony niematerialnego
dziedzictwa kulturowego (art. 13, lit. c);
4) Zapewnienie warunków prawnych, technicznych, administracyjnych i finansowych do rozwoju ośrodków
szkolenia w zakresie zarządzania zasobami dziedzictwa oraz przekazywania tego dziedzictwa kolejnym po
koleniom, jak również instytucji dokumentujących dziedzictwo niematerialne i umożliwiających dostęp do
tego dziedzictwa (art. 13, lit. d);
5) Zbudowanie świadomości społecznej w zakresie ochrony dziedzictwa niematerialnego i promowanie tego
dziedzictwa poprzez wdrożenie programów edukacyjnych i promocyjnych oraz nieformalne środki przeka
zywania wiedzy (art. 14, lit. a, b, c);
6) Uruchomienie procedury przygotowania wniosku o umieszczenie przejawów dziedzictwa niematerialnego
z terenu Polski na Reprezentatywnej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego (art. 16, ust. 1);
7) Opracowanie procedury przygotowywania rządowego raportu okresowego w sprawie realizacji zapisów
Konwencji (art. 12, ust. 2; art. 29).
Rolę, która jest nie do przecenienia w procesie

Głównym zadaniem tych środowisk jest rozpozna

implementacji zaleceń Konwencji na wszystkich

nie i dokumentowanie zjawisk dziedzictwa niema

trzech poziomach wdrażania Konwencji, powinni

terialnego, występuj ących na terenie Polski w ca

pełnić eksperci w dziedzinie ochrony i badań nad

łym ich bogactwie i różnorodności, oraz zwracanie

dziedzictwem niematerialnym - naukowcy i bada

uwagi wszystkim zaangażowanym na istniejące

cze, muzealnicy, animatorzy kultury, etnolodzy,

zagrożenia dla żywotności niematerialnego dzie

antropolodzy, kulturoznawcy, etnomuzykolodzy,

dzictwa kulturowego.

socjologowie, językoznawcy, poloniści i inni.

wspierać
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Eksperci powinni także

merytorycznie

wspólnoty

) ----------------------------------------------------------

lokalne

KULTURA A PAŃSTWO

Jak Polska wypełnia Konwencję UNESCO

w podtrzymywaniu ich rodzimych tradycji i poma

Aby móc dokonać wpisu na listę Konwencji

gać

w zachowaniu autentycznego kontekstu oraz

oryginalnej

treści

kultywowanych

fenomenów

UNESCO potrzebny jest tzw. rejestr krajowy, czyli
Lista, bądź listy, rejestry, na których zamieszczone
będą zjawiska z terenu danego państwa.

dziedzictwa niematerialnego.
Jednym z najważniejszych wymogów Kon

15 stycznia 2013r. Piotr Żuchowski, sekretarz

wencji UNESCO jest stworzenie listy lub kilku list

stanu w ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Naro

niematerialnego dziedzictwa kulturowego, znajdu

dowego. Oficjalnie ogłosił otwarcie Krajowej listy

jącego się na terytorium danego kraju. Inwentary

niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Jest ona

zacja jest integralną częścią ochrony niematerialne

prowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa

go dziedzictw kulturowego, ponieważ wzmacnia

Narodowego. Ma charakter informacyjny i stanowi

świadomość znaczenia tego dziedzictwa dla po

fonnę upowszechniania niematerialnego dziedzic

szczególnych grup społecznych w nim uczestniczą

twa z terenu Polski. Elementy wpisane na tę listę

cych, jak i dla reszty społeczeństwa. Pozytywnie

mogą być następnie zgłaszane do wpisu na Listę

wartościowane zjawiska dziedzictwa niematerial

reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kul

nego stają się przedmiotem dumy, cechą określają

turowego ludzkości prowadzoną przez UNESCO.

cą i wyróżniającą społeczności z nim związane.

Wpis dokonywany jest na wniosek grup,

Tak prowadzona inwentaryzacja może być również

wspólnot oraz organizacji pozarządowych. W uza

podstawą do sformułowania konkretnych planów

sadnionych przypadkach, tj. jeżeli dany element

ochrony.

dziedzictwa niematerialnego

Stworzenie rejestru na poziomie krajowym jest

jedynie przez pojedyncze osoby, może wpis zostać

niezbędne w celu podjęcia kroków umożliwiają

dokonany również na wniosek jednostek. Zgłosze

cych ubieganie się przez państwo o wpisanie nomi

nie na Krajowa listę musi zawsze odbywać się przy

nowanego przez siebie elementu dziedzictwa nie

jak najszerszym zaangażowaniu związanych z da

materialnego na jedną z prowadzonych przez

nym zjawiskiem społeczności i za ich świadomą

UNESCO list międzynarodowych.

i dobrowolną zgodą. Minister wpisuje pozytywnie

Konwencja UNESCO w ramach działań ochron

zaopiniowany przez Radę element na Krajowa Li

nych prowadzi trzy listy:

stę. Rada ta powołana została 18 września 2013

- Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego

roku. Opiniuje nie tylko zasadność wpisu, ale do

wymagającego pilnej ochrony;

konuje także oceny zgodności z przyjętymi kryte

- Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzic

riami

twa kulturowego ludzkości;

dziedzictwa niematerialnego. Kryteria te podawane

- Programy, projekty i działania mające na celu

są do publicznej wiadomości za pośrednictwem

ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

strony internetowej Narodowego Instytutu Dzie

Polska nie posiada jeszcze wpisu na żadną z wy

dzictwa i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na

mienionych List Konwencji UNESCO, jeśli nie

rodowego. Na stronie Ministerstwa znajduje się

liczyć zgłoszonego wspólnie z Białorusią wniosku

komplet materiałów dotyczących Krajowej listy

o rozszerzenie obszaru Puszczy Białowieskiej, po

niematerialnego dziedzictwa kulturowego: wytycz

zytywnie rozpatrzonego w czerwcu br. przez Komi

ne dotyczące składania wniosków, formularz wnio

tet

sku zgłoszeniowego, załączniki do wniosku oraz

Światowego

w Dosze.

Dziedzictwa

na

konferencji

zgłaszanych

kultywowany jest

elementów

niematerialnego

instrukcja jego składania. Wszelkie informacje na

KULTURA A PAŃSTWO

Jak Polska wypełnia Konwencję UNESCO

temat dziedzictwa niematerialnego można znaleźć

nieoficjalnie doniosły, że wniosek dotyczący proce

na linkach strony internetowej Narodowego Insty

sji Bożego Ciała został ostatecznie zatwierdzony.

tutu Dziedzictwa.

Trzeba więc czekać na oficjalny komunikat odno

Od momentu oficjalnego otwarcia Krajowej li

śnie wszystkich wniosków.

sty Narodowego Instytutu Dziedzictwa jako jed

Znając zainteresowanie środowisk twórczych i sa

nostki odpowiedzialnej za wstępną i formalną we

morządów lokalnych promocją trwałych osiągnięć

ryfikację wniosków spłynęły następujące zgłosze

kultury lokalnej można przypuszczać, że podob

nia:

nych wniosków napływać będzie coraz więcej.

- Rusznikarstwo artystyczne i historyczne-wyroby

Warto więc zapoznać się ze szczegółowymi infor

według tradycyjnej szkoły cieszyńskiej

macjami na ten temat, aby uniknąć niepotrzebnych

- Pochód Lajkonika

problemów
Dla zainteresowanych należy podkreślić, że

- Szopkarstwo krakowskie
- Flisackie tradycje w Ulanowie

zarówno lista krajowa jak i lista światowa UNE

- Procesja Bożego Ciała w Łowiczu

SCO znakomicie służą celom ochrony i promocji

W dniu, w którym piszemy te informacje,

kultury a zarazem służą dobrze celom turystycznym.

oficjalny komunikat Ministerstwa Kultury i Dzie
dzictwa Narodowego nie jest jeszcze znany, ale
media

http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne
http://niemateriaine.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Domeny/
http://niemateriaine.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Kralowa_inwentaryzacja/
http://niematerialne.nid. pi?Ochrona_dziedzictwa/Wytyczne/

{ - }

LUDZIE

Teresa Kołakowska
TEATR ZMIENIA KAŻDEGO
Wywiad ze Sławomirem Konarzewskim, autorem scenariuszy
i reżyserem monumentalnych misteriów obrzędowych

i reżyser misteriów obrzędowych oraz innych form
teatralnych. Jego teatr integruje społeczność
lokalną i łączy pokolenia. Założyciel - jednego
Z pierwszych w Polsce - Ekologicznego Uniwersy
tetu Ludowego w Lubiejewie Starym koło Ostrowi Mazowieckiej. Na co dzień nauczyciel historii
w miejscowym Zespole Szkół.

Nieprofesjonalny Teatr Sławomira Konarzewskie
go nawiązuje do kultury ludowej oraz wartości
wyrastających z tradycji i historii narodu. Jego
twórca to postać zasłużona dla ochrony dziedzic
twa kulturowego wsi mazowieckiej ze szczegól
nym uwzględnieniem kultury dawnych mieszkań
ców Puszczy Kurpiowskiej. Autor scenariuszy

,
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ficzna i w naszym rozumieniu właściwie nie istnia
ła. Potem, już jako nauczyciel historii, zamieszka
łem w Chojnowie, pobliskim poniemieckim mia
steczku i wydawało się, że nie będę miał wiele
wspólnego z chłopską tradycją. Przełomem - inte
lektualnym i duchowym - był mój pobyt na sesji
TUL, gdzie zetknąłem się z tworzonym przez Zofię
Solarzową „teatrem z głowy”. W jakimś sensie
mnie odkryła, kazała mi śpiewać, a chociaż nigdy
wcześniej tego nie robiłem, jednak jakoś tę przypi
saną mi rolę zagrałem. I tak to się zaczęło. Jeszcze
w Chojnowie zacząłem organizować z młodzieżą
szkolną dożynki. Na tej pierwszej sesji, która odby
ła się w Bieszczadach, w Nienadowej, poznałem
moją przyszłą żonę, Marysię Scibek-Rejmontowską, Kurpiankę, która mnie uwiodła i przywio
dła do Puszczy Zielonej, na Kurpie. Podjęliśmy
wspólnie pracę właśnie tu, w Lubiejewie, gdzie
mieszkamy dotychczas. Tutaj też założyliśmy Uni
wersytet Ludowy, a na jego bazie teatr obrzędowy.
I tu już z pełną świadomością zacząłem zaspokajać
tę swoją potrzebę tworzenia.

- Od kiedy interesuje się Pan teatrem?
- Sądzę, że teatr był zawsze elementem mojego
życia. Już od dzieciństwa lubiłem grać, w szkole
organizowałem jakieś przedstawienia, reżyseria czy to teatralna, czy filmowa - zawsze chodziła mi
po głowie. I chociaż, doroślejąc, poszedłem w zu
pełnie innym kierunku, zostałem historykiem, to
nigdy nie zapomniałem o tych fascynacjach. Nie
miałem jednak możności ich realizacji. Dopiero
kontakt z Towarzystwem Uniwersytetów Ludo
wych, spotkania z Zofią Solarzową i Zofią KaczorJędrzycką spowodowały, że mogłem do tego wró
cić. Założyłem jeden z pierwszych uniwersytetów
ludowych, a wraz z nim - teatr. Teatr obrzędowy,
wyrastający z korzeni ludowych, a dokładnie
z tradycji kurpiowskiej... chociaż teraz sobie przy
pominam, że jeszcze wcześniej, na ostatnim roku
studiów, zamarzyła mi się reżyseria filmowa. Poje
chałem nawet do Łodzi, usiadłem na tych słynnych
schodach przed szkołą filmową i rozmyślałem, jak
mogłoby być wspaniale, gdybym został jej studen
tem. Myślałem o wielkich ludziach polskiego kina,
o Krzysztofie Zanussim, Kieślowskim, o tym, że
może mógłbym ich poznać, ale pozostało to w sfe
rze marzeń, nie spowodowało żadnej zmiany
w moim życiu. Dyplom z historii, praca w szkole
rolniczej i - jak już wspomniałem - uniwersytety
ludowe. Tak że tak naprawdę teatr z prawdziwego
zdarzenia zacząłem tworzyć tutaj, w Lubiejewie.
A miałem już wówczas ponad trzydzieści lat.

- W jaki sposób tworzył Pan swe pierwsze
widowiska?
- W tradycji ludowej zawsze dostrzegałem ogrom
ną siłę. Stanowiła ona dla mnie materiał twórczy
i odczuwałem naturalną potrzebę przetworzenia go
na język sceniczny. W związku z tym zaczynałem
szperać, głównie w materiałach etnograficznych, bo
to jest nierozdziełnie związane z kulturą ludową.
Dostrzegłem tam wielkie bogactwo wartości, treści,
które zaczęły mnie inspirować i zacząłem zadawać
sobie pytanie, jaką formę przekazu wybrać. Próbo
wałem tę tradycję ludową pokazać po swojemu,
kierując się własną wizją i swoistym mistycy
zmem. Bo nie jest najważniejsze dla mnie co się
robi, tylko jak. Zawsze uważałem się za wizjonera,
i to wizjonera o naturze mistycznej. Od dziecka
lubiłem stanąć na jakimś wzgórzu, popatrzeć
w niebo, podumać, pokontemplować, i to w jakiś
sposób znalazło odzwierciedlenie w mojej sztuce.
Moi widzowie często określają mnie mianem czło

- Mówi Pan folklor, Kurpiowszczyzna, a prze
cież wyrastał Pan w zupełnie innym kręgu
kulturowym.
- No tak. Wywodzę się z leżącej niedaleko Zielonej
Góry wsi Zabór. Była to co prawda wieś ponie
miecka, ale zawsze wieś. Jako syn lekarza z miej
scowymi chłopami nie miałem wielu kontaktów,
chociaż chodziłem z rówieśnikami na „pasionkę”,
do obrządku... Bardzo mi się to podobało, ale
niewiele to miało wspólnego z kulturą ludową,
zresztą na ziemiach poniemieckich była ona specy
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wieka nawiedzonego, a ja się z nimi zgadzam. Tyl
ko jest jeszcze kwestia poziomu artystycznego.
Zdaję sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jestem
bardzo krytyczny wobec siebie i szereg pomysłów
odrzucałem. W ogóle cały mój proces twórczy to
naprawdę droga przez mękę. Ciągłe oddzielanie
ziarna od plew jest czynnością wypalającą i kosz
towną dla mnie. Ciągle mam wątpliwości, obawy,
że coś jest niedobre, słabe, że nie dotrze do widza
albo będzie źle zinterpretowane. Najczęściej dopie
ro po bardzo surowej selekcji mogę sobie powie
dzieć, że to jest to, o co mi chodzi. Że to jest to, co
mi gra w duszy.
- Powiedział Pan, że dostrzega w kulturze ludo
wej wartości godne uwiecznienia. Jakie?
- Prawda, poczucie godności, żywe odczuwanie
przyrody i Pana Boga. A ponieważ są to wartości,
których szukałem przez całe życie... no właśnie.
Z moją duchowością i religijnością było bardzo
różnie, ja miałem momenty bardzo trudne, kiedy
odchodziłem od Kościoła, kiedy buntowałem się
przeciwko Bogu, rodzinie, odwiecznym warto
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ściom. Byłem trudnym dzieckiem, bardzo trudnym,
i nie życzę żadnym rodzicom takich kłopotów wy
chowawczych, jakie mieli moi. Teraz też nie jestem
być może łatwym człowiekiem, ale mam już
w sobie dużo pokory i cierpliwości, co jest bardzo
przydatne w procesie twórczym. Wracając do war
tości, w które obfituje kultura ludowa: wspomniana
już prawda, brak obłudy, poczucie humoru, iro
niczne spojrzenie na świat i innego człowieka - to
wszystko jest takie naturalne, takie świeże. To jest
ten świat, od którego kultura masowa się odcina
czy próbuje odciąć. W pewnym momencie swego
życia stwierdziłem, że to jest moją misją być może,
by pokazać ten świat, oczywiście stosując własne
kryteria artystyczne. To nie jest tak, że te obrzędy
dożynkowe czy pogrzebowe, które robiłem z udzia
łem artystów ludowych, rodziły się bezboleśnie.
Poprzedzały je trudne dyskusje, chociażby z Witol
dem Kuczyńskim, moim serdecznym przyjacielem,
wielkim regionalistą, ambasadorem kultury kur
piowskiej. On łatwo nie akceptował moich wizji,
ale po jakimś czasie przekonywała go chyba moja
szczerość, i w końcu zgadzał się ze mną, że tak też
można pokazać tradycję.

LUDZIE

- Pańska sztuka zawsze sprawiała na mnie wrażenie
czegoś z pogranicza. Zawsze był Pan dla mnie
„pomiędzy”: wpływami, szkołami, estetykami. To
jest moje wrażenie jako widza. Proszę mi powie
dzieć, jak Pan postrzega te granice.
- To jest odwieczny problem każdego człowieka,
który szuka swej tożsamości. Na moją tożsamość
składa się wiele elementów. I to jest też mój dra
mat, bo wciąż nie wiem, który z nich jest najważ
niejszy, gdzie tak naprawdę są moje korzenie. Już
sama moja rodzina jest tego przykładem: mama
pochodziła z Poznania, tata z Kresów, urodziłem
się na Ziemiach Zachodnich, potem Dolny Śląsk,
w końcu Kurpie... To wszystko oddziaływało na
mnie, ci wszyscy ludzie, ich tradycje, środowiska,
to kształtowało moją osobowość, potem też własne
już, indywidualne poszukiwania. Moja młodość to
były trudne lata osiemdziesiąte, ale też czasy Jaro
cina, muzyki punkowej, ja byłem bardzo głęboko
w tym zanurzony, uczestniczyłem w tym wszyst
kim. To stało się dla mnie także źródłem inspiracji.
Marzyłem wtedy o założeniu własnego zespołu
rockowego, miałem już nawet dla niego nazwę:
miał się nazywać „Nie!”. Ta nazwa mówi chyba
sama za siebie. Wielki wpływ miała na mnie litera
tura piękna: zaczynałem jak większość chłopaków
od przygód Tomka z powieści Szklarskiego,
a gdzieś na drugim krańcu był „Ulisses” Joyce’a
i Franz Kafka. Myślałem wtedy: a może zacznę
pisać? To wszystko nieustannie mnie inspirowało,
a jednocześnie zachęcało do dalszych poszukiwań.
- Czy to znaczy, że wiedział Pan, co chce powie
dzieć , a poszukiwania dotyczyły przede wszystkim
formy, języka tej wypowiedzi?
- Tak, zrozumiałem, że najpełniej mogę się wyrazić
poprzez teatr. Ale minęło sporo czasu nim dosze
dłem do tej konkluzji. Ten teatr, który tworzę obec
nie, i który jest dla mnie źródłem największej satys
fakcji, tworzę od kilkunastu zaledwie lat. Są to
wielkie widowiska oparte na folklorze Puszczy
Zielonej. Jedno z nich - „Wielkanoc na Kurpiach ”pokazaliśmy w Teatrze Polskim w Warszawie. Nie
wtem, czy można je nazwać widowiskami obrzę
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dowymi, to tak naprawdę były już widowiska Ko
narzewskiego. Wiem, że to brzmi, jakbym był sa
mochwałą, ale nie jestem w? stanie tych widowisk
zaszufladkować. Czerpałem w7końcu z tylu źródeł!
Wielki wpływ wywarł na mnie Jędrzej Ciemiak,
który stworzył chłopski teatr przed w7ojną. Co
prawda nigdy jego przedstawień nie widziałem, nie
przetrwały żadne zapisy, ale czytałem o nich i by
łem w stanie sobie je wyobrazić. Jemu się marzył
wielki chłopski teatr, prawdziwie misterium chłop
skie, jakoś w ten nurt się wpisałem, głównie
w klimat i formę, a nie tylko w treść, czułem że to
jest to, co mnie porusza. Stąd zaczęły się moje
wielkie spektakle, może nie w sensie poziomu, ale
na pewno rozmachu, liczby występujących osób,
muzyki, całego zaangażowania wokół tego... Po
wstawały kolejne misteria obrzędowe, ja wszystkie
swoje przedstawienia nazywałem misteriami. Wiele
osób mi zarzuca, że nadużywam słowna „miste
rium”. Jednak intuicyjnie czułem, że tak powinie
nem te formy nazywać. Misterium zawsze mi się
kojarzy z obszarem mistycznym, nieuchwytnym, to
jest stan transu, uniesienia, na pograniczu docze
sności i boskości, między doczesnością a absolu
tem. Poprzez sztukę szukam bliskości z Bogiem.
Jestem w tym względzie spadkobiercą twórców
misteriów średniowiecznych, które miały charakter
religijny i właśnie kontaktowi ze Stwórcą służył}7.
- Spróbujmy prześledzić zmiany, jakie zachodziły
charakterze Pańskich widowisk. Bo dotychczas
koncentrowaliśmy się na spektaklach obrzędowych.
Oczywiście były one przepojone subiektywizmem
wynikającym z wizji twórcy, ale ich źródłem były
teksty etnograficzne, więc materiał dość jednorod
ny formalnie. Później zaczął Pan to kompliko
wać...
- Bo przestało mi to wystarczać. Czyli możemy
mówić chyba o jakimś rozwoju, a przynajmniej
i nowym etapie poszukiwań. W jakimś momencie
poczułem, że wystrzelałem już swoją amunicję.
Chyba po „Na cmentarzu mieszkać będę”. Co da
lej? Jeszcze niejako z rozpędu powitała „Bitw7a
Kurpiów7na Kopańskim Moście”, chociaż to już nie
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było misterium obrzędowe, lecz nowoczesne przedPojawiły się w nim nowatorskie elementy jeżeli
chodzi o formę. Stworzona na potrzeby spektaklu
muzyka, współczesne teksty, więc jakiś punkt
zwrotny. Dotarło do mnie, że sam obrzęd przestaje
mi wystarczać.
- Ale historia we wspomnianym ostatnio widowi
sku też była specyficzna i bardzo subiektywna...
- Tak, to była historia widziana oczyma Kurpia
i opowiedziana jego językiem. Stąd konieczność
przetłumaczenia napisanych literackim językiem
tekstów na gwarę kurpiowską, mimo wielu wątpli
wości ich twórcy. Także sposób myślenia fikcyj
nych bohaterów widowiska był sposobem myślenia
ludu puszczańskiego. Później zapanowała cisza,
zresztą wpisana w moje życie, widocznie nie mogło
być inaczej, a potem zadziałał przypadek, chociaż
w przypadki nie wierzę... W każdym razie cztery
lata temu zwróciła się do mnie grupa księży z proś
bą o napisanie widowiska religijnego, pasji opartej
na życiu Chrystusa. Natychmiast zrozumiałem, że
to jest to. Miałem już za sobą studia nad Ewangelią.

stawienie nawiązujące do historii, a nie do tradycji.
Obserwując zmiany, jakie zachodziły we współcze
snym świecie: laicyzację, kryzys wiary, poczułem
potrzebę pokazania ewangelii z innej strony,
z punktu widzenia człowieka współczesnego,
i przywrócenia Natychmiast zrozumiałem, że to jest
to. Miałem już za sobą studia nad Ewangelią. Ob
serwując zmiany, jakie zachodziły we współcze
snym jej świeżość. Chciałem pokazać, że to, co
działo się dwa tysiące lat temu jest aktualne dla
człowieka współczesnego, pod warunkiem, że po
każemy to mądrze, głęboko, bez egzaltacji
i niepotrzebnych wzruszeń, na najwyższym pozio
mie artystycznym, na jaki mnie stać. Czułem, że
jestem w stanie to zrobić. To było głębokie prze
świadczenie. No i z tej drogi krzyżowej zrobiło się
prawdziwe misterium pasyjne, które pokazuje
ewangelięw zupełnie innym świetle, bo tam są po
kazane upadki przecież. Widzimy cierpienia apo
stołów, którzy przyznają się do swojej głupoty,
małości, zwątpień, ale idą za Mistrzem. Idą mimo
wszystko. Tak jak współczesny człowiek, który
błądzi, który przeżywa kryzys wiary, i traci tę wiarę

„... i widzę niebo o tw arte..." r. 2010
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często. A oni nie stracili. Trwali przy nim, mimo
wszystkich zwątpień. Może to, co powiem, zabrzmi
zbyt górnolotnie, ale tworząc to miałem poczucie
misji, że mogę coś dobrego zrobić. Dla Boga, który
jest moim Bogiem. To był dług wdzięczności, za
to, że zostałem uratowany. I ta pasja była cudow
nym sposobem na spłacenie owego długu.

sięgałem po pióro i pisałem najlepsze scenariusze.
Oczywiście na co dzień nie izoluję się od życia.
Siedzę to, co dzieje się w Polsce i na świecie, bar
dzo mnie interesuje to, co rozgrywa się w polityce,
gospodarce - teraz już najczęściej przeraża - szcze
gólnie to, co dzieje się w kulturze.
- Proszę mi powiedzieć, wykorzystując własne
obserwacje, jak się w ostatnich latach zmieniła
polska wieś.

- Przez całe swe dojrzałe życie mieszka Pan na
wsi. Ta wieś leży daleko od świata, w dodatku
jest maleńka, wokół prawie jej nie ma, za to ma
Pan blisko siebie naturę, pracuje Pan w szkole,
która związana jest ze wsią, bo kształci ludzi,
którzy dla wsi będą pracować. Proszę powie
dzieć, jak to wszystko wpływa na Pański rozw ój.
Czy to przeszkadza, czy pomaga, czy w ogóle ma
znaczenie?

- Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.
To zależy od uwarunkowań regionalnych, środowi
skowych, ale obawiam się, że wieś nie jest już wsią
w tradycyjnym rozumieniu. Nie wszędzie dzieje się
tak samo. Są wsie, które są tylko sypialniami miast.
Ludzie całe dnie spędzają poza nią. Nie ma praw
dziwych rolników, chłopów. Nie ma więc ludzi,
którzy byliby twórcami kultury ludowej, zmienia
się nawet mentalność chłopska. Obserwuję nato
miast proces ucieczki z miast ludzi, którzy szukają
tu tych klimatów, które w mieście zostały znisz
czone. Wartości tego świata, które przez cywiliza
cję zostały zdeptane. Ale to zjawisko marginesowe.
Na szczęście wśród młodego pokolenia - renesans.
W prawie każdej gminie kurpiowskiej mamy pręż
nie działające domy kultury, zespoły, przychodzą
tam wszystkie pokolenia. Myślę, że wynika to
z potrzeby potwierdzenia sw^ej tożsamości w trady
cji ludowej. Natomiast, generalnie, obrazek środo
wiska wiejskiego nie napaw^a optymizmem: jest
ono zmaterializowane, zlaicyzowane, niemające
wiele wspólnego z tą tradycyjną wsią sielską aniel
ską, jak z obrazów Chełmońskiego. A szkoda. Cza
sami tęsknię, chociaż wiem, że ten obrazek był
nieprawdziwy, że tradycyjna wieś to także bieda,
niedostatek, ale chodzi o sam klimat.

- Jestem pewien, że pomaga. Zawsze źle się czułem
w wielkim mieście. Nigdy swej przyszłości nie
wiązałem z miastem, a nawet z małym miastecz
kiem. Tak że życie na wsi to był świadomy wybór,
przeznaczenie wręcz. Miałem nawet w młodości
marzenia o zamieszkaniu gdzieś w Bieszczadach,
takie romantyczne mrzonki... że jak Stachura będę
się realizował na łonie natury i z tym będzie mi
dobrze. Ale w tym czasie zmarł tata i musiałem
zaopiekować się mamą, i bardzo dobrze, że tak się
stało. Zawsze jednak wiedziałem, że muszę żyć
otoczony przyrodą, w bliskim z nią kontakcie.
Oddalony od niej czuję się po prostu chory, źle
funkcjonuję. To, że znalazłem się w Lubiejewie, to
konsekwencja splotu okoliczności, ale jestem
wdzięczny losowi, że mieszkam tutaj, a nie w ja 
kimś Krakowie czy Warszawie. Chociaż lubię
i cenię te miasta, tu jest mi najlepiej, bo tutaj jest
cisza, spokój, mam kontakt z lasem, łąką, rzeką,
mogę do Puszczy Zielonej wyjechać... Wyjeż
dżam tam często i przez tydzień, dwa tygodnie
tkwię w jakimś zawieszeniu, w całkowitej samotni
i ładuję akumulatory. Brak zasięgu komórkowego,
brak telewizji, ludzie pukali się w głowę... Te po
byty są dla mnie bardzo ważne. Tam przychodziły
mi do głowy najciekawsze pomysły. Po powrocie

---------------------------------------------------------- (

- Kiedyś, znamy to chociażby z literatury, wieś
konstytuowała ogromną miłość ziemi. Jak jest
teraz?
- Nie chciałbym obrażać ludzi pracujących teraz na
wsi ani tworzyć stereotypów, ale - niestety - naj
częściej gospodarstwa nie jest już traktowane jako
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ojcowizna, a tylko jako warsztat pracy, firma. Nie
kojarzy się już rolnikowi z miejscem, gdzie praco
wał dziadek, pradziadek i nie budzi sentymentów.
Praca na roli musi się opłacać, a jeśli nie, należy ją
zmienić, czyli uciec ze wsi.

wielu przygodą życia. A dodatkowo, jeśli włączają
się w to ludzie młodzi, praca buduje ich system
wartości, osadzonych w tradycji i narodowej, i reli
gijnej, a to staje się dobrym fundamentem dla ich
postępującej dojrzałości.

- Jest Pan nauczycielem historii. Codziennie sty
ka się Pan z młodymi ludźmi, pogłębia ich wie
dzę o przeszłości, wychowuje, wskazuje wzor
ce... Jak w ten proces w pisuje się teatr?

- Czy zdarza się, że Pańscy uczniowie stają się
aktorami w tworzonych przez Pana widowi
skach?

- Teatr, jak często powtarzała Zofia Solarzowa, jest
jednym z najlepszych instrumentów wychowują
cych. Przez teatr można wychować nie tylko mło
dego człowieka, ale każdego. Oczywiście ważne
jest, jaki to jest teatr, jakie niesie przesłanie. Bo
istnieją różne zjawiska teatralne i parateatralne i nie
każde jest budujące. Ale to margines, to nie jest
prawdziwa sztuka. Tworząc teatr włączamy w na
sze działania innych ludzi, tworzy się jakaś grupa,
powstają więzi, uczestnictwo w niej staje się dla

- Tak, ale niewielu. Nie każdy czuje potrzebę bycia
aktorem. Kiedyś częściej, kiedy robiłem obrzędy
dożynkowe, grali wyłącznie uczniowie. Oni po
latach wspominają, jak dużo im to dało, jak uwraż
liwiło na piękno, na tradycję, na szeroko pojęte
wartości humanistyczne. Tę przygodę obrzędową
bardzo mile wspominają. Mówią, że było to im
potrzebne. Teraz jest ich mniej, w widowisku świę
tojańskim, do którego robię teraz próby, gra trzech
moich uczniów.

„Tam na górę ogień gore” r. 2012
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kanaście grup śpiewaczych było w to przedsięwzię
cie zaangażowanych. Dzięki Witkowi Kuczyń
skiemu udało mi się nawiązać kontakt z ostatnimi
grupami śpiewaczymi, które jeszcze pamiętały te
zwyczaje pogrzebowe, zwłaszcza pieśni pogrzebo
wa. Zarówno zwyczaje jak i pieśni właściwie już
nie funkcjonują, ten śwaat wdaściwde już zaginął i to
była ostatnia chwila, by je uwiecznić. Gdy kilkana
ście lat temu zbierałem materiały, żyli nieliczni już
tylko przedstawiciele pokolenia, które te obrzędy
odprawiało, teraz już odeszli, to był naprawdę
ostatni dzwonek. Te wiekowa już wówczas osoby
bardzo chętnie ze mną współpracowały, były bar
dzo otwarte i serdeczne. Bardzo mi pomagały na
etapie przygotowań, gromadzenia materiałów^ etno
graficznych, kiedy robiłem nagrania. To były kilo
metry taśm magnetofonowych... No i potem, natu
ralną koleją rzeczy, gdy już zacząłem pisać scena
riusz, oni sami powiedzieli, no tak, myśmy tyle
panu opowiedzieli, pośpiewali, to jeszcze byśmy
zagrali może. Każdy Kurp jest artystą na swój spo
sób. Nie mogłem odmówić. To była w' dużym
stopniu inicjatywna z ich strony. No i te kilkanaście
grup, w sumie ponad 50 osób, występowało.
To było monstrualne przedsięwzięcie, bardzo trud
ne zresztą organizacyjnie. Prawie nie do ogarnięcia.
Teraz już chyba nie byłbym w stanie tego zrobić.
Właśnie w 2004 roku w myszynieckim Domu Kul
tury pokazaliśmy po raz pierwszy to misterium
i potem rok później w Ostrołęckim Centrum
Kultury.

- Czy wychował Pan jakiegoś aktora bądź
reżysera?
- Jeden z aktorów mojego teatru połknął bakcyla
reżyserskiego. Zaczyna tworzyć, napisał scenariusz
musicalu bożonarodzeniowego „Początek”, nowo
czesny, bardzo ambitny, dynamiczny. Ja nawet
gram u niego postać króla Heroda. Zamieniliśmy
się rolami, co bardzo mnie satysfakcjonuje. On
zaczyna tworzyć swój teatr. Na razie ściśle współ
pracujemy, ale mam nadzieję, że oderwie się ode
mnie i pójdzie swoją drogą, bo możliwości ma na
prawdę duże.
- Przygotowując się do rozmowny z Panem na
tknęłam się na hasło Myszyniec. Co to kurpiow
skie miasteczko —do niedawna wieś —ma wspól
nego z Panem?
- W Myszyńcu rozpoczął się najważniejszy teatr
mojego życia - moje małżeństwo. Ponieważ My
szyniec jest sercem kultury kurpiowskiej i całej
Kurpiowszczyzny, nic dziwnego, że z tym miej
scem się związałem. Nie tylko emocjonalnie i ro
dzinnie, ale też poprzez działalność teatralną,
głównie obrzędową. Ale wynikało to także z tego,
że tam panuje niezwykły klimat, sprzyjający
wszelkim inicjatywom kulturalnym. Burmistrzem
tego miasta jest mąż mojej szw^agierki, Bogdan
Glinka i on bardzo mi pomógł w pierwszym okre
sie. Wielokrotnie prosił, bym zrobił coś dla nich.
On jest człowiekiem niezwykle oddanym kulturze
regionu, członkiem zespołu ludowego „Kurpiowsz
czyzna”. To rozkochany w tradycji twórca ludowy.
Już trzecią kadencję piastuje to stanowisko i wiele
w tym czasie zrobił dla kultury. My przez ten cały
czas twórczo współdziałamy. Właśnie w Myszyńcu
chciałem wystawić moje misterium pogrzebowe
„Na cmentarzu mieszkać będę” . W Myszyńcu nie
bez przyczyny, ponieważ było ono poświęcone
pamięci mojego teścia i tam znalazłem warunki, by
W' miejscowym Domu Kultury pracować nad tym
widowiskiem. Również największa grupa aktorów
pochodziła z Myszyńca i okolicznych wiosek. Kil

---------------------------------------------------------- (

- W jednym z kolejnych Pańskich widowisk,
0 bitwie Kurpiów^ ze Szwedami, zgromadził Pan
na scenie aktorów^ z trzech pokoleń. Wydaje mi
się, że to ogromne wyzwanie, główrnie organiza
cyjne, bo przecież na próbach musieli być obecni
wszyscy, a ich rytm dnia jest zupełnie inny...
- Nie miałem wyjścia. Musiałem mieć na scenie
1 doświadczonych bartników, i młodych strzelców^,
a także młodzież i dzieci. No to rzuciłem na pierw
szej próbie, na którą przyszli ci, którzy grali
w moim poprzednim wodowńsku, hasło, żeby
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zaproponowali udział w przedstawieniu znajomym.
I tak przy ich pomocy, a także dzięki wsparciu ro
dziny i przyjaciół - w ciągu paru dni zebrała się
spontanicznie grupa. Trochę mnie już znali z wcze
śniejszych widowisk, bo jeszcze przed misterium
pogrzebowym wystawiłem tam w 1997 roku spek
takl „Jak Kurpie do Betlejem przez Puszczę Zielo
ną wędrowali”. To było niesamowite przeżycie.
Szliśmy nocą z pochodniami przez puszczę za pa
sterzami... W tym wydarzeniu uczestniczyło głów
nie środowisko artystyczne, skupione wokół Czar
ni, ale w końcu to niedaleko i ludzie o tym się do
wiedzieli. Witek Kuczyński pomógł mi wtedy to
wszystko ogarnąć. Ale oni już wiedzieli, że Kona
rzewski coś robi i to mi pomogło zgromadzić ludzi.
Ludzie, chociaż początkowo nieufni, bo byłem
jednak obcy w tym środowisku, bardzo szybko
mnie zaakceptowali i zaczęli wspierać. Oni tacy już
są. Jak widzą, że ktoś wkłada serce w to, co robi, że
jest szczerze zainteresowany ich sprawami, stają się
bardzo serdeczni i chętnie współpracują. Ja zawsze
wszystkim powtarzam, że ludzie zawsze pójdą za
tym, kto robi coś z głębokim przekonaniem, a przy
tym ma to jakąś sensowną formę. Niezależnie od
środowiska.
- W którym widowisku zgromadził Pan najwię
cej aktorów?
- W misterium pogrzebowym. Na scenie jednocze
śnie było sześćdziesiąt osób. Były tam grupy śpie
wacze z kilkunastu wsi. To wynikało z potrzeb tego
widowiska. No bo w pogrzebie uczestniczyła cała
wieś. Nikt nie pozostawał obojętny. Z każdej chaty
cała rodzina, od dzieci po staruszków. Wynikało to
nie tylko z obowiązku religijnego, ale także z chęci
przypodobania się rodzinie zmarłego, refleksji:
a jak ja umrę, to kto przyjdzie na mój pogrzeb? To
bardzo ludzkie.
- To jest ślad tej wsi, o której Pan wcześniej
wspominał, że zamiera...

Teatr zmienia każdego

- Tak, ja takiego właśnie świata potrzebowałem, to
mnie bardzo budowało. Bo on był w kontraście do
tego, co ten świat współczesny, co ta cywilizacja
wniosła. Tam żywe były te wartości, które miałem
na myśli mówiąc wcześniej, że kultura ludowa je
przechowuje: solidarność grupową, serdeczność,
wylewność, współczucie, po prostu serce na dłoni.
Brak zakłamania. Takich ludzi właśnie potrzebo
wałem i takimi ludźmi chciałem przestawać. To się
zaczęło od Solarz owej, od Uniwersytetu Ludowe
go. Wtedy po raz pierwszy z tym się zetknąłem i to
mnie zachwyciło. Przez tych ludzi przemawiała
prawda. Oni całym sobą mówili na rzecz tych war
tości, które panowały w świecie, do którego chcieli
nas przekonać. I ponownie się z tym zetknąłem, po
latach, na Kurpiach. Aktorzy grający w? moich
przedstawieniach są orędownikami prawdy. Dla
nich teatr jest tak samo rzeczywisty jak życie.
Oczywiście nie chciałbym idealizować, bo sytuacje
w teatrze bywają różne. Ale - generalnie - aktor
wypowiada w jakimś sensie wiasną prawdę. Cho
ciaż zdarzały mi się niejednokrotnie kryzysy, kiedy
miałem ochotę wyjść, zatrzasnąć drzwi i powie
dzieć, że mam to wszystko gdzieś. Ale to mijało,
odnajdowałem na nowo sens tego, co robimy,
i zespół także. Chyba tylko w ten sposób można
stworzyć coś ważnego. Moi aktorzy są wymagają
cy. Ja muszę bronić sw^oich racji, muszę im udo
wodnić, że moja koncepcja jest dobra.
- Kiedy oglądam Pańskie przedstawienia, zasta
nawiam się często nad bogactwem scenografii.
Jak Pan sobie z tym radzi? W końcu to jest teatr
amatorski, a więc możliwości są ograniczone...
- Radzimy sobie w różny sposób. Na przykład
w widowisku o walce Kurpiów ze Szwedami za
prosiłem do współpracy grupę zaciężną z Sando
mierza, wraz z armatą, tzw. Żółty Regiment. Scenę
dekorowała mi wtedy Danusia Kostewicz, która
prowadziła skansen w Charcibałdzie, wybitna regionalistka, i ona na tych gołych deskach wyczaro
wała puszczę. Współpracowała z nią Teresa
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- Daje mi to ogromną satysfakcję. Czuję się jak
przysłowiowa ryba w wodzie, to jest mój naturalny
żywioł. W takiej sytuacji czuję, że jestem we wła
ściwym miejscu i czasie. Widząc, jak moje abstrak
cyjne idee stają się rzeczywistością, mam świado
mość, że powstaje nowa wartość - a to uczucie
nieporównywalne z niczym innym. Uczucie speł
nienia.

Ciepiewska, artystka ostrołęcka zafascynowana
kulturą ludową.
- W Pańskich widowiskach, oprócz dużej liczby
aktorów, bierze udział niewiele mniejsza grupa
ludzi, którzy nie wychodzą na scenę, ale bez któ
rych całe to przedsięwzięcie nie mogłoby dojść
do skutku. Czyli powstaje liczna grupa osób,
które jednoczy wspólny cel. Jak się Pan czuje
jako animator takiego procesu?

- Jak Pańskie działania są oceniane przez ludzi
odpowiedzialnych w Polsce za kulturę?

- Czyli przełamuje Pan stereotyp zapoznanego
twórcy prowincjonalnego?

- N i e mogę powiedzieć, że czuję się ignorowany
czy niedoceniany. Oczywiście zawsze mogłoby się
chcieć więcej, ale nie jest źle. Otrzymuję nagrody,
wyróżnienia, interesują się mną media. Powstało
kilka reportaży i filmów, których jestem bohate
rem; zarówno telewizja jak i gazety informują
o moich widowiskach, recenzują je, nie czuję się
w żadnym razie niezauważany. Kilka prac magi
sterskich i doktorskich powoływało się na moje
działania...

-Tak, chociaż to nie jest takie łatwe. Chodzi o opór
materii, o opór urzędników. Mówię o możliwości
pozyskiwania środków finansowych. To pozosta
wia wiele do życzenia. Nie jest tragicznie, bo
w końcu skądś te środki zdobywam. Na początku
wszystko było wyłącznie społecznikowskie, ale
potem, gdy te widowiska się rozrastały, gdy trzeba
było stworzyć infrastrukturę techniczną: oświetle
nie, nagłośnienie, nie dało się już absolutnie bez
środków. Musiałem się nauczyć pisania projektów,

{
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wniosków do Urzędu Marszałkowskiego, Departa
mentu Kultury, teraz korzystam ze środków unij
nych w ramach programu rozwoju obszarów wiej
skich, dzięki temu, że mamy lokalną grupę działa
nia „Zielone sioło”. Są to bardzo trudne pieniądze,
pozyskiwane na zasadzie refundacji, wiele jest tam
barier biurokratycznych. Dzięki nim jednak mogę
takie bardziej ambitne z punktu widzenia technicz
nego pomysły realizować. Pojawiają się też sponso
rzy , kiedyś było łatwiej, teraz trudniej. Nikomu
zresztą nie jest łatwo, prywatne teatry w Warszawie
powstają i upadają, z tego samego powodu. Mój
teatr jest nieprofesjonalny, więc jeśli mam już pew
ność, że te środki dostanę, dopiero wtedy przystę
puję do realizacji. Oczywiście scenariusz, scenopis,
muzykę przygotowuję wcześniej, ale czekam na
moment, gdy mam już gwarancję finansową. Kie
dyś tak nie robiłem i przypłaciłem to siwizną.
Przykładem Teatr Polski. Widowisko Wielkanoc na
Kurpiach wystawiłem, a potem trzeba było..., nie
chce mi się mówić o tym. Miałem trudny okres
w życiu. Stanąłem przed perspektywą bankructwa,
dosłownie. Chociaż ostatnio też miałem trudną
sytuację z „Pasją”. Dotacje miałem podobno przy
znane, a potem mi je chciano cofnąć, a pieniądze
zostały już wyłożone... To nie powinno być tak, że
twórca jednocześnie musi być menadżerem. To jest

bardzo trudno pogodzić. Chciałbym móc się skupić
na reżyserii, na sztuce, a nie na pisaniu wniosków,
ich rozliczaniu, a słabą pociechą jest fakt, że wszy
scy to robią.
- Które z Pańskich widowisk było dla Pana naj
większym wezwaniem?
- Może to zabrzmi banalnie, ale naprawdę to ostat
nie. Z zamiarem jego stworzenia nosiłem się od
kilku już lat. „Lamentacje Ostrowskie” tkwiły od
dawna w mojej głowie, w sercu, co nie przeszka
dzało mi tworzyć innych widowisk. Dojrzewałem
do nich, wiedziałem, że praca nad nimi będzie ode
mnie wymagała największego wysiłku, że muszę
całą duszę włożyć. Miało to wiele powodów. Prze
de wszystkim jest to mało przebadany materiał,
ewangelie milczą na temat tych faktów, które
chciałem przedstawić. Poza tym widowisko miało
mieć charakter misyjny, ewangelizacyjny, było
aktem wiary. To stawiało wysoko poprzeczkę. Moi
odbiorcy to ludzie wierzący, wątpiący i niewierzą
cy. „Lamentacje” miały otworzyć im oczy, coś
uzmysłowić, sprowokować do myślenia. To jest
bardzo duże wyzwanie, wielka odpowiedzialność.
Dlaczego jest dla mnie najważniejsze? Bo chyba
najgłębsze. Stojące na najwyższym poziomie.

„Lamentacje Ostrowskie” r. 2014
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Jestem pewny tego.
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na przekór przeszkodom, o których już wspomina
łem, chcę to zrobić.

- Jakie są Pańskie plany na przyszłość?
- Z pytań, jakie mi pani dziś zadała, to jest najtrud
niejsze. Nie wiem. Tak do końca - nie wiem. Ta
moja niewiedza wynika chyba trochę ze zmęczenia
materiału, jakim ja jestem. Ostatni okres był bardzo
bogaty w wydarzenia. Piękne, wspaniałe, ale wy
stawić w ciągu roku pięć różnych przedstawień, i to
dużych, to ogromny wysiłek. Nic dziwnego, że
czuję zmęczenie i pewne wypalenie. Mam obawy,
że zaczynam się po trosze powtarzać, że moje po
mysły nie są już takie świeże, więc chyba przyszedł
moment, żeby trochę spasować, naładować swe
akumulatory na nowo, przemyśleć, przewartościo
wać cały swój dorobek...
- Czy to oznacza, że znalazł się Pan w jakimś
szczególnym punkcie?
- Nie, nie ma to takiego dramatycznego wymiaru,
to tylko spokojna, bardzo spokojna, wyważona
refleksja nad sobą. Pewnie po to, żeby po jakimś
czasie, może za dwa, trzy lata, wystartować na no
wo, z inną koncepcją mojej twórczości. Coś mi
w głowie kiełkuje, ale zdaję sobie sprawę, że powi
nienem wypocząć i odszukać się ponowmie. Muszę
znów zadać sobie fundamentalne pytanie, co jest
dla mnie ważne w? życiu i w jakim kierunku chcę
iść. Z tego, mam nadzieję, narodzą się now?e inspi
racje, teatralne naturalnie. Bo teatr to posłannictwo
mojego życia. Ale jaki teatr, nie wiem... Kusi mnie
wielka klasyka, może Szekspir, ale to tylko takie
luźne refleksje...
- Natomiast chciałbym dotrzeć z moimi wcześniej
szymi spektaklami do szerszej publiczności.
Zwłaszcza z dw?oma ostatnimi: misterium nocy
świętojańskiej i lamentacjami ostrowskimi. Ludzie,
którzy je obejrzeli, wielokrotnie mi powtarzali, że
nie godzi się, by tak ogromne przedsięwzięcia za
kończyły się po kilku przedstawieniach. Zdaję so
bie sprawcę, że nie będzie mi łatwo się przebić,
szczególnie biorąc pod uwagę politykę mediów, ale

- Co na to Pańska rodzina? Bo musi Pan przy
znać, że większość czasu poświęca Pan na rze
czy, które z rodziną niewiele mają wspólnego...
- Nie do końca to prawda. Może kiedyś, w prze
szłości, rzeczywiście nasze drogi trochę się oddala
ły. Ale bardzo szybko stwierdziłem, że muszę po
godzić moją działalność artystyczną z tym, co dla
mnie jest najważniejsze, a małżeństwo i rodzina są
dla mnie kategorią naczelną. Zacząłem pisać sztuki,
w których grały moje dzieci, moja żona stała się
pierwszą recenzentką moich utworów?, rozmawiali
śmy wszyscy na ten temat, cała rodzina integrowała
się w?okół teatru. To było o tyle łatwe, że Marysia,
moja żona, wywodzi się z Kurpi, a że większość
moich działań w tym pierwszym okresie koncen
trowała się wokół kultury tego regionu, więc jej
uw?agi były szczególnie cenne. Myślę, że dzięki
temu mogłem się rozwijać, gdyż dla twórcy wspar
cie i zrozumienie rodziny jest nieodzowne.

Sławomir Konarzewski z żonq Marysiq
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- A dzieci nie miały pretensji, że tatuś tak mało
czasu spędza w domu?

- Rodzina mnie buduje, wzmacnia, jeżeli mam ja 
kieś kłopoty rodzinne, nie jestem w stanie tworzyć.

- Nie mogę wypowiadać się w ich imieniu, ale one
chętnie grały w tak wielu moich przedstawieniach,
że po prostu z tatusiem spędzały czas na próbach.
Marysia nie opuściła żadnego mojego spektaklu.
Niezależnie od tego, czy to jest premiera, czy ko
lejne przedstawienie i niezależnie, gdzie trzeba
jechać. Mimo, że moje dzieci obecnie są rozsiane
po kraju i świecie, przyjeżdżają by grać swoje role.
Teraz właśnie Łucja przyjeżdża z Poznania, by
zagrać w widowisku świętojańskim... Ale nie tyl
ko najbliższa moja rodzina mnie tak wspiera. Także
rodzeństwo Marysi, moja teściowa, zapraszam ich
na wszystkie moje premiery. Ja w tej wspólnocie
jestem silny, czuję się lepiej, jestem wtedy pew
niejszy siebie i czasem mi się wydaje, że to wszyst
ko jest dla nich. A ostatnio robię wszystko, żeby na
moich przedstawieniach obecna była Tosia, moja
dwuletnia wmuezka. Ona tak pięknie reaguje na to,
co dzieje się na scenie!

- A gdybym poprosiła Pana o spuentowanie na
szej rozmowny, co bym usłyszała?

- Jak Pan więc widzi rołę rodziny w swoim arty
stycznym rozwoju?

- Moim przesłaniem jest potrzeba uratowania przed
zapomnieniem świata, który nieuchronnie odcho
dzi. Świata i wartości, które z tym światem są
związane. To jest najbardziej widoczne w obrzę
dowości, w kulturze ludowej, bo jest ona kulturą
wartości szczególnie ważnych dla każdego z nas.
Poczesne miejsce zajmują w niej relacje człowiekprzyroda. Później, szerzej pojęte wartości religijne
i humanistyczne, od których świat współczesny się
odcina. Na przekór postawie konsumpcyjnej, pa
zernej wobec innego człowieka i świata, moje sztu
ki miały pokazać inną drogę, inne możliwości.
Chciałem przypomnieć widzowi, że oprócz tego, co
nam kultura masowa wpycha na siłę, są inne świa
ty, które były w?ażne dla naszych przodków, więc
może i dla współczesnego człowieka mogą być
w^ażne? Poprzez teatr chciałam tę prawdę pokazać
i udowodnić.
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Eliza Czapska

O SZTUCE LUDOWEJ Z PERSPEKTYWY TWÓRCY I DZIAŁACZA SPOŁECZNEGO
Rozmowa z Edmundem Zielińskim - pomorskim twórcą ludowym, animatorem kultury,
byłym prezesem gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych

Edmund Zieliński - Laureat nagrody im. Oskara Kolberga, odznaczony: medalem Gloria Artis, odznaką
Zasłużony dla Kultury Narodowej, złotym i srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem Teodory i Izydora Gulgowskich, brązowym i srebrnym medalem Bene Merenti.
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Wychował się Pan na w si na Pomorzu, na

Koeiewiu sąsiadującym z Kaszubami. W raca

- Rodzinne śpiewanie było w Białachowie po
pularne? Radośniej się wówczas żyło?

Pan w rodzinne strony, które ukształtowały
Pana artystyczną wrażliwość?

- Wtedy rodzinne śpiewanie było czymś zupełnie
normalnym. Nie trzeba było żadnych środków

- Chętnie wracam, ale głównie we wspomnie

dopingujących ze Starogardzkich Zakładów Spi

niach. Przysłowie mówi: Gdzie się kto rodzi, tam

rytusowych, by śpiewać. Nikt tekstów piosenek

rad chodzi. Fizycznie bywam dość rzadko w mo

nie notował. Przekazywane były z pokolenia na

jej rodzinnej wsi Białachowo, bo właściwie nie

pokolenie przez wspólny śpiew na ogrodowej

ma tam

po co jechać. Nawet trudno wejść

ławce, przed domem, w lesie czy na łodzi. Teksty

w udeptane bosymi stopami leśne dróżki czasu

były różne: tkliwe, żartobliwe i frywolne. Były

dziecięcego. Na drzewie wisi tabliczka, że jest to

częścią codziennego życia tamtej epoki. Tak -

teren prywatny i wstęp wzbroniony. Zmienił się

epoki. Zmiany, jakie nastąpiły w codziennym

ustrój i mamy też takie niemiłe skutki. A gospo

życiu społeczeństwa na przestrzeni zaledwie

darstwo dziadka miało piękne jezioro i las, do

pięćdziesięciu lat, upoważniają mnie bowiem do

którego dostęp mieli wszyscy mieszkańcy. To

takiego stwierdzenia. Cieszę się, że żyłem w tam

było cudowne miejsce: chata kryta strzechą,

tych radośniejszych czasach.

przyroda rządziła się tam swoimi prawami i nikt
nie śmiał jej przeszkadzać. Nie słuchaliśmy pro

- Kiedy po raz pierwszy zetknął się Pan ze

gnozy pogody, nie było radia i elektryczności.

sztuką ludow ą i stała się ona Pana pasją?

Wyznacznikiem prognozy pogody były zjawiska
zachodzące w atmosferze i geosferze. Jak wie

- Ze sztuką w ogóle po raz pierwszy zetknąłem

czorem była rosa na trawie, wiadomo, że będzie

się w szkole w Białachowie, w drugiej klasie.

pogoda. Czerwone niebo wieczorem na zacho

Nasz nauczyciel, młody, energiczny, bardzo

dzie zwiastowało wiatr na drugi dzień. Śpiew

przyjazny uczniom człowiek zorganizował tea

ptaszków i ich lot też wiele mówiły o czekają

trzyk kukiełkowy. Dostarczył do klasy glinę

cych nas zjawiskach atmosferycznych. Tam nasz

i dał nam zadanie lepienia główek do kukiełek.

dziecięcy świat ograniczony był do horyzontu

Spodobało mi się i po kilkunastu latach zacząłem

i to było piękne. Wiejski krajobraz i zwyczaje

lepić popiersia znanych osób. Chciałem by ktoś

z pewnością ukształtowały moją wrażliwość.

ocenił moje prace, więc napisałem do ówczesne

Pamiętam wspólne śpiewy, które zapadły we

go Wojewódzkiego Domu Twórczości Ludowej

mnie na zawsze.

w Gdańsku, potem do Ministerstwa Kultury
i Sztuki. Przyjechali etnografowie z Gdańska
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i artysta plastyk z Sopotu. Wśród moich prac

W tamtym czasie to był zupełnie inny świat.

zainteresował ich ptaszek z drewna, którego wy

Twórcy ludowi spotykali się na zjazdach. Byli

strugałem „mimochodem.” Zachęcili mnie do

wśród nich rzeźbiarze, hafciarki, plecionkarze,

rzeźbienia w drewnie. Glina była łatwa w obrób

poeci. To byli zasłużeni twórcy, a ja wówczas

ce, plastyczna, drewno o wiele trudniejsze. Obie

stałem dopiero na progu drzwi do tego świata.

całem jednak,

Po miesiącu

Wszyscy już właściwie odeszli. Tak się stało, że

wzięcia udziału

jestem w tej chwili rzeźbiarzem o najdłuższym

w wystawie Tradycyjnego Sprzętu i Sztuki Lu

stażu na Pomorzu. Ale kontakty, które nawiązy

dowej Kociewia w Starogardzie. To zintensyfi

wałem z twórcami ludowymi z naszego regionu

kowało moją twórczość do tego stopnia, że lekarz

w latach 70 - tych, były dla mnie bardzo ważne.

otrzymałem

że

coś

zaproszenie

zrobię.
do

Wrycza ze Zbielewa musiał mi zszywać rozciętą
dłoń u nasady kciuka. I tu ciekawostka: kiedy

- Czyli ten okres był istotny dla Pana drogi

zainteresował się przyczyną powstania rany, sam

twórczej?

zaczął rzeźbić i to bardzo realistycznie, z chirur
giczną precyzją. Kiedy doszło do otwarcia wy

- Lata siedemdziesiąte XX wieku były w ogóle

stawy, pokazałem moje rzeźbki m.in. szopkę bo

najlepszym

żonarodzeniową i scenę z Drogi Krzyżowej.

ludowej. Organizowano liczne wystawy, konkur

W tamtym czasie takie imprezy zaszczycali swo

sy, imprezy folklorystyczne. Bardzo ważną rolę

ją obecnością gospodarze województwa i powia

pełnił Ogólnopolski Festiwal Folklorystyczny

tu, było uroczyste otwarcie wystawy. To był mój

w Płocku. Brałem udział w dziesiątkach wystaw

debiut, później ta wystawa objechała miasta po

sztuki

wiatowe naszego województwa. Tak się zaczęło.

poczynając od Starogardu i miast naszego powia

okresem

ludowej

na

dla

powojennej

terenie

całego

sztuki

kraju,

tu, poprzez Gdańsk, Toruń, Warszawę, Płock,
- Czy takie instytueje jak, wspomniany przez

Kraków, Wrocław, Białystok i inne miejscowo

Pana, Wojewódzki Dom Twórczości Ludowej

ści. Wystawiałem też zagranicą, m.in. w Danii,

w Gdańsku w spierały Pana i innych twórców

na Węgrzech. Dużo moich prac jest w USA, Au

ludowych?

stralii i na wyspach Fidżi w rękach kolekcjone
rów prywatnych. Również lata osiemdziesiąte, do

- Tak, od tamtej pory nasiliły się moje kontakty

momentu przemian ustrojowych, były sprzyjają

z Wojewódzkim Domem Twórczości Ludowej

ce dla ludowej twórczości.

w Gdańsku. Opiekunem, tworzących w rękodzie
le ludowym z ramienia WDTL-u, była niezapo

- Czy muzea regionalne wykazywały wówczas

mniana

również większe zainteresow anie rękodziełem

pani

etnograf Stefania

Liszkowska-

Skurowa. Byłem zapraszany na różne kursy,
w tym scenografii, choreografii czy malarstwa.

lud owym?

LUDZIE

O sztuce ludowej z perspektywy twórcy i działacza społecznego

- Oczywiście. To wielce zasłużone instytucje,

dostrzegam ogromną różnicę w stylu. A zesta

ale nie dysponują teraz odpowiednimi środkami

wiając ze sobą prace z poszczególnych lat, widzę

na zakup prac od twórców. Kiedyś, począwszy

płynne przechodzenie do realizmu. Więcej tu jest

od lat 60-tych do początku lat 90- tych muzea

sztuki amatorskiej niż „stylu ludowego”. Nie

każdego roku kupowały wyroby rękodzielnicze

chcę stać uparcie w miejscu, by przypodobać się

do swoich zbiorów. Jak jest dziś, wszyscy wie

stronie komercyjnej. Słyszę nieraz ja k klient na

my. Dobrze, że są wśród nas darczyńcy, którzy

jarmarku przy stoisku rzeźbiarza ludowego, szu

swoje prace przekazują do zbiorów muzealnych.

ka rzeźby w stylu ludowym, a twórca mu dopo

Zbieractwo

wiada, że zrobi mu jaką sobie zamówi. Gdzie jest

wszelkiego

rodzaju przedmiotów

kultury materialnej dawnej wsi przez wiele lat

więc dziś ta autentyczność ludowa?

było również moim konikiem. Chciałem mieć
nawet własne muzeum. Życie zdecydowało ina

- Czy w sklepach Cepelii znajdziemy auten

czej. Cały wielki zbiór przekazałem do muzeów

tyczne wyroby ludowe, o jakich Pan mów i?

w Oliwie i Starogardzie. Uważam, że tam będzie
najlepsze miejsce dla tego rodzaju muzealiów.

- Liczne sklepy Cepelii z wyrobami rękodzieła

Wiele muzeów nabyło również moje prace. Będę

ludowego dawały kiedyś gwarancję autentyczno

zawsze miło wspominać współpracę z Muzeum

ści dzieł. Skup odbywał się przez Komisje Ocen

Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej,

Etnograficznych i Artystycznych i żaden „knot”

Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny, M u

nie miał prawa znaleźć się na półce sklepowej.

zeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie, Mu

Dzisiaj brak jest podobnej instytucji. Samowola

zeum Ziemi Kociewskiej w Stargardzie. To bar

sprawia, że przeciętny obywatel nie ma zupełnie

dzo ważne instytucje gromadzące dobra kultury

rozeznania, co jest jeszcze w konwencji trady

materialnej i ludowej Kaszub i Kociewia. Dzięki

cyjnego rękodzieła ludowego, a co już wykroczy

nim możemy poznać autentyczną sztukę ludową.

ło poza jego ramy.

- Co znaczy autentyczność w sztuce ludowej?

- W jaki sposób odbyw ała się współpraca mię
dzy tw órcami ludow ymi a Cepebą?

- Mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że
zawsze chciałem tworzyć, a nie produkować.

- Twórcy dostarczający swoje wyroby do Cepelii

Nigdy nie starałem się być za wszelką cenę

posługiwali się Książką Zamówień, wystawioną

w czołówce. Raz zrobi się coś dobrego, innym

przez

razem mniej. I na tym chyba polega poszukiwa

transakcja

nie w swojej sztuce właściwego kierunku. Nie

w książce i na koniec roku obliczany był poda

trzymam się uparcie pewnej konwencji w sztuce.

tek. Marża handlowa wynosiła wtedy 18 %.

Porównując moje pierwsze prace z dzisiejszymi,

A dziś 100 %
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i więcej. Nie powinno tak być.

) ---------------------------------------------------------

LUDZIE

O sztuce ludowej z perspektywy twórcy i działacza społecznego

Z chwilą przemian ustrojowych wszystko zmie

niem łączą prostotę formy z malarską ekspre

niło się na gorsze. Taki dokument jak Książka

sją. Malarstwo na szkle to drugi obszar Pana

zamówień przydałby się i dziś. Doszło bowiem

twórczej aktywności.

do tego, że twórcy nie prowadzący działalności
handlowej, a tych jest 99 %, obawiają się brać

Interesowałem się nim od dawna, bo już

udział w jarmarkach czy kiermaszach ludowych z

w 1959 r. zostałem zaproszony przez Wojewódz

uwagi na kontrole Urzędów Skarbowych i moż

ki Dom Twórczości Ludowej w Gdańsku na

liwe kary. W tamtych czasach legitymacja STL

warsztaty z malarstwa na szkle do Wejherowa.

dawała możliwość spokojnego, doraźnego han

Wtedy jednak nie pojechałem na nie, już nie pa

dlu. Niestety nie ma już takiej możliwości. Cen

miętam dlaczego. Ale pewnie i dobrze, bowiem

trala Przemysłu Ludowego i Artystycznego Ce

wtedy malowano na szkle bez oparcia o trady

pelia interesowała się mną od początku mojej

cyjne malarstwo na szkle, jakie na Pomorzu ist

twórczości. W 1961 r. zawiozłem kilka moich

niało. Nikt o tym nie wiedział lub po prostu nie

rzeźb i zostały zakupione przez spółdzielnię ce

chciał wiedzieć, z czysto ideologicznego punktu

peliowską, której agenda mieściła się w Gdyni.

widzenia. Bo jak pogodzić fakt walki z Kościo

Moje prace przyniosły mi pierwsze dochody

łem i organizować warsztaty malowania na szkle

z działalności twórczej. Współpraca z Cepelią

w oparciu o zachowane zabytki sakralne? Ma

trwała ponad 40 lat. To była bardzo dobra insty

lunki na szkle na Pomorzu istniały bowiem tylko

tucja dająca możliwość zarobku tysiącom ręko

o takiej tematyce. W 1988 r. etnograf Woje

dzielników w Polsce. Po zmianach ustrojowych

wódzkiego Ośrodka Kultury w Gdańsku, Krysty

w naszym kraju została niestety zlikwidowana,

na Szałaśna i dr Aleksander Błachowski z Mu

w dotychczasowym kształcie. Cała rzesza ludzi

zeum Etnograficznego w Toruniu zorganizowali

straciła pracę i możliwość zarobkowania. Różnie

warsztaty z malarstwa na szkle w oparciu o za

o Cepelii mówiono, ja jednak nie mogę złego

chowane malunki z XIX wieku. Było ich zaled

słowa o niej powiedzieć. Istniał tam Fundusz

wie kilka. Znajdują się w Muzeum Kaszubskim

Rozwoju

dysponujący

w Kartuzach i Muzeum Etnograficznym w Toru

środkami na stypendia, nagrody, zapomogi i sub

niu: wtedy zobaczyłem je wszystkie. Od tamtej

sydia. Organizowano konkursy, wystawy krajo

pory maluję na szkle i udzielam lekcji z tej

we i zagraniczne. Bardzo dużo dzieł twórców

dziedziny na różnego rodzaju warsztatach z mło

ludowych eksportowano. To wszystko, niestety,

dzieżą szkolną,

się skończyło.

mieszkańcami wsi.

Twórczości

Ludowej

nauczycielami i uzdolnionymi

- W rzeźbie wypracował Pan indywidualny
- Kto dziś organizuje te warsztaty?

styl. Statyczne, schematyczne rzeźby wykona
ne w jednej zwartej bryle z opracowaniem

- Na przykład Kaszubski Uniwersytet Ludowy

jedynie najprostszych szczegółów z powodze

---------------------------------------------------------- (
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w Wieżycy, z którym współpracuję od 1985 r.

Powiśla i Żuław'. Kiedy w łączył się Pan w pra

Początkowo polegało to na uczestniczeniu w ple

ce tej organizacji?

nerach, a w miarę nabierania doświadczenia,
stałem się wykładowcą na zajęciach z malarstwa

- Do Stowarzyszenia Twórców Ludowych zosta

na szkle, rzeźby i konsultantem na corocznym

łem przyjęty w 1972 r. Powstało ono w Lublinie

plenerze dla twórców ludowych. Kaszubski Uni

w 1968 r z przekształcenia się Klubu Pisarzy

wersytet Ludowy to wspaniała instytucja opiera

Ludowych o ogólnopolskich zasięgu. Moja legi

jąca swą działalność na fachowej dydaktyce

tymacja ma numer 262. Dziś nasza organizacja

w dziedzinie upowszechniania kultury ludowej

skupia ponad dwa tysiące członków. Organiza

Kaszub, Kociewia i Borów Tucholskich. Cieszę

cyjnie jesteśmy podzieleni

się, że mogę edukować dzieci i młodzież mojego

Odziały. Oddział gdański powstał w 1978 r.,

Kociewia. Odbywa się to zwłaszcza w Centrum

z inicjatywy etnograf Krystyny Szałaśnej i mojej.

Wystawienniczym i Regionalnym w Tczewie.

Pierwszym działaniem nowopowstałego Oddzia

Moi podopieczni wręcz chłoną wiedzę z malar

łu STL było utworzenie własnych funduszy.

stwa na szkle. To jest obiecujące zjawisko.

Twórcy przekazali swoje dzieła na sprzedaż.

na poszczególne

Darowizny zostały wystawione w nowoutworzo
- Które ze swoich dzieł darzy Pan najwięk

nej przez Wojewódzki Dom Kultury Galerii

szym sentymentem?

sztuki Ludowej. Galeria działała przez kilka lat.
Wystawiały tam swoje prace hafciarki, rzeźbia

- Największym osiągnięciem i wydarzeniem dla

rze, ceramicy z Kaszub i Kociewia. Taka galeria

mnie był osobisty udział w budowie ołtarza pa

przydałaby się i dziś.

pieskiego w Sopocie. Prace koordynował wspa

zjeździliśmy wzdłuż i wszerz nasze Pomorze,

niały scenograf Marian Kołodziej. W znacznym

odwiedzając artystów ludowych. Na taśmie ma

stopniu wpłynął on na moją rzeźbę i spojrzenie

gnetofonowej oraz filmowej przetrwały zareje

na sztukę z właściwej strony. Ołtarz, do którego

strowane przeze mnie rozmowy z twórcami

rzeźbiarze ludowi Pomorza wykonywali figury

z Kaszub, Kociewia, Borów Tucholskich, Powi

i kapliczki, zapisał się na stałe w naszym krajo

śla i Żuław. Traktowałem równo te regiony, żad

brazie. Wiele z tych kapliczek i figur zdobi nasze

nego nie preferując w swej działalności. Kultura

świątynie, stoją na rozstajach dróg, zdobią przy

ludowa regionów jest składową kultury naszego

domowe kapliczki.

całego narodu i tak należy to ujmować w swej

Razem z panią Krystyną

działalności. Tak się moje życie ułożyło, że sta
- Przez 25 lat pełnił Pan funkcję prezesa gdań

łem się obywatelem dwóch regionów: Kaszub

skiego oddziału Stowarzyszenia Twórców' Lu

i Kociewia. W Trójmieście mieszkam prawie pół

dowych. Otaczali Państwo opieką twórców'

wieku, ale nigdy nie zapomniałem o mojej

z

rodzinnej ziemi - o Kociewiu.

Kaszub,

Kociewia,

Borów'

Tucholskich,
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Szopka bożonarodzeniowa, obraz na szkle. 2005,
wł. Edmund Zieliński

Matka Boska z Dzieciątkiem
rzeżoa/drewfw. 1976,
wł, Oddział Etnografii MNG

Matka Boska. rzeźba/drewno, 1996.
wl. Kaszubski Uniwersytet Ludowy

Św. Rozalia, obraz na szkte. 2005,
wl. Edmund Zieliński

Pieta. rzeźba/drewno. 1975.
wł. Oddział Etnografii MNG
Św. Stanisław, cbraz na szkle. 2005, wl Edmund Zieiinskl Św Marek, obraz na szkłe. 2005, wł. Edmund Zieliński

ff&e(liĆ in**
łć/cd t/ a c jc t ę * t e g o -<iur'tctcz,
6o u m e -ic e /o + z c c /e i m u s z e .
m e i& c/e
ip + it f jr r jt j m o jĄ . c i te s lę .
eccteknt/m 7ćsoón s c r/e c /e
detf STt/aJćCOL CJtds-oÓcJtf
Sfctt
Street me.
e c/lATm łeć 7+tpfe J łttś c
s łu c h a ć , m ó g k p t d s ź f it e
i

p o d o ó o c n tf T ^ t y e .

p o m o c c*tc fitc tu o
s/cocice* żfe ś e m o /c
£>*ft ta s k s * /{/ rte 5 + cU /e & oiee,

6^0 lito -^clA r/eJ s p o jA m k

m rr/'e ,

m o ce / t fte A p ę jm Jtą s AStf^ccc £ccr
J ^tm -A ^cć m " A/sećioct & A-a.rrLfO*
£ . z . Z . *4. 4 * * 9

Św. Franciszek, rzeżbadrewro, 1992, wl. Muzeum Ziemi Kociewskiej
w Starogardzie Gdańskim (w te rzeźby Jana Giełdona (1929-1992).
AHreda Luoockiego (1914-1993) i Izajasza Rzepy (1904-1999) przed
stawiające Św Franciszka)

{

31

)

PRZEMIANY

Eliza Czapska

ŚLADAMI UNIWERSYTETÓW LUDOWYCH

Rozmowa z Andrzejem Sową, autorem naukowego opracowania
„Mojego pam iętnika. Życie spełnione” Zofii Solarzowej

W 1973 roku nakładem L u d o w ej Spółdzielni W ydawniczej ukazał się „M ój p a m ię tn ik ” Zofii
Solarzow ej, któ ry odbił się szerokim echem w środow isku działaczy kultury zw iązanych ze wsią. A u to rka
- żona Ignacego Solarza, tw órcy p ierw szeg o U niw ersytetu L u d o w eg o w P o lsce w zorow anego na
dośw iadczeniach duńskich - z talentem literackim opisała sw oją działalność u boku męża, a następnie
w ojenne przeżycia i pow o jen n ą działalność kulturalną na wsi. P rze z stronice pa m iętn ika p rzew ija ją się
setki nazw isk ludzi, któ rzy odgryw ali w ażną rolę w życiu społecznym P o lski w okresie m iędzyw ojennym .
Ten w łaśnie fa k t skłonił A n d rzeja Sow ę - historyka i długoletniego redaktora P olskiego R a d ia -

do

naukow ego opracow ania pam iętnika. W ubiegłym roku staraniem Stow arzyszenia Z espołu „ P ro m n i”,
którego tw órczynią była Z ofia Solarzow a, ukazał się „ M ó jp a m iętn ik. Życie sp e łn io n e ” w opracow aniu
redaktora A n d rzeja Sowy.
A u to r opracow ania w obszernych p rzyp isa ch naśw ietla tło historyczne okresu bujnej działalności
U niw ersytetu L u d o w eg o w Szycach i G aci P rzew orskiej p o d kierunkiem

Ignacego Solarza i oraz

artystycznej działalności je g o żo n y Zofii. Z am ieszcza rów nież biografie osób, które p rzew in ęły się w je j
życiu. N a sza rozm ow a z redaktorem A ndrzejem Sow ą dotyczyła w ielorakich aspektów działalności
U niw ersytetów Ludow ych, których g łów ne ideow e p rzesła n ia w ciąż p o zo sta ją aktualne.

gdzie tętniło życie kulturalne. Całe dzieciństwo
spędziła otoczona ludźmi nietuzinkowymi,
społecznie zaangażowanymi. Bywalcami dworu
byli działacze ludowi, oświatowi, artyści
i wszelcy „rewolucjoniści". Działalność pani
Zofii w powstałym w 1924 roku Uniwersytecie
Ludowym w Szycach pod Krakowem była więc
konsekwencją wychowania w etosie służby
ludziom. Szymon Kobyliński, którego ojciec
Zygmunt był uczniem Uniwersytetu Ludowego,
zawsze powtarzał: To co się m ów i o zaanga-

- Lektura „Pamiętnika” Zofii Solarzowej
wywołuje
tęsknotę za
przedwojennym
światem, za osobami, które potrafiły służyć
społecznemu
etosowi.
W
odrodzonej
międzyw ojennej Polsce działali wspaniali
ludzie na miarę ówczesnego, wymagającego
czasu. Odnosi się to na pewno do osób, które
tworzyły Uniw ersytety Ludowe.

Zofia Solarzowa wychowywała się
w rodzinie ziemiańskiej na dworze w Mięsem,

-----------------------------------------------------(
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żowaniu ludzi żyjących w międzywojniu brzmi ja k

do rodzinnej w?si została bibliotekarką. Z entu

slogan, ale to była prawda. Odrodziła się Polska

zjazmem starała się uczyć tamtejszych miesz

i nowe państwo bardzo ludzi zobowiązywało.

kańców czytania książek. Po drodze z kościoła

Służyli mu gotowi ponieść najwyższe ofiary,

ludzie występowali do biblioteki. W ten sposób

w

zginął

dowiadywali się, że mogą przeżyć coś innego,

rozstrzelany, najprawdopodobniej w Palmirach

odmiennego od ich codzienności. Stopniow?o,

wiosną 1940 roku.

niektórzy z nich nabyw?ali też w?iary w siebie

tym

śmierć,

jak

Solarz,

który

Dzisiaj pewnie też są tacy ludzie. Osoby,

i pragnęli się w?ybić, stawiali sobie różne cele.

które poświęcają się dla innych w każdych

W Szycach prowadzono zajęcia z głośnego

czasach

czytania i dokonywało analizy różnych utworów?.

zasługują

na

najwyższe

uznanie,

ponieważ zostawiają po sobie trwały ślad.

Czytanie czyni bowiem człowdeka innym.

- Ten ślad w przypadku działalności

- Sam Gm ndtvig był nie tylko pastorem,

Uniwersytetów Ludowych był wyjątkowy. Ich

ale przede wszystkim ważnym dla okresu

tw órca Ignacy Solarz mawiał, że zależy mu na

duńskiego romantyzmu poetą, pieśniarzem,

w zbogaceniu duszy chłopów...

myślicielem..

- Uniwersytet Ludowy stanowił novum na

- Duńskie przysłowde mówd, że rolnik

gruncie polskim. Z założenia szkoła miała wzo

duński osiąga w?ysokie plony, poniew?aż czyta

rować się na duńskich Uniwersytetach Ludo

poezję.

wych,

Danii

Wspomniany już Szymon Kobyliński twierdził,

w połowie XIX wieku. Cel był ten sam -

że czytanie poezji do tego stopnia wzbogaca daną

edukacja

wsi.

osobę, że staje się ona innym człowdekiem.

Uczniowie Uniwersytetu to byli ludzie, którzy

Grundtvig i za nim Solarz twierdzili, że czytanie

często po raz pierwszy mieli książkę w ręku. Nie

poezji

było więc łatw?o przestawić ich na te nowe tory.

zjazdy wychowanków? Solarzów?, i co znamienne,

Twórca idei Uniw?ersytetów? Ludowych

N.F.S

mimo upływu tylu lat w?ciąż mówili o ideach

Grundtvig, mawiał: zanim zmeliorujemy pola

jakie zaszczepiono im w? Szycach i Gaci. Czuli

i łąki musimy zmeliorować dusze ludzkie. By

się ludźmi, którzy mogą decydować o sobie, za

człowiek był świadom swojego posłannictwa,

szczepiono im poczucie godności, a to jest

bez względu na co robi i gdzie pracuje. Solarzom

najcenniejsze. Wartości materialne nie były dla

i ich zespołowi zależało na tym, by ludzie, którzy

nich istotne.

tam

które

zaczęły

powstawać

pozaszkolna

trafiali,

w?

mieszkańców

wracali

do

swoich

To jest oczywiście

czyni

człowieka

skrót myślow?y.

lepszym.

Pamiętam

domów?

odmienieni, by nie traktowali sw?ojego losu jako

-

W

krajach

skandynawskich,

gdzie

dopustu bożego a nauczyli się, że od nich samych

narodziły się Uniwersytety Ludowe, dążono

wiele zależy. Zofia Solarzowi opublikowała

jednak do tego, by polepszyć sobie życie

piękne

również pod względem materialnym.

opowiadanie

o

dziewczynie,

która

skończyła Uniwersytet w? Szycach a po pow?rocie

----------------- 1
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- Tak, i podejście do tej kwestii w Polsce

Gandhiego, filozofii dalekowschodniej. Solarz

mnie niepokoiło. Spotkałem w 1986 r. jednego

był bardzo tolerancyjny. Sam nie wyznawał

z wychowanków Solarz ów, który opowiadał, że

żadnej religii, jednak celebrował chrześcijańskie

miał w życiu wiele okazji, by podnieść swój

święta. To był element tradycji.

status materialny i ułatwić sobie codzienne życie.

Solarz był prekursorem przeszczepiania idei

Nie czynił tego jednak, ponieważ kierował się

Grundtviga na grunt polski, na ludzi, którzy nie

wskazówkami

że

widzieli innego świata poza swoim najbliższym

majątek nie jest ważny. A w krajach skan

otoczeniem. Po takim kursie wyjeżdżali troszkę

dynawskich, gdzie narodziły się Uniwersytety

mądrzejsi. I zostawała ta wiedza i umiejętności

Ludowe, chłopi chcieli poprawić sobie życie

w nich na zawsze. Co roku odbywały się zjazdy

również pod względem materialnym. W Gaci

uczniów

i Szycach jednak uczono, że należy pozostać

utrwalano wiedzę, jaką zdobyli. Chłopi uczyli się

w tym miejscu skąd się wyszło i być biednym

nowych form spędzania wolnego czasu. Jeździli

w myśl zasady res sacra miser - rzecz święta być

do sąsiednich wsi i dalej, uprawiając małą

biednym. Na tym poziomie więc preferowano

turystykę. Uniwersytet Ludowy tworzył ludzi

w tym systemie wychowawczym minimalizm.

pełnych, którzy odnajdywali również wartości

Dodajmy jednak, że absolwenci Uniwersytetów

głębsze. Wydaje się, że spędzanie wolnego czasu

Ludowych

przez

Solarza,

a ten

twierdził,

należeli z reguły do postępowych

i przodujących gospodarzy.

Uniwersytetów

ludzi

wsi

nadal

Ludowych,

pozostaje

a więc

ważnym

problemem społecznym.

- Wykłady na Uniwersytecie Ludowym
dotyczyły wielu obszarów ludzkiej aktywności.

- Tak wzbogaceni zmieniali faktycznie

Dorośli uczniowie poznawali na nich świat

sw oje otoczenie społeczne?

odmienny od powtarzalnego życia na wsi.
- Może nie do końca, ale z pewnością tak.
- Solarz pokazywał ludziom świat. Wykłady
o kosmosie,

wycieczki,

leckiego, który wspominał, że nauczony przez

uniwersytetu

Solarzów starał się na przykład wprowadzić

poznawali okolice, poszerzały ich horyzonty

w swoim gospodarstwie uprawę wielu roślin.

myślowe i poznawcze. Solarz był człowiekiem,

Każdy kto wrócił do domu z Uniwersytetu

który liznął trochę świata. W Danii obserwował

Ludowego czuł się naładowany wiedzą.

w

czasie

o

dalekich

których

funkcjonowanie

lądach,

Pamiętam opowieści pana Duczoka z sied

uczniowie

tamtejszych

Uniwersytetów

W pewnym momencie Zofia Solarz skon

Ludowych, przebywał w Czechach, na W ę

statowała, że jednak czegoś

grzech, był nawet na sympozjum w Cambridge,

systemie nauczania. Dziewczęta po skończeniu

gdzie

krążyła

nauki strasznie rozpaczały, że muszą wrócić do

informacja, może tylko plotka, że poznano

domu, do rodziców, do biedy i ciemnoty. Wtedy

Solarza z Gandhim. Na pewno w postawie

pani Zofia stwierdziła, że nie nauczyli ich

Solarza było wiele z filozofii głoszonej przez

poszanowania dla tradycji i nie wykształcili

miał

wykład.

Gdzieś

nawet

----------------------------------------------------------------------- (
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w uczniach świadomości, że po powrocie do

osobistych. Na lekcjach wychowankowie mówili

domu mają wierzyć w to, że zmienią również

o złych i dobrych obyczajach na wsi. Solarzowa

swoich rodziców. Ale nie w sposób, który sprawi,

starała

że przestaną być dla nich autorytetem.

obrazowały utarte „prawdy”, takie ja k np.: „Kto

- Przekażcie im to, czego się tu nauczyliście.

nie pracuje, niech nie je", albo „Moje dziecko,

Powoli i bezboleśnie.

moja żona, moje pole, moje sprawy, mogę z nimi

Znałem tych wychowanków. To byli ludzie,

robić, co mi się podoba."

którzy

w

ówczesnej

biednej

się

Barbara

rzeczywistości

czelnego

wyróżniali się na tle swojego otoczenia.

zmienić

Weber,

ich

myślenie,

zastępca

Wsi Współczesnej

które

redaktora

na

wspominała, że

Zofia Solarzowa świetnie odgrywała rolę żony
- Nauka na Uniwersytetach Ludowych
sprzyjała

też

zmianie

bohatera

i

w

pewien

sposób

pozostawała

postrzegania

w cieniu męża. Jednak jak widzimy, to nie do

tradycyjnych ról damskich i męskich. Zofia

końca prawda. Już jako młodziutka dziewczyna

Solarzowi a dawała wykłady o rodzinie, roli

była

kobiet w historii.

znajdziemy

bardzo

aktywna.

opisy

W

„Pamiętniku”

z

bolszewikami,

wojny

w czasie której młodziutka Zofia opatrywała
- Tak, jednak nie poszło to tak daleko, by

rannych żołnierzy. Zofia sama była wielkim

działały koedukacyjne grupy uczniów. Na letnich

wychowawcą. Co znamienne, zwracano się do

kursach wykładów Solarzowej słuchały jedynie

niej - chrzestna.

dziewczęta. Ale uczyły się, że rola żony przy
mężu to nie jedyna możliwość dla nich. Zofia

- Była również animatorem kultury. Dużą

Solarzowa była autorką prekursorskich zajęć:

wagę przykładała do zajęć artystycznych.

„Dzieje ruchu kobiecego" oraz „Kobiety w życiu

Stała

społecznym",

teatralnych, a w czasie wojny napisała hymn

które

prowadziła

na

kursie

żeńskim. Cykl wykładów obejmował m.in. takie

się

autorką

wielu

pieśni,

sztuk

Batalionów Chłopskich.

zagadnienia jak: „Kobieta w kulturze pierwotnej.
Matriarchat",

„Kobieta

twórczynią

kultury

- Pani Zofia twierdziła, że teatr, jego

rolnej", „Upadek do roli niewolnicy mężczyzny",

uprawianie i oglądanie pomaga żyć.

„Chrześcijaństwo i Kościół wobec kobiety",

z wychowankami organizowała przedstawienia,

„Kobiety w dworach, w miastach i w pań

tworzyła teatr samorodny, czyli „z głowy", oparty

szczyźnianej rodzinie", „Pierwsze walki o wy

na spontaniczności, emocjach, wspólnej zabawie.

zwolenie.

Lubiła inscenizować

Sufrażystki",

zawodowej, politycznej",
wiejska

wobec

„Prawo

równości

„Dzisiejsza kobieta

przyszłości".

Wielkim

Wraz

opowiadania i nowele.

Bazowała na pieśniach, przyśpiewkach i opo
wieściach

ludowych,

przynoszonych

przez

powodzeniem cieszyły się zajęcia Solarzowej

wychowanków z całego kraju. Teatr Solarzowej

z cyklu „Rodzina". N a nich mówiła o sprawach,

był żywy, swobodny, różnorodny.

o których milczano na wsi, gdzie ludzie wstydzili
się

okazywania

uczuć,

ujawniania

spraw
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również inte

ceniła. Minister w rządzie sanacyjnym - Pieracki

lektualiści. Leon Kruczkowski twierdził, że

miał powiedzieć, że Solarz może robić różne

„teatr „gacaków" jest teatrem prawdziwym

rzeczy, ale nie pracować z młodzieżą. Może na

(...) Jest wyzwalaniem w

- nie

zmianę stosunku władz do Solarza miał wpływ

w aktorach - instynktu zbiorowego tw orzenia

fakt odrzucenia przez niego propozycji zostania

i wyzwalania piękna. Znaczy to, że jest

wojewodą łuckim? Uniwersytet w Szycach był

zarazem teatrem prawdziwie społecznym.”

tworzony za pieniądze państwowe, więc państwo

Maria Dąbrow ska również bardzo ceniła teatr

miało prawo stawiać pewne wymagania osobom

Solarzowej.

kierujących nim. Moim zdaniem Solarz powinien

- Interesowali się nim

ludziach

być bardziej skłonny do kompromisów, ale nie
-

Dąbrowska

jeszcze

przed

I

wojną

rozumiał tego.

Solarza zwalczała nie tylko

światową zbierała w okolicach Russowa ludowe

sanacja, Witos też go nazywał górnolotnym

pieśni.

apostołem.

Była zafascynowana teatrem ludowym.

Gdybym

miał

osobiście

oceniać

A Zofia Solarz tworzyła go w każdym miejscu

Solarza, też kilka spraw bym mu wytknął, m.in.

swej pracy. W 1939 r. Dąbrowska wspominała

jego flirty z komunistami. Wykładali nieraz na

w swoich Dziennikach o ogromnym wrażeniu,

Uniwersytecie

jaki

komuniści często byli agentami. Ten, kto przed

wywarł na

niej

teatr

Solarzowej.

Po

wojną

pani Zofia do utworu Jana Wiktora, chciała, by

socjalistą. Jeśli chodzi o kler, to księża byli różni;

jej opowiadania równie zostało zaadaptowane na

też tacy,

scenie przez

Dąbrowska mówiła

Solarzów. Ale byli też inni, którzy sami zakładali

że gdyby Zofia Solarzowa tworzyła za

Uniwersytety Ludowe, jak na przykład ten

granicą, to z pewnością dorobiłaby się sławy

w Dalkach, jaki ukończył Stanisław Mikołajczyk.

i pieniędzy, a w Polsce miała tylko kłopoty.

Ksiądz Czaplicki z sąsiedniej parafii udzielał

nawet,

lewicowe

że przed wojną

obejrzeniu przedstawienia, jakie przygotowała

Solarzową.

miał

a wiadomo,

poglądy,

którzy byli niechętni

zostawał
działalności

Solarzom ślubu i brał ich nieraz w obronę.
- Działalność

Uniwersytetu Ludowego

A Eustachy Nowicki nakłaniał

Solarza, by

spotykała się też z krytyką. Czego mogła się

poszedł dla dobra sprawy na kompromis. Bez-

obawiać sanacja ze strony Solarza, osoby,

kompromisowość zgubiła Solarza. Potem spot

która

kała rodzinę Solarzów ogromna tragedia, śmierć

kształciła

chłopów?

Zofia

Solarz

wspomina również w „Pamiętniku” o niechęci

dziecka.

wobec Uniwersytetów^ Ludowych ze strony
kleru.

- W tym czasie, w 1931 r. zwolniono
Solarzów z pracy w Uniwersytecie Ludowym

- Nie wiadomo dlaczego Solarz w pewnym

w Szycach. Odezwała się wtedy wieś Gać,

momencie stał się w środowisku elity rządowej

która

persona non grata. Otrzymał przecież Krzyż

prow adzili dalej działalność.

Oficerski, Polonia Restituta, a to było znaczące
odznaczenia, które władza dawała osobom, jakie

zaproponowała,

by

na

jej

terenie
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- Stworzony przez Solarzów Uniwersytet

- Środowisko wiejskie nie było świadome

w Szycach istniał do 1939 r. Jan Lipka, który

własnych walorów. W

prowadził

polskiej, jak opisuje Zofia Solarz, ekspresja

po

Solarzu

Uniwersytet

zginął

w Katyniu. W Gaci na początku, ze względu na

w

brak

powszechnym. Wiejskie pieśniarki wyróżniały

środków,

zajęcia

Solarzowie,

gdyż

nie

zatrudnienie

trzeciego

prowadzili
stać

ich

stałego

tylko

było

na

uczestniczyli

w

tańcu

nie

była

zjawiskiem

się i nie należały do licznego grona.

wykładowcy.
- To była elita wiejska. Pieśniarki wyrastały

Z pomocą przyszli wtedy byli wychowankowie,
którzy

pieśniach,

przedwojennej wsi

prowadzeniu

ponad przeciętność. Nie było wśród chłopów

zajęć.

W całym kraju bez przerwy organizowano

powszechnej

chęci

do

śpiewania,

grania.

zbiórkę funduszy na działalność Uniwersytetu.

Wspomniany już ojciec Szymona Kobylińskiego

Postawiono w końcu w 1936 r. budynek, który

po powrocie z Oflagu działał na wsi próbując

zaprojektował Jan Witkiewicz, bratanek słynnego

zachęcić chłopów do życia kulturalnego. Trzeba

Witkacego, kolejna osoba z kręgu elit kul

było działać w ten sposób, by chłopi sami

turowych, która wspierała Solarzów.

odczuwali potrzebę założenia teatru. Zmuszanie
ich do tego, to tak jakby zaczynać budowę domu
od dymu z komina, jak pisał Leopold Staff. Gdy

- Po wojnie na krótko Uniwersytet został

pytałem go: w jaki sposób się to odbywało? -

reaktywowany, w końcu zlikw idow ano go jako

odpowiadał,

przejaw' Polski burżuazyjnej. Życiem na wsi
interesowali

się

osobowości

świata

Polski

Wiesław'

jak

jednak

wciąż

poświęcił temu

całe życie,

szukając recepty na zaangażowanie chłopów

różne

w życie artystyczne. Pani Zofii Solarz bardzo

społeczno-kulturowego
Myśliwski,

że

często

Tadeusz

się to udawało.

Przychodzili surowi

ludzie, przeważnie dziewczęta, a ona wydobwała

Kubiak...

z nich artyzm.
-

Po

wojnie

niektórzy

literaci

żywo

interesowali się życiem na wsi. Myśliwski,

- W opowiadaniach pt. „Skalni ludzie”

Kubiak jeździli do wiejskich klubów, by poz

Zofia Solarz opisuje, w' jaki sposób odbyw ało

nawać tamtejsze

się to w' Białym Dunajcu. Nie było jej łatw o..

obyczaje.

Nie tylko

więc

etnografowie interesowali się życiem na wsi
„Skalni

i ruchem Uniwersytetów Ludowych. Sygietyńscy

ludzie”

stanowią

studium

na przykład obserwowali bacznie ich działalność.

socjologiczne o roli alkoholu w życiu danej

Wieś i jej działacze stanowili dla tych twórców

społeczności i o trudzie zastępowania wrażeń

źródło inspiracji. W Polsce, mimo wszystko,

nim wywołanym wartościowszymi. Pani Zofia

zachowaliśmy jednak ciągłość tradycji. Wiesław

chciała pokazać góralszczyznę światu, wydobyć

Myśliwski opowiadał mi o Holendrach, którzy

ją z cienia. Stworzyła w Białym Dunajcu silny

odwiedzali

zespół pieśniarzy, tancerzy, aktorów. Wcześniej

go

w

Polsce,

bo

chcieli

się

dowiedzieć, jak szukać własnych korzeni. Oni

prowadziła kursy dla przedszkolanek w Handz

bowiem zostali od nich odcięci.

lówce, potem założyła Teatralny Uniwersytet
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Ludowy w Brusie pod Łodzią. Program zbliżony

miejscowościach.

był do gackiego, jednak ze znacznym roz

Uniwersytetu Ludowego są pasjonujące, dlatego

budowaniem kierunków artystycznych. Szkoła

Stowarzyszenie Promni planuje wydać również

miała kształcić przyszłych animatorów kultury,

tom wspomnień osób, jakie znały Solarzową.

przygotowywać do pracy w świetlicach, domach

Pewne wartości są wieczne, takie jak braterstwo,

kultury, bibliotekach. Aktywnie uczestniczyła

przyjaźń, poszanowanie innych osób, tolerancja

w odbudowie Towarzystwa Uniwersytetów Lu

dla odmiennych poglądów, pomoc ludziom słab

dowych, była członkinią Rady Uniwersytetów

szym, pokrzywdzonym, osobisty rozwój. Uni

Ludowych. Nigdy niestety nie udało się jej

wersytet Ludowy zwracał na nie uwagę. I dlatego

wskrzesić tego, co zostało pogrzebane na Gackiej

jego idea będzie zawsze aktualna i znajdzie

Górce.

admiratorów.
- Świadectwem, tego co robiła Zofia

Solarz,

jest

„Pamiętnik”.

Planowane

są

również publikacje innych jej dzieł, m.in.
opowiadań,

pieśni,

sztuk

z rysunkami Zofii Stryjeńskiej.

teatralnych
Do kogo są

adresowane?
- Na pewno nie do masowego odbiorcy.
Spotkania autorskie, jakie odbyłem jako autor
opracowania „Pamiętnika” pokazują, że istnieje
jednak

wcale

niemałe

grono

osób

zain

teresowanych typem działalności, jaką uprawiała
Zofia Solarz. Była niezwykłą postacią związaną
z folklorem i kulturą wsi polskiej.

Warszawa,

Miąse, gdzie niestety po dworze nie ma już śladu,
Przeworsk, Biały Dunajec, Szyce, Chicago to
miejsca, które odwiedziłem. W Chicago w Domu
Podhalańskim odbyło się spotkanie promujące
„Pamiętnik”, w którym uczestniczyło 170 osób.
Zorganizowała je mieszkająca tam wnuczka pani
Zofii, która na wysokim poziomie prowadzi
zespół ludowy „Wici”, a więc jest kontynuatorką
działalności

babci.

Przy

miętnika” wielokrotnie

opracowaniu

musiałem

sięgać

„Pa
do

rozmów z żyjącymi świadkami twórczości i życia
bohaterki, do ksiąg parafialnych w różnych

Opowieści

wychowanków

PRZEMIANY

Zofia Solarz owa
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P oniższy tekst pochodzi z przygotow yw anego do druku dorobku Zofii Solarzow ej obejm ującego p ism a spo
łeczne i literackie, now ele i reportaże. A utorka z w ielkim talentem opisuje ludzi i szczególny charakter p ra c y
w am atorskim Zespole P ieśn i Tańca w B iałym D unajcu, „ P od hale”, który założyła w latach pięćdziesiątych
ubiegłego wieku.

Wiemy, oczywiście wiemy, że nie należy
z dzieciaków robić solistów popisujących się wśród
starszych, narażając ich na publiczne zachwyty, na
smak - sławy. Franuś jeździł z nami rzadko. Podle
gał w czasie tych wędrówek podwójnej dyscypli
nie. Zespołowej i ojcowskiej. Nigdy nie było z nim
kłopotu.
Czekaliśmy zawsze niecierpliwie na tę chwilę,
w której Franuś wbiegał na scenę między „zwyrtające się” w kole dziewczęta. Jego występowi towa
rzyszyło zawsze napięcie życzliwej ciekawości
i niezmiennie świeże wzruszenie wszystkich człon
ków zespołu, co bardzo rozgrzewało atmosferę
zarówno sceny jak i widowni.
Kiedy Franuś odbijał młodemu panu - młodą
panią czyli Anielcię Dańko i stawał przed kapelą
aby zaśpiewać swoją śpiewkę podającą muzykan
tom takt tańca, już szumiała widownia życzliwym
śmiechem i szeptem.
Franuś - taki malutki jakby miał nie siedem
a pięć lat, poważny przy tym i nadzwyczaj
wdzięczny, jasny i czarujący bez cienia chwalby
i łatwego popisu śpiewał swoim czystym muzy
kalnym głosikiem:

Żal nam bardzo, że od roku już nie uczestniczy
w pracach Zespołu i w występach - Dziadek Studniar, który „pisę siy” Jan Łukaszczyk. Nazywali
śmy go dziadkiem dla jego dużej powagi, trochę też
- z powodu charakterystycznej sylwetki starego
górala, chociaż Studniar nie ma jeszcze 60 lat.
Lubimy go wszyscy, bo to chłop zacny, miękkiego
serca a twardego charakteru, bardzo prawy, rzetel
ny, a także nadzwyczaj miły. Jego obecność w Ze
spole była nam wielką pomocą we wszystkich
sprawach dotyczących zachowania się członków
zespołu. Do tego wszystkiego artysta i to nie małej
miary. Pięknie mówił gadki góralskie i „aktorował”
w sztukach scenicznych, posługując się starą gwarą
góralską.
To jednak nie wszystko jeszcze, bo dopełnia
miary i wagi studniarowych walorów fakt, że jest
on ojcem Franusia. Ile uroków posiada Studniar
jako chłop stary, tyle - posiada ich Franuś, jako
mały chłopak, po prostu jeszcze dziecko. Kiedy
jeździł od czasu do czasu w świat na występy, miał
lat siedem. Zaczął uczęszczać do szkoły, do tej
pięknej szkoły w Gliczarowie, którą tak zapamięta
le budował własnymi rękami dla syna i dla wszyst
kich dzieci w Gliczarowie, Jan Łukaszczyk.
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„W tyj dolinie , sacharynie,

dzieciak przywykł w swoim domu i w sw^ojej wsi.

Zimno tam, zimno tam,

Nie były to same pochwały i zachwyty, ale także

Jakoż jo siy z tej doliny

surowe wymagania. Dorośli tancerze uczyli go

Wymotom, wymotom.”

w sypialniach i za kulisami trudniejszych „figur”

tańca, dobrej postawmy w tańcu, fantazji i w' ogóle
Aby jego cichy głosik usłyszeć i zrozumieć trudne,

wszystkiego co powinien umieć prawdziwy „paro

obce „ceprom” słowa, publiczność zapiera dech,

bek” czyli kawaler. Nierzadko pot płynął po małej

a kiedy skończył - zawsze wybucha śmiech, taki

buzi, tak się mozolnie Franuś uczył sw^ojej trudnej

serdeczny śmiech życzliwych dziecku ludzi. Życz

sztuki. -

liwych, oczarowanych i trochę rozśmieszanych.

Skąd że by górale znali kunszt tego niesłycha

Dlaczego Franuś uparł się, aby to właśnie śpiewać,

nie trudnego tańca, gdyby się go nie uczyli tak wła

nie wiem.Słowa te świetnie wyznaczają takt „na

śnie jak Franuś: mozolnie, uparcie, od chwili kiedy

dwa”. Ale są inne śpiewki, również skandujące ten

z ramion matki zsuwali się na ziemię i tupali nóż

takt. Po prostu to mu się dobrze śpiewa. Od tej

kami W' takt góralskiej muzyki. Żaden stary góral

śpiewki poszło przezwisko jakim Zespół obdarzył

nie lekceważy tańca dzieci. Traktuje go jak natural

Franusia: „Sacharynka”. Naturalnie: „Nasza sacha-

ne ćwiczenia w kunszcie stanowiącym jeden z naj

rynka”.

ważniejszych elementów góralskiego rytuału -

Doprawdy nie było to jakimś chytrym obmy

obyczajowego.

ślonym „trickiem” scenicznym, że .Aniela przy

Oczywiście takim samym kunsztem jest mu

„zwyrtaniu” się Franusia, na zakończenie tańca, że

zyka i śpiewa Góral czy góralka pozbawieni słuchu

był taki maluśki i przy szybkich obrotach w koło

i głosu, nie muzykalni, chociaż mogą być wysoko

nóżki jego odrywały się od podłogi, podnosiła go

szanowani w swoim środowisku nie posiadają jed

w górę i całowała w różowy policzek.Tak wyszło

nak tego daru imponowania i czarowania, który na

jakoś na którejś z prób, no i zostało w widowisku.

Skalnym Podhalu tak bardzo się ceni.

Ludzie na widowni byli zawsze tym prostym poca

A jeśli już nie nutą i tańcem to można zdobyć

łunkiem dziecka bardzo wzruszeni, czego nie uwa

sobie tam autorytet darem pięknego mówienia.

żaliśmy za zbyteczny czy błahy rezultat \vpływu

Sprawiedliwym sądem, mądrością w radach zysku

serdeczności, która w zespole była zawrze szczera.

je się tu uznanie, ale serce ludzkie zdobywca się

Bo górale kochają dzieci żarliwie i „noremnie” (to

urodą sztuki góralskiej. Jeśli na pierwszym miejscu

jest porywczo). We wszystkim są „noremni”,

wśród zalet cenionych na Podhalu postawimy

a temperamenty ich mają napięcie - wysokie! Więc

oczywiście zaradność życiowy i gospodarność, to

i nienawidzą i kochają na śmierć i życie. Wszyscy

jednak na drugim chyba -uzdolnienia artystyczne

ludzie na świecie, wszyscy chłopi, a więc i górale

i twórcze. Nic więc dziwnego, że dzieci góralskie

bardzo gorąco kochają dzieci. Trzeba to wiedzieć

uprawiają sztuki piękne od najwcześniejszych lat

się i z tym się liczyć szukając drogi do góralskich

i to niejako zabawkę, ale jako poważną dyscyplinę

serc i umysłów.

sztuki, która pozwoli im wzejść do społeczeństwa

W klimacie serc życzliwych Franuś nie demo

ludzi dorosłych z honorem.

ralizował się, nie przewracało mu się w jasnej

Tak jak Franuś - większość dzieci góralskich

główce, bo ten klimat był taki właśnie do jakiego

tańczy- najpierw na boiskach i „za owocami”, potem
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w sieniach obok starszych na weselach, potem

skuteczniej miłość. Miłość do treści, które tradycja

w izbie w kątku i wreszcie chłopcy stają przed mu

przekazuje nowym pokoleniom i do dzieci, które

zyką ze śpiewką, aby „wywieźć tanecznicę na śro

z ducha, z serc, z umysłów, z ust i z postaci rodzi

dek na środek izby. Środkiem wielkiej izby do któ

ców1 przyjmują sens tego wszystkiego co ludzie

rej Franuś” wszedł wcześniej od swych rówieśni

obcy wychowani na teorii i abstrakcji - widzą je-

ków- za rzetelną naukę i pracę swych drobnych

dynie jako formę, a nazywają regionalizmem, jeśli

nóżek, jest właśnie scena, na którą wyprowadził go

nie folklorem.
Dzieci czują to, czego jeszcze nie wiedzą.

ojciec i ojcowy zespół.

Chłoną wy siebie rytm, gest, barwę, słowo- matki
„Ej, ta moja matusia

ojca, ludzi najbliższych. Wiedzą jaka jest matka,

Wcas raniućko staje,

wyiedzą czy w jej nucie jest wyłaśnie radość czy żal,

Ej, moje drobne nozki

ból, niepokój. Pamięć - każe im wiązać to wszyst

Po rosie poznaje”

ko piękno z towyarzyszącymi mu wydarzeniami,
z dobrocią czy złością ludzką, z biedą czy bogac

Zawiszę mi ta śliczna śpiewka plączę mi się po

twem, z taką a nie inną pracą, z takimi to a nie

głowde, kiedy myślę albo mówię o Franusiu, choć

innymi ludźmi.

to przecież weselna śpiewaka. A mała Janeczka Heli

Nigdy nie zapomnę malutkiego Franka Zbój

i Franka Bundów? To śliczne delikatne dziecko

nika (pisę sie -Świder). Ojciec tańczył kiedyś

wyrośnie na pewno na dziewczynę i kobietę

w świetlicy zespołowej - demonstrując taniec gó

0 wielkiej wTażliw^ości na piękno, na śpiewaczkę

ralskim gościom.Kiedy stanął przed muzyką i za

1 tancerkę sw^ego środowiska. Od niemowlęctwa

śpiewał przestępując z tym szczególnym, lekkim

patrzy na urodę swoich rodziców, na tę urzekającą

uginaniem kolan z nogi na nogę, malec podszedł do

góralską urodę. Oni zaś kultywują i pielęgnują

niego i jak zahipnotyzowany patrzył mu w twyarz,

w sw^ojej jedynaczce dar urzekania śpiewem. To nie

a nóżki zaczęty poddawyać się żywej wizji ojca.

jest tak jak w jakiejś inteligenckiej rodzinie, w któ

Dziecko było takie małe (2 latka), że sięgało głów

rej „cudowme” dziecko popisuje się śpiewaniem,

ką ojcowyskiego kolana, więc musiało tę główkę

tańczeniem, teatralnym gestem. Tam u górali zaw

dźwyigać wysoko, wysoko aby uchwycić oczkami

sze jest surowość i - że jeszcze nie tak, jeszcze

wyraz twyarzy bardzo rosłego chłopa. Nie spłoszyły

trzeba lepiej i inaczej. Nikt tam nie wyraża zachwy

go ani śmiech obecnych, ani słowya żartobliwe

tów, nie każe dziecku popisywać się „dla gości”.

i nawyołująee.

Obserwuje się dziecko spod oka i prowadzi je za

Jak słonecznik za słońcem obracał się ku tań

sobą, za swoim przykładem do możliwie jeszcze

czącemu ojcu i tylko czasem objął wzrokiem

większej doskonałości...

dziewyczynę z którą ojciec wymieniał spojrzenia,
którą adorowyał i z którą przekomarzał się swyoim

I znowu trzeba sobie zdać sprawę z sity - która
się nazywa tradycja.

wyspaniatym tańcem, pełnym zarówno ognia, tem

Na Podtatrzu widzi się jej widomy kształt i czuje

peramentu, przekory jak wytworny fordanser.

się dla niej szacunek. Siła to jak dunajecka rwąca

Pilnie obserwowałam Franusia. Już nie tylko

woda. Nie ujarzmisz jej, to fantazją swoją i urodą

rejestrowyał ruchy ojca nóżkami i rączkami, nie

narobi nie mało szkód. Działanie jej reguluje naj

tylko poruszał wyargami wyyszeptując, ale wy jego

----------------- 1

41

) ----------------------------------------------------------------------

PRZEMIANY

maleńkiej

postaci zabawnie

Kiedy serca bijg zgodnie

odbijały się, jak

ostatnich lat. Dzieci zespołowych mamy dwana

w zwierciadle - i temperament i godność ojca. Prę

ścioro w wieku od kilku dni do wieku szkolnego.

żył się wypinał malutką pierś, główkę zwracał

Bardzo zabaw?nie było kiedyś na występie

w lewo i w prawo, uśmiechał się i marszczył. Ab

w? Zakopanem, bo tak się złożyło, że matki przy

solutnie przy tym nie zwracał uwagi na ludzi. Nie

wiozły ze sobą kilkoro dzieci, w? tym dwoje przy

obchodziło go zupełnie to czy ktoś na niego patrzy

piersi. Już kiedy wędrowaliśmy na salę teatralną

czy nie. Nie tańczył też, nie miał tej intencji. Po

ludziska stawali i dziwili się co to będzie za występ

prostu całym sobą chłonął tańczącą parę, szczegól

z niemowlętami. Oczywiście dzieci pilnowały sio

nie ojca.

stry i babki, ale matki wymykały się za kulisy, aby
nakarmić maluchów?, kiedy zaczynał}? popłakiwać.

Z przyjemnością myślę o tym, że moja mała
wnuczka, która już w drugim roku życia reagowała

Czułość dla dzieci nie jest czymś w?stydliwym

na góralską muzykę, w trzecim, kiedy usłyszała ją

dla mężczyzn. Ojcowie tak jak matki troszczą się

w radiu wołała „Grają! Nasi grają!” I tańczyła tę

0 sw?oje dzieci i okazują im wiele czułości, chociaż

muzykę jakoś jeszcze nie doskonale, teraz w pią

zawsze prawie tak jak wszyscy chłopi pokryw?ają tę

tym roku życia jest góralką „do szpiku kości”

czułość żartem. Naturalnie jacy ludzie taka miłość.

w tanecznym geście, wyrazie i rytmie. Dziecko to

Byw?a więc często ciasna i samolubna. Ale jest ona

opanowało z łatwością ten naprawdę trudny taniec

tym czułym miejscem, tą struną łatwą do drgania

i czuje, rozumie i kocha nutę góralską. Czuje się też

1 może się rozw?ijać w bardzo pozytywną siłę spo

w Dunajcu jednym z góralskich dzieci, z którymi

łeczną.

pasie krowy, śpiewa i tańczy. Nie jest tam dla

Jedną z najbardziej niespodziewanych i god

nikogo tym „cudownym dzieckiem”, ale jednym

nych szacunku manifestacji uczuć naszej gromadki

z wielu miłych i kochanych dzieci.

były odw?iedziny w sanatorium dla dzieci chorych

A dzieci naszych gazdów?. Wszystkie, cała

na gruźlicę kości w Zakopanem. Wiadomo jak gó

piątka małych Matygów? uwielbia rodziców?. Za ich

rale cenią się i jak swoje w?ystępy niechętnie

pow?agę, za to, że są szanowani przez ludzi, za tro

„sprzedają” za dobre serca. Toteż zdumienie ogar

skę o gazdo w?kę i o „majątek” dla dzieci, ale bodaj,

nęło nas, kiedy w tym właśnie sanatorium zespół

że najbardziej za urodę. Za czarne w?arkocze i oczy

nasz rozgościł się nie pytając na jak długo. Dzieci

matczyne, jej śliczny taniec, godny, dumny nawet

nie można było zebrać w jednej sali w?ięc zespół

a uroczy, za śpiew. A kiedy rodzice oboje daw?niej

rozdzielił się na grupki i rozproszył po wielu sa

śpiewali czasem wieczorami, dzieci zapatrywały się

lach. Tu grali muzykanci, tu kilka „dziew?cząt”

w? nich i tym samym skupieniem uwagi, jaki ob

śpiewało, tam jakaś para tańczyła, tam znów? zbój

serwowałam u Zbójnikowego Franusia.

nicy pokazyw?ali kilka figur sw?ego tańca, a wszę
dzie zaw?iązały się serdeczne ciekaw?e rozmowy

Trzeba przyznać, że w? zespole naszym jest

i opowiadania.

uroda na miłość i na dzieci. Siedem małżeństw
skojarzyło się w naszym zespole w ciągu 5 lat, kil

Maleństwa unieruchomione w? gipsie, często

ka już gotowych wystąpiło do Zespołu, a kilkoro

w? pozycjach utrudniających patrzenie i rozmow?ę

spośród członków ożeniło się czy wydało poza

w?padały w zachwyt. Niektóre najsłabsze, albo naj

zespołem. Panien i kaw?alerów mamy już tylko

mocniej opancerzone dzieci panie opiekunki i pie

tych, którzy przyszli do Zespołu w? ciągu dw?óch

lęgniarki

------------------------------------------------------------------------(

42

brały

na

ręce

i

przenosiły

) ----------------------------------------------------------------------

bliżej

PRZEMIANY

Kiedy serca bijg zgodnie

większych skupień wokół górali. Niektóre brały na

Doceniam i głęboko szanuję pracę nauczycieli

ręce góralki, całowały je, śpiewały im i coś tam

na wsi. W Białym Dunajcu nauczyciele dają z sie

szeptały

bie bardzo wiele, a jakoś mało mają dla siebie. Nie

wywołując

na

twarzyczkach

dzieci

uśmiech albo i śmiech wesoły i zdrowy.

miejsce tu na ocenę skuteczności działania szkoły

Mężczyźni zaś mniej swobodni w tym domu

wiejskiej, ale z chwilą kiedy zbliżamy się do dzieci

cierpienia i troski zabawiali dzieci przekazywaniem

nie można odwracać oczu od środowiska ich umy

szczegółów stroju, ciupag, piórek u kapeluszy, spi

słowego i kulturalnego wzrostu. Jedno jest pewne.

nek i instrumentów. Kiedy nadszedł czas posiłku

Autorytet o jaki zabiegają nauczyciele nie jest auto

dzieci, trzeba było naszych górali wypraszać, ser

rytetem właściwym. Jest to mieszczański styl życia

decznie, ale stanowczo.

dopełniany rutyną mentorstwa, traktowania z góry

Zebraliśmy się wszyscy w sanatoryjnym ogro

maluczkich, wśród których wypadło ciągnąć ciężką

dzie czekając na autobus. Wszyscy dzielili się wra

taczkę życia. Wynika to z nieznajomości praw ży

żeniami w podnieceniu wyrażali dzieciom współ

cia społecznego, jego radości i poziomu.

czucie, opowiadali o swoich rozmowach z dziećmi,

Dużo można by wspomnieć przykładów wiel

o ciężkich przypadkach choroby. „Dziewczęta”

kości i prostoty w kraju naszym i w szerokim świę

płakały mówiąc i słuchając szczególnie wzruszają

cie. Z dziecięcych lat zostało mi - między innymi-

cych opowiadań. „Chłopcy mieli łzy w oczach”.

wspomnienie inspektora szkolnego w Norwegii.

Postanowili wtedy jeździć często do wszystkich

W bibliotece mojej było zawsze dużo książek

sanatoriów dziecięcych i w ogóle do dzieci. I rze

skandynawskich pisarzy i te mocno utkwiły w mo

czywiście na każde zaproszenie do domów dzieci

jej pamięci. Otóż - pamiętam z opisu taki obraz.
Przez pola idzie człowiek z plecakiem. Zdaje

chorych czy zdrowych jeździli zawsze chętnie.
Wszystko to jest właściwie zupełnie naturalne.

się nuci coś, a w każdym razie bardzo jest szczę

Zasługuje jednak na uwagę ta miękkość i czułość

śliwy, że tak na przełaj, że swobodny i ziemia pod

u ludzi, których kultura i obyczaje są twarde i ostre,

stopami - droga i piękna. Człowieka tego zobaczy

którzy w warunkach handlowego stosunku do „go

ły dzieci w wiejskiej szkółce. Zobaczyły przez okna

ści”, łatwizny popisu i żerowania na naiwności

szkolne. Puściły się pędem naprzeciw, dopadły,

przybyszów- stają się często chytrzy i cyniczni

otoczyły go, witały jak kogoś najbliższego z tą

a nierzadko zdziczali w pijaństwie i łatwości zdo

prawdziwie dziecięcą poufałością, która nigdy

bywania grosza.

i nigdzie na świecie nie obniżyła autorytetu nau

Przy Zespole w Białym Dunajcu zorganizowa

czyciela. Dzieci kochały tego pana z plecakiem.

liśmy w ostatnim roku zespół dziecięcy. Dzieciaki

Czekały z czym przyjdzie, co opowie, czego od

gamą się do tańca i śpiewu, czekają na specjalny

nich zechce się dowiedzieć. Kochali go też nauczy

dla siebie, a nie powtarzany za starym zespołem -

ciele i atmosfera szkoły przypominała atmosferę

program. Nie dają nam przejść drogą, czepiają się,

szczęśliwej rodziny, której członkowie nie z przy

pytają proszą - nudzą. Umieją wszystko to co doro

padku i nie krwią jedynie są złączeni, ale wzajemną

sły zespół śpiewa i tańczy. Cieszą się, że już nie

ufnością, szacunkiem również wzajemnym i wspól

długo przestaną być przyczepką dla starszych, że

nymi zainteresowaniami.
Potem, dużo później - wzruszyłam się bardzo

zajmie się ktoś nimi osobno i wyłącznie. Są to

takim pozornie drobnym wydarzeniem z życia

dzieci szkolne.
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koleżanki Marysi Makówny, młodej bardzo wów

łatwiej szło, ale i starzy nauczyciele ściskali kolegę

czas nauczycielki. Otóż - kiedyś po południu

Jędrzeja, śpiewali z nim, snuli plany na nową, inną

w izdebce swojej poprawiała wypracowania swoich

odtąd pracę na wsi.

uczniów. Usłyszała szelest za drzwiami i jakieś

Nisko, niziutko kłaniam się też swoim nauczy

chrobotanie do drzwi, nisko, przy ziemi a więc

cielom i wychowawcom. Wspaniali to byli ludzie -

jakby skrobał pies - czy kot. Otworzyła drzwi. Za

bardzo wielcy bo wielkość życia znali i wielką mi

progiem stała malutka, trzyletnia dziewczynka

łością życie kochali - ci jakże prości i skromni.

w samej koszulce, w której dźwigała duży - jak na

Byliśmy przyjaciółmi swoich uczniów. Takiego to

jej siły - kamień.

„dobrego” pecha miałam, że ze szkoły wyniosłam

Zapytana po co ten kamień niesie malutka od

wiedzę o człowieczeństwie i wspólnocie. Myślę

powiedziała: „Na Dom”. Rzecz była w tym, że

sobie zawsze jak to ciężko i trudno nieustannie

Koleżanka Marysia zapaliła swoją wieś i swoje

czuwać nad tym, aby iść z kimś na spotkanie, aby

dzieci szkolne do budowy domu ludowego i wła

nie narazić na szwank swego „autorytetu”.

śnie pod jej wpływem dzieci z zapałem gromadziły

Otóż w rezultacie takiej postawy nauczycieli-

na budowę tę kamienie. Malutka widziała to, chcia

nie ma mowy o tej dobrej, właściwej poufałości ich

ła i ona też swój kamień przydźwigać i pochwalić

z dziećmi, stąd też ich wpływ na dzieci jest bardzo

się tym osobie, która do tej pracy inne starsze dzie

niewielki i nie zawsze właściwy. Bywa owszem

ci zachęcała. Widziała też, że Pani sama dźwigała

i dobroć, i łaskawość i imponowanie czymś tam,

kamienie i może chęć naśladowania Pani była naj

i strach i tak zwana karność, ale to wszystko prze

mocniejszą pobudką do jej społecznego „czynu”.

cież nie ma nic wspólnego z wychowaniem w lu

Miałam wiele koleżanek podobnych do Marysi, ale

dowym, demokratycznym społeczeństwie.
Tłumaczy się ten stan rzeczy tym, że z chło

to dziecko z kamieniem na jej progu szczególnie do

pami naszymi nie da się żyć równo, towarzysko

mojej wyobraźni przemówiło.
A jeszcze potem - jakże bliski sercom ludzi

i po prostu bo są zbyt prymitywni. A to nieprawda.

kochającym wielkość i prostotę był wizytator mini

Tylko nam zrobiono krzywdę - kształtując nas na

sterialny Jędrzej Ciemiak. Któż zapomni o tych

obraz i podobieństwo

zabawnie speszonych, zaszokowanych nauczycie

w Kaczym Dole.

państwa

aptekarzostwa

lach zebranych na spotkaniu z wizytatorem kiedy

Myślę, na podstawie bardzo pilnej obserwacji

ten zaczynał swój „referat” piosenką do której

życia przez tych tam kilkadziesiąt lat, że życzli

przygrywał na gęśłikach. Mówił też jakoś dziwnie,

wość dla życia i ludzi, rozumu, prawość, nawet

jakby brał ludzi w objęcia, za ramiona, jakby nimi

kultura i estetyka żj^cia osobistego i domowego - to

potrząsał, jakby chciał strącić im z głów korony,

nie są przywileje ludzi z miasta, nawet ludzi wy

nawet przez wywołanie oburzenia i protestującego

kształconych. Wiem, że bardzo uczony człowiek

wstrząsu.

umie być szkodliwy, złośliwy i nierozumny i nie

Widziałam kilkakrotnie - jak nauczyciele

konsekwentny w działaniu, a natomiast analfabeta

oglądali się niepewnie jak się zachować, jak gor

może czynić dobro z pełną świadomością i odpo

szyli się w obawie o swoje autorytety. No i potem

wiedzialnością.

kończyło się to zupełnym rozprężeniem, ulgą, jak 

Chodzi tylko o to aby odróżniać magazyn wia

by pancerze opadły z piersi i z ramion. Z młodymi

domości od wiedzy, wiedzę od mądrości, kulturę
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od techniki w sposobie życia oraz aby kształcąc

rzy góralskich dla postrachu. Przeciętna suma „wy

umysł ludzki, mechanizując pomoc w pracy czło

kupu” od odpowiedzialności za handel nielegalny

wieka jednocześnie kształcić wyobraźnię ludzi

to jest 20, 50,100 zł (do ręki). W okresie świąt-

i uczucia ich społecznie cenne, a także uwrażliwiać

w^ykup jest droższy i łapanki zdarzają się częściej.

każdego człowieka, od najwcześniejszego dzieciń

Dzieci góralskie żyją więc w atmosferze oszu

stwa na oddziaływanie przyrody żywej.

kiwania, kłamstwa i przekupstwa usprawiedliwio

Nie pora tu i nie miejsce na dłuższe zastana

nego racją bytowania i bogacenia się w warunkach

wianie się nad tym co przekazują górale jako śro

zorganizowanej nieuczciwości, niejako legalnej

dowisko - swoim dzieciom. Na pewno jednak naj

w powszechnym obyczaju. Z drugiej strony praca

większym dobrem jakimi ojcowie obdarzają dzieci

chałupnicza górali jest wyrazem ich ogromnej pra

na Podhalu to bujna, „foremna” natura, żywa twór

cowitości i uzdolnień artystycznych, a w owym

cza wyobraźnia, wielka wrażliwość na ograniczenie

handlu „ściganym” policyjnie wskazują oni dużą

swobody i zaradność życiowa. Na pewno nie prze

ruchliwość i niemały spryt. Na ogół górale gardzą

kazują dzieciom zdolności zorganizowanego życia

złodziejstwem i w? ogóle oszukaństwem w swoim

zespołowego i potrzeby kształcenia się. Stąd -

środowisku. Zasadniczo więc są na Podhalu Skal

wszystkie wyżej wymienione dobra są zamrożo

nym warunki sprzyjające opłacalnej i uczciwiej

nym kapitałem i stojącą - wodą - zbiornikiem in

pracy, a także godności zawodowej i środowisko

fekcji. Stąd epidemie, szczególnie powszechnego

wej.

pijaństwa i uganiaczki za „dudkami”. Gdyby nau

Dlaczego dotychczas nie ma jakiejś rozsądnej

czyciele na Podhalu uczyli się sw^ego środowiska,

i uczciwej polityki gospodarczej w stosunku do

gdyby kierowali się jego szczególnymi właściwo

Podhala nie wiem i nie rozumiem. Obecny brak

ściami umieliby na pewno w oparciu o miłość góra

planu, organizacji i kierunku w tej dziedzinie po

li do dzieci stosować odpowiednie środki wycho

woduje najgłębszą demoralizację środowiska. Dla

wawcze.

tego to każde dziecko góralskie dzieli świat na

Ale i nauczyciele są bezradni wobec stosun

swój, góralski i obcy, pański czy „ceperski”. Z tego

ków gospodarczych zmuszających górali do zarob

pańskiego nic nie rozumie i nie ma do niego zaufa

ków nielegalnych. Każde dziecko góralskie pomaga

nia. Przyzwyczajenie do kar pieniężnych i więzien

rolnikom w? produkowaniu pończoch, kapcy czy

nych jakie spadają na rodziców - znieczulają się

innych specjalności Podhala zdając sobie w pełni

doskonale na „moralność” głoszoną przez „panów”.

sprawę z tego, że wełna i skóra na te wyroby- jest

Wszystkie góralskie dzieci wierzą również, że za

nabywana nielegalnie. Każde dziecko wie również

„dudki” wszystko można kupić i pomyślny dla sie

o tym, że za „dudki” można dostać każdy towar

bie wyrok sądowy i prawo do handlowania

najbardziej strzeżony, przjnMeźć go i uniknąć kon

i wszystko czego biedak dostać nie może. Tak,

fiskaty czy aresztowania.

dzieci góralskie to przeważnie zdolni sprytni i od

Władze widzą setki nowych domówi góralskich

ważni malcy. Mogliby z nich wyrosnąć piękni lu

zbudowanych najczęściej jedynie za nielegalne

dzie. Jednak ideałem ich są „dudecki”. Za wszelką

zarobki, widzą tysiące górali wędrujących z niele

cenę. Ale za wszelką cenę zarobione - nie ukra

galnym towarem po kraju i od czasu do czasu przy

dzione. I to jest coś zdrowego. Na tym można

łapują najbiedniejszych i najmniej cwanych handla
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gruntować każdą gospodarczą i społeczną sprawę

większe niż w spółdzielni. Setki tysięcy rękawic,

na Podhalu.

skarpetek i czapek idzie w świat z rąk owych pry

Kiedyś przyszła do mnie trzyletnia „sąsiadka”

watnych przedsiębiorców, dorabiających się tą dro

i przyniosła mi w garnuszku malin - oczywiście

gą ogromnych majątków. A przecież mogliby

wiedziała, że kupię, z tym przysłała ją starsza sio

wszyscy chałupnicy zarabiać dobrze, gdyby praw

stra. Mała była taka sama jak tamta ze wsi Marysi

dziwa spółdzielczość umiała czy chciała zorgani

Makówny. I także w koszulinie tylko z gołym

zować chałupników na warunkach rzeczywiście

tyłeczkiem. Zaskrobała do drzwi. Otworzyłam.

korzystnych dla nich. Myślę, że odpowiednie kursy
i spółdzielnie mogłyby wprowadzić do góralskich

„Pani kupicie malin?”

rodzin zdrową społeczną atmosferę pracy dającej

„Nie mam dudków. Dasz mi bez dudków?”

dobry zarobek i świadomość użyteczności i odpo

„No to czekaj coś tu mam w kieszeni”

wiedzialności tej pracy.

Wyjęłam 20 groszy i dałam jej. Mała obróciła

Kiedy piszę te słowa - dzieci wracają ze szko

w paluszkach i oddała mi.

ły. Ileż tych dzieciaków! Wszystkie one niesłycha

„Nie fcem. Dejcie śtyry złote”

nie wcześnie wrastają w życie i sprawy swego „do

„A na co ci dudki?

rosłego” środowiska. Czy jest, a jeśli jest to gdzie,

„Na cukierki”.

w czym - zapowiedź odmiany, postępu, jakiegoś

„A nie dasz mi ani jednej malinki? Nie rada mnie

ruchu społecznego na góralszczyźnie, w którym

widzisz?”

dzieci te będą twórcami i uczestnikami. Te które,

„Rada widziem. Nie dom. Dudków mi trza.”

zostaną we wsi wejdą w kolisko, w kierat handlo

Dałam „dudki”, które mała rączka ścisnęła mocno,

wych spraw góralskich w gonitwie za dudkami, te,

a małe bose nóżki uniosły szybko do sklepu.

które pójdą do szkół -nie pójdą orkanową drogą
troski o rodzinną wieś i region.

Wieczorami, w każdym prawie góralskim do

Rosną zdrowo dzieciaki członków Zespołu. Ku

mu w Białym Dunajcu ślęczą pracowicie nad „pod-

czemu rosną? Teraz, kiedy są małe o nie się nie

kolonkami”, które wyszywają szybko i zręcznie -

martwię. Wszystkie otoczone są troską rodziców,

kobiety, dziewczęta i dzieci. Małe ośmio, dziewię

dobrze karmione i ubrane i na ogół czyste. Wszyst

cioletnie

swoje

kie pójdą do szkoły, myślę, że większość rodziców

„podkolonki” także przy krowach i często kosztem

nie zadowoli się szkołą podstawową dla swoich

dziecięcych zabaw, czytania, zadanych do odrobie

żywych, zdolnych i śmiałych pociech. Jednak nie

nia lekcji. Wprawiają się bardzo szybko i zarabiają

jestem pewna czy szkoła, czy społeczeństwo „pa

- do kilkuset złotych miesięcznie.

nów”, w które wtopią się kiedyś, kształtując się na

dziewczynki.

Wyszywają one

A potem równie szybko uczą się „pleść” -

obraz i podobieństwo - nie ojca i matki, nie szano-

czapeczki, rękawiczki, skarpetki. Wełnę dostają od

wanych w okolicy starszych ludzi, ale właśnie „pa

kobiety (najczęściej), która prowadzi to „przedsię

nów” da im najlepsze warunki rozwoju.

biorstwo” a która płaci im za czapeczkę 4,5 zło
tych, za rękawiczki 5„ za skarpetki 6,7 zł. Sprzeda
je się zaś te góralskie wyroby za kilkadziesiąt zło
tych. Wyzysk jest oczywisty, ale zarobki i tak dużo

----------------- 1
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O KULTURZE LUDOWEJ ~Z RÓŻNYCH PUNKTÓW WIDZENIA

O kulturze ludowej od dawna nie wypada mó
wić źle, czy choćby z przekąsem. Odkryta
w Romantyzmie i od razu wprzęgnięta w służbę
narodowi, nawet w okresie PRL-u (choć arbitralnie
odcięta od skazanej na potępienie kultury chłop
skiej i poddana licznym retuszom) przydawała się
w roli narzędzia uprawomocnienia władzy „ludo
wej” - np. podczas Dożynek albo jako rodzimy
przejaw kultury masowej - w barwnych okoliczno
ściach Cepeliad i festynów.
Dlatego w zapomnienie poszły opinie
w rodzaju tych, jakie niejednokrotnie formułowali
nasi najwybitniejsi publicyści i które powinny da
wać do myślenia nie tylko o samej tej kulturze, ale
przede wszystkim o naszym do niej nastawieniu.
I tak Wacław Nałkowski ubolewał swojego czasu
nad panoszącym się czułostkowo-sielankowym
chłopomaństwem, które „chętnie ubiera się w suk
manę i łapcie, zarzuca grzebień i mydło jako wy
mysły niemiecko-szatańskie, wpada w świątobliwą
ekstazę na widok chłopskiej chałupy”, a za wy
rocznię uznaje Sabałę - głównego dostawcę żętycy
dla chorych żołądków i mądrości dla chorych mó
zgów („Natura i siła”). Podobnie Aleksander Świę
tochowski: ten również ironizował na temat „fiksacji zakopiańskiej”, jaka dotknęła wyższe warstwy
społeczne i pisał, że dzięki Chałubińskiemu Zako
pane stało się miejscowością uczęszczaną i podzi

------------- {

wianą, leczącą wprawdzie „z chorób piersiowych,
ale wytwarzającą umysłowe” („Liberum veto”).
Dziś już mało kto ważyłby się na coś takiego.
Za to zewsząd słychać głosy, że kultura ludowa
kryje w sobie niezmierzone wartości, że stanowi
skarbnicę uniwersalnych sensów humanistycznych,
a każdy jej przejaw da się wykorzystać w tej czy
innej sytuacji, jest więc dobra na wszystko i na co
dzień. Nie pamiętamy, że z takiej właśnie postawy
żartował wspomniany już Świętochowski, kiedy
pisał: „zjadamy ów lud całkowicie, jak wieprza,
z wszystkimi wnętrznościami i ogonem, nie marnu
jąc nawet szczeciny, z której wyrabiamy szczotki”.
Wszystkie takie opinie na temat kultury ludowej między innymi dlatego, że brzmią bardzo unisono prowokują do kilku uwag krytycznych. Sformuło
wanie ich pozwoli na zaproponowanie zgoła innego
sposobu patrzenia na kulturę w ogóle, a więc i na
kulturę ludową.
Pierwsza refleksja wychodzi od przypomnienia
sądu wyrażonego przed laty przez profesora Suli
mę, iż określenia używane do opisu i charaktery
styki kultury ludowej - nawet wtedy, gdy są bardzo
pochlebne - zdradzają poczucie wyższości ich auto
ra, a przede wszystkim jego przekonanie o wyż
szości kultury, którą on sam reprezentuje. Ów pro
tekcjonalny w gruncie rzeczy stosunek do tego, co
„ludowe” jest niejako zakodowany w używanym
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języku i w zawartych tam „figurach myślenia”.

„podniósł”, co i „zdegradował” ludowe do narodo

Metafory ,ziarna”, „źródła” czy „podglebia” nie

wego. Tylko że takie sformułowanie kłóciłoby się

dwuznacznie sugerują tu określoną wizję świata,

nie tylko z powszechnie przyjętymi zasadami -

porządku społecznego i hierarchię wartości: naka

z owym odziedziczonym po przeszłości (stanowym

zują więc sytuować „lud” poniżej tego, co rozwi

jeszcze) myśleniem o strukturze społecznej, ale

nięte, dojrzalsze i lepsze. Jedynie dzięki łaskawemu

także naruszało forsowane dziś normy dyskursu

zainteresowaniu elit wszystkie proste, prymitywne

publicznego, nie bez podstaw nazywanego „hege-

i niedostatecznie ukształtowane elementy mają

monicznym”.

szansę być dopracowane, udoskonalone i dźwignię

Jak wskazuje wielu badaczy (yide: antologia

te na odpowiedni poziom. W tego rodzaju przeko

tekstów szkoły z Birmingham - „Kultura i hegemo

naniach, wyrażanych nie tylko w dyskursie potocz

nia” oraz tom „Humanistyka i dominacja” pod re

nym, ale też formułowanych w pracach nauko

dakcją Tomasza Rakowskiego i Anny Malewskiej-

wych, pobrzmiewają zdezaktualizowane już, wy

Szałygin) właśnie we współczesnych demokratycz

dawałoby się, koncepcje, zgodnie z którymi dzieła

nych państwach nie wiadomo czemu utrwala się

sztuki ludowej określano jako pierwociny dalekie

dychotomiczne mówienie o społeczeństwie złożo

jeszcze od prawdziwego artyzmu, a jej twórców

nym

porównywano do dzieci, dzikich lub chorych umy

i cofniętych w rozwoju, moherowych tubylców.

słowo albo też - zgodnie z teorią „opadania dóbr

Ci pierwsi, dobrze wykształceni i zamożni, miesz

kulturowych” - te wytwory traktowano jak zbarba-

kańcy wielkich miast coraz wyraźniej odcinają się

ryzowane, zdegenerowane odpryski sztuki ‘wyso

od pozostałych - tzw. przegranych transformacji,

kiej’, jej nieudolne zaledwie naśladownictwo.

mieszkańców wsi, pracowników byłych pegeerów.

Dokładnie

takie

nastawienie

z

oświeconych,

proeuropejskich

elit

odnajdujemy

Już nie tylko w mediach, ale też w pracach nauko

w znanym i wielokrotnie przywoływanym frag

wych można spotkać przejawy stygmatyzowania

mencie Norwida, gdzie poeta mówi, że dopiero

tych drugich, piętnowania ich „barier mentalnych”

Chopin „to, co ludowe podniósł do narodowego”.

i właściwych im jakoby niedostatków? „kompetencji

Poddany empirycznej, naukowej weryfikacji cytat

cywilizacyjnych” wraz z propozycjami skutecznego

okazuje się jednak nie do końca słuszny, ponieważ

i definitywnego wykluczenia tego żenującego mar

- co pokazują chociażby wykonane przez Ewę

ginesu (np. w formie „emigracji ostatniej”). To, co

Dahlig komputerowe analizy przebiegów rytmicz

przed w?ojną uznawano za stosowane dla mniejszości

nych i melodycznych w mazurkach Chopina - sto

etnicznych (hasło: „Żydzi na Madagaskar!”) dziś -

sunek wielkiego kompozytora do ludowych inspi

zdaniem wielu demografów i socjologów? - wydaje

racji był dwojaki. Z jednej strony, jak twierdzi ba

się jak najbardziej właściwe dla około 3 min

daczka, Chopin niewątpliwie wzbogacił istniejące

polskich chłopów?, czyli grupy, która przez cały

w wiejskim repertuarze formy melodyczne, ale

okres transformacji była atakow?ana bodaj najzacie

z drugiej strony - jeśli chodzi o wzorce rytmiczne -

klej.

dokonał ich znaczącego zubożenia, wykorzystując

Zdaniem profesora Michała Buchowskiego,

zaledwie kilka spomiędzy funkcjonujących kilku

autorytety naukowe angażują się tym samym

nastu. Należałoby więc dokonać znamiennej korek

w? niechlubne acz typow?e praktyki „orientalizowa-

ty Norwidowego osądu i mówić, iż Chopin tyleż

nia” własnego społeczeństwa. Tak jak niegdyś

-----------------------------------------------------------------(
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Europejczycy, chcąc uzasadnić panowanie kolo

powiedzieć” ten czy ów twórca ludowy, zakotwi

nialne, przypisywali ludziom Wschodu rozmaite

czone były za to w najmodniejszych kierunkach

wady i ograniczenia (czemu fascynującą książkę

badawczych, choć przecież wystarczyło udać się na

swojego czasu poświęcił Edward Said), tak obecnie

rozmowę z ludowym artystą. Skłonność ta była

elity opiniotwórcze prześcigają się w piętnowaniu

zresztą udziałem wielu autorów, aczkolwiek nie

wszystkich gorzej wykształconych i mniej zarabia

wątpliwie wypływała z ich jak najlepszych chęci:

jących, aby uczynić ich bezbronnym przedmiotem

uwznioślenia lub przynajmniej przybliżenia odbior

wyzysku kolonializmu „wewnętrznego”, nakiero

cy wiejskich realiów.

wanego na obszary rolnicze, peryferyjne i na lud

Zawziętym tropicielem takich ewidentnych

ność słabszą ekonomicznie oraz politycznie. Te

wpadek na obszarze literatury pięknej był na przy

zabiegi i towarzyszące im intencje sprawiają, że

kład Stanisław Pigoń.

aktualny kształt toczonej w Polsce debaty publicz

i wczoraj” przytacza on sporo przykładów rażącej

nej bywa określany mianem „neoliberalnego dys

niekompetencji chociażby u Wyspiańskiego, kiedy

kursu rasistowskiego” gdyż odmienności kulturowe

ten w dramacie „Klątwa” - a rzecz toczy się pod

i dystanse klasowe interpretowane są jako wyraz

czas wielkiej suszy - wysyła lud do okopywania

wrodzonych i nieusuwalnych dyspozycji osobni

ziemniaków (!) albo u wielu innych, którzy z upo

czych bądź grupowych (zwracają na to uwagę auto

rem i nagminnie pole po pszenicy nazywają rży

rzy pracy zbiorowej „Podziały klasowe i nierówno

skiem, choć to słowo oznacza pole po życie. Obry

ści społeczne” opublikowanej w 2010 r.) Ta socjo

wa się też od Pigonia nie komu innemu a Żerom

logiczna dygresja sugeruje, iż nieprędko uda się

skiemu, gdy kreśli on poruszającą scenę żęcia sier

nam rozstać z pełnym wyższości i protekcjonalnym

pem - na kolanach czy też każe Marcinkowi z „Sy

stosunkiem wobec kultury ludowej i samego „ludu”

zyfowych prac” trudzących się w polu chłopów

w jego aktualnych konkretyzacjach.

pozdrawiać słowami: „Niech będzie pochwalony!”

W artykule „Drzewiej

Jaka natomiast byłaby druga cecha potocznego

Tak zwracano się do kogoś znaczniejszego, tłuma

nastawienia względem kultury ludowej, tak jak

czy Pigoń, natomiast w opisywanej sytuacji najod

odbija się on w swoich publicystycznych, potocz

powiedniejsze byłoby zwykłe „Szczęść Boże!”

nych bądź - czasami - także naukowych przeja

O rażących brakach wiedzy - zwłaszcza

wach? Sądzę, iż (mimo wszystko) to ignorancja.

w tej dziedzinie, czyli w zakresie kultury społecz

Polegałaby zaś ona na tym, że wciąż z ogromną

nej - a więc w kwestiach etykiety wiejskiej, szcze

łatwością daje się obserwować skłonność do przy

gólnie właściwych form zwracania się do innych

pisywania zjawiskom i obiektom kultury ludowej

(językowych form adresatywnych) piszą też języ

pewnych cech czy znaczeń bez zadania sobie trudu

koznawcy. Podkreślają oni trwałość negatywnego

uprzedniego rzetelnego zgłębienia jej rzeczywi

stereotypu, w myśl którego wieś wciąż uchodzi za

stych sensów. Kilka kąśliwych, ale słusznych uwag

środowisko niezbyt „kulturalne”, wskutek czego

poświęcił jej w swojej ąuasi-monografii „Murzy-

mało kto spoza tego środowiska ma pojęcie o wiej

nowo” Jacek Olędzki, zwracając uwagę na absolut

skiej

ną dowolność w definiowaniu sensu wytworów

o zasadach chłopskiego savoir-vivr- u. Niewiele

sztuki ludowej przez uczone autorytety. Ich inter

zatem zmieniło się od czasu, kiedy to Orkan pisał

pretacje, odległe od tego, co faktycznie „chciał

z ironią, ale i z goryczą: „Ludziom z miasta wydaje

(

etykiecie,

konwenansie wioskowym
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się, że tzw. konwenans właściwy jest tylko nielicz

respondentów czy stosowanie innych środków

nej rzeszy wybranych: arystokracji i górnej war

przewidzianych w procedurach tak zwanej podwój

stwie mieszczan, O tym, by masa chłopska jakieś

nej hermeneutyki nie rozwiązuje tu sprawy, bo

konwenanse miała, nikomu z bytujących w mieście

wszak cytowanie zawsze jest arbitralne (a może

na myśl nie przychodzi. Tymczasem na wsi jest

być także tendencyjne), zaś omawianie swoimi

konwenans bardziej przestrzegany niż w świecie

słowami słów cudzych stwarza jeszcze większe

miejskim”.

możliwości przekłamania. Świadomość tych ogra
niczeń i możliwości manipulacji odzywa się we

Te słowa Orkana przypomina w swojej książce

współczesnej socjologii coraz częściej.

„Grzeczność językowa wsi” Kazimierz Sikora,
poświęcając zawarte tam rozważania właśnie nie

Szczególnie wiele takich nadużyć ma na swo

zmiernie bogatemu i skomplikowanemu systemowi

im koncie zjawisko folkloryzmu, a więc wszelkie

adresatywnemu (między innymi nader zniuansowa-

działania wykorzystujące

nym regułom „dwojenia” i „trojenia”). Jak zauważa

kultury ludowej w nowym kontekście i przy zupeł

autor, wszystkie te wyrafinowane formy precyzyj

nie innych niż niegdyś okazjach. Nieuchronnie

nie odzwierciedlają istniejące różnice i relacje spo

dochodzi wtedy do rażących uproszczeń formy oraz

łeczne, ale też wraz z ich zanikiem - giną. Niestety,

do zatarcia autentycznych treści, a niejednokrotnie

tak jak przed laty, pozostają one całkowicie poza

ma tu miejsce podstawianie zupełnie nowych sen

zakresem kompetencji mieszkańców z miast oraz

sów na miejsce tych właściwych. To dlatego ludo

inteligentów, którzy wciąż budzą konsternację

wa pieśń o jabłoneczce, towarzysząca niegdyś ob

zwracając się do mieszkańców wsi per „góralu”

rzędowi zaślubin i o wyraźnie erotycznym podtek

czy „baco”, a do właścicieli kwater agroturystycz

ście (czasem akcentowanym jeszcze i dziś w co

nych per „gazdo” i „gaździnko”. Dokładnie tak

bardziej frywolnyeh wykonaniach: „miałam ci ja

podczas realizowanych zaraz po wojnie socjolo

błonkę”) trafiła do repertuaru przedszkolaków. To

gicznych badań na Suwalszczyźnie zwracała się do

dlatego w okresie PRL-u przekonywano wszyst

swojej gospodyni profesor Maria Ossowska, skądi

kich, że Dożynki są wyrazem poparcia społeczeń

nąd bardzo kulturalna osoba (co w „Sylwetkach

stwa dla polityki partii, że liczne zwyczaje i cere

polskich socjologów” przypomniał inny socjolog,

monie na wsi to po prostu okazja do dobrej zabawy,

Stefan Nowakowski).

a struganie Frasobliwych to wyraz wyłącznie arty

elementy

tradycyjnej

Pora wskazać trzecią cechę naszego po

stycznych skłonności ludowych artystów, ale już

wszechnego i powszedniego stosunku do kultury

nie podzielanego przez nich światopoglądu religij

ludowej. To nonszalancja. Dlaczego? Ano dlatego,

nego i głębokiej wiaty.

gdyż najczęściej nawet nie zadajemy sobie pytania,

No i wreszcie czwarta właściwość cechująca

na jakiej mianowicie podstawie przyjmujemy, że

na wskroś miejsko-inteligencki stosunek do kultury

jakiś obiekt albo zachowanie znaczy to, co nam się

ludowej. Dawno temu doskonałe określenie - „per-

wydaje oczywiste, ma taką a nie inną wartość bądź

wersja” - zaproponował znany krytyk literatury,

też, iż ktoś chciał akurat to, a nie co innego wyra

Kołaczkowski. W swoim tekście „Nasz stosunek

zić. Odwołanie się do proponowanej przez Floriana

estetyczny do poezji ludowej” wydobył on dwu

Znanieckiego zasady współczynnika humanistycz

znaczny charakter zachwytów wyrafinowanego

nego, obfite cytowania oryginalnych wypowiedzi

konesera nad prostotą i wdziękiem pieśni ludowej.

( }
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„W skład wrażenia estetycznego - pisał - wchodzi

„Musimy się nauczyć więcej widzieć, słyszeć

tu zapewne poczucie egzotyczności (dla nas, ludzi

i odczuwać” - przekonywała Sontag w pracach

kultury innego świata) albo prostoty i dobitności,

wydanych niedawno po polsku pod znamiennym

albo znów nikły wdzięk naiwności. To jest jednak

tytułem „Przeciw interpretacji” - a musimy, ponie

pewne, że ani o prostotę, ani o naiwność artystom

waż ,jesteśmy w znacznie większym stopniu tym,

ludowym nie chodziło, że to były rzeczy mimowol

co przekazuje nam wzrok, słuch, smak, węch, emo

ne, a które nam właśnie najbardziej się podobają,

cje niż ideami napakowanymi nam do głowy”.

więcej częstokroć niż te walory, które mieli na oku

W ostatnich latach jej słowa zdają się trafiać

bezimienni twórcy. Stosunek więc nasz estetyczny

na podatny grunt w obrębie nauk humanistycznych,

do tych utworów jest wyraźnie perwersyjny, podo

gdyż raz po raz pojawiają się tu postulaty dotarcia

ba nam się nie to, co podobało się autorom, ale to,

przede wszystkim do znaczeń fizycznych i ciele

czego oni unikali” - przenikliwie konkludował

snych, jakie oferuje nam kultura, zamiast zadowa

Kołaczkowski.

lania się bezkrwistą i anemiczną abstrakcją. Wy

Zapewne, można by wskazać jeszcze więcej

łącznie pojęciowe, a więc słowne wyrażenie treści

cech znamionujących stosunek „elit” do kultury

danego dzieła bądź zjawiska budzi coraz większy

„ludu”, ale już te kilka wymienionych powyżej

sceptycyzm badaczy przekonanych o ogranicze

uzasadnia słuszność tezy, że nasze mówienie

niach „logocentryzmu” i o wadach „skrzywienia

o kulturze ludowej, o jej znaczeniach i wartościach

językowego”, które wypacza nasze potoczne ale

jest obarczone dużą dozą nieporozumień, dowolno

i naukowe pojmowanie kultury. Nie przypadkiem

ści a nawet fałszu. Warto więc zadać pytanie: jaka

brytyjski etnograf, Paul Willis proponuje rozbudza

naprawdę jest ta kultura, a zatem: na czym mieliby

nie „etnograficznej wyobraźni” przez poszerzanie

śmy oprzeć swoje oceny, czyli: jakim świadectwom

bazy danych, gdyż - jego zdaniem - „znaczenie

dać wiarę?

ucieleśnione w formie fizycznej często nie znajduje

Sądzę, że zamiast uprawiać - jak do tej pory -

wyrazu w języku, a czasami jest nawet zorganizo

analizę hermeneutyczną i dokonywać przekładu

wane tak, by się językowi sprzeciwić”. Nie bezpod

treści z jednego systemu kultury (ludowego) na

stawnie też Kirsten Hastrup, duńska antropolog

drugi (nasz własny), zamiast uruchamiać skompli

mówi wręcz o „przepaści antropologicznej” i for

kowane i zawodne mechanizmy docierania do cu

mułuje zarzut ,ąiieartykułowalności” pod adresem

dzych przekonań, jednym słowem: zamiast odwo

języka dzisiejszej humanistyki. Zdaniem Hastrup,

ływać się do uczonych interpretacji czy nie lepiej

czysto ludzka „prawda” zdecydowanie sytuuje się

zdać się na bezpośrednie doświadczenie? Czy wła

poza słownikiem naukowym, a stosowane tam

śnie ono trafniej nie odsłoni tych wszystkich sen

kategorie nie dają dostępu do kultury; raczej zacie

sów, których próbujemy dociec uzbrojeni w meto

rają i fałszują jej najistotniejsze przesłania.

dy rozumowania, niesłusznie utożsamiane z rozu

Gdyby jednak pójść za sugestiami wymienio

mieniem? Już w latach sześćdziesiątych Susan Son-

nych autorów i zakwestionować znaczenia zawarte

tag, znany krytyk sztuki, pisała, jak ważne w odbio

w słowach i w towarzyszących im abstrakcyjnych

rze dzieła jest odwołanie się do świadectw senso

pojęciach, to co pozostaje z takich obiektów, jak

rycznych - do naszych zmysłów i doświadczenia,

dzieła poezji, sztuk plastycznych czy muzyki? Ano,

które dzięki nim staje się naszym udziałem.

wbrew pozorom, całkiem sporo. Wszelkie dzieła
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sztuki są bowiem, jak to ujmował Roman Ingarden,

Dla swych analiz Ingarden znajdywał uzasad

tworami wielowarstwowymi i składają się z mo

nienie w „energetycznej” koncepcji sztuki, przy

mentów formalnych, ale też z jakościowo, materia

pomnianej przez Zygmunta Łempickiego na ła

łowo określonych konkretów - z fizycznych „wehi

mach „Wiadomości Literackich” w 1932 r. Powo

kułów” treści i (dodajmy) ich cielesnych odpo

łując się na Herdera Łempicki twierdził, że istotą

wiedników - somatycznie określonych perceptorów

sztuki jest „działanie”, a nie jak chciał Lessing -

sensorycznych ludzkiego organizmu. I tak w przy

tylko przedstawianie. Obiekt sztuki wskutek tkwią

padku muzyki filozof wskazywał na obecność

cej w nim energii miał emanować - niezależnie od

struktur budowanych z dźwięków obok czysto

treści - swoją siłą oddziałującą na odbiorcę. Dzieło

brzmieniowych własności samych tych dźwięków

literackie, podkreślał Łempicki, jest „pewnym

(to przecież oczywiste: wystarczy wyobrazić sobie

zbiornikiem energii, jest jak gdyby naładowanym

jakby brzmiała symfonia Beethovena odegrana nuta

akumulatorem”, którego skondensowanej sity nie

w nutę, ale na grzebieniu! Jak brzmi Chopin grany

można „oglądać”, ale się ją „odczuwa”. Do takich

„na byle czym”, np. na zielonym listku - już wie

ujęć nawiązują dziś autorzy, kładący nacisk na

my.) W malarstwie filozof dostrzegał więc kształty

twórczą, a nie komunikacyjną funkcję języka oraz

i ich układy, ale zarazem dużą rolę przypisywał

ujmujący istotę kultury w kategoriach energetycz

jakościom zmysłowym zastosowanych przez arty

nych, jako narzędzia tworzenia i działania, nie zaś

stę barw - „czysta widzialność”, „zestrój czystych

tylko porozumiewania się (np. A. Pawelec w książ

jakości”. A jeśli chodzi o poezję, to wyróżniał tu

ce „Znaczenie ucieleśnione”, wydanej w 2005 r.)

warstwę jednostek znaczeniowych, ale też warstwę

Spróbujmy te subtelne analizy filozoficzne

brzmień słownych, istotną nawet przy cichym czy

przełożyć na bardziej praktyczne obserwacje. Czym

taniu (zjawisko „słyszenia słów”).

więc staje się - w ujęciu ,materiałowym” i „energe

Właśnie w owych ,jakoś ciach materiałowych”

tycznym” - muzyka? Odpowiedzi udziela Paul Wil-

badacz odnajdywał zmysłową podstawę i podłoże

lis, posługując się w swym opisie językiem czysto

konkretyzacji brzmienia i podkreślał, że fonetyczne

fizjologicznym: to nic więcej niż dźwięki i rytmy,

cechy słowa (takie jak barwa - jasna bądź ciemna,

które mają wymiar czysto fizyczny, począwszy od

głoski - chropawe i czyste, melodia języka, rytm

drgań błony bębenkowej i ślimaka w? uchu, poprzez

tempo itd.) choć pozbawione „sensu”, nie są obo

ruch klatki piersiowej i wreszcie poruszenia całego

jętne dla towarzyszącego im znaczenia, lecz zabar

ciała. Czym z kolei może stać się poezja, sprowa

wiają je, i to nie tylko emocjonalnie. „Całości zna

dzona wyłącznie do jakości brzmieniowych? Tu

czeniowe domagają się z konieczności materiału

przydatny okazuje się interesujący, bo „graniczny

językowo-brzmieniowego”

pisząc

przypadek” dzieła literackiego, jaki Ingarden do

o dziele literackim - a czasem nawet są zdolne je

strzegał w „Słopiewniach”, a zwłaszcza w „Mi-

całkowicie zastąpić, same przez się budując pewne

rohładach” Tuwima, gdzie próżno szukać znaczenia

znaczenia. Na tej podstawie filozof wykazywał

słów? i sensu zdań, a mimo to owe pozbawione

zasadniczą różnicę między pierwotną wersja po

związku z rzeczywistością „tw?ory udające słowa”

czątku Inwokacji w

„Panu Tadeuszu”, która

istniały niejako same przez się, zaś ich zmysłowe

brzmiała: „Ojczyzno, Litwo moja!” a jej wersją

cechy niosły „mgławicową zaródź świata” - pewne

ostateczną: „Litwo, ojczyzno moja!”

treści skojarzeniowe wyzwalane przez eufonię,

-

podkreślał
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rytm, ton. „Tuwim ma niewątpliwie coś słusznego

wanie ze sztuką sprowadza się nader często do

na oku” - zauważa Ingarden i wskazuje sytuację,

zmysłowego doznawania tylko i wyłącznie owych

gdy nawet ,,’normalny’ utwór literacki może się

,jakości materiałowych” wskazanych przez Ingar

przetworzyć do pewnego stopnia w takie ‘mirohła-

dena, bo o żadnej bezinteresownej kontemplacji

dy’ przez to, że czytelnik nie zna słów w nim wy

dostępnej wytrawnemu koneserowi, jak chciał

stępujących” albo gdy „przy niewłaściwym nasta

Kant, ani o przeświadczeniu, że „Słowacki wielkim

wieniu czytelnika owe brzmienia mogą ‘zasłonić’

poetą był” (co starał się wpoić swoim uczniom

pozostałą zawartość dzieła”. A jak przez komplet

profesor Bladaczka z „Ferdydurke”) nie ma tu mo

nego ignoranta odbierane może być malarstwo,

wy-

jeśli nie zna się on kompletnie na sztuce, nie wie,

Do czego zatem sprowadza się tak scharakte

co przedstawiają wyobrażone na płótnie osoby ani

ryzowany odbiór dzieła sztuki i czy mamy tu istot

nie

odmalowanych

nie do czynienia z „uczestnictwem w kulturze”, czy

przedmiotów bądź krajobrazów? Wtedy pozostaje

też raczej z regresem do najbardziej pierwotnych

mu tylko i wyłącznie delektowanie się barwnymi

doznań i do wyzwalanych przez nie instynktów?

plamami, o których „motorycznej wartości” pisał

O prawdopodobieństwie zajścia tej drugiej ewentu

Merleau-Ponty

percepcji”.

alności przekonuje tekst wybitnego antropologa

Powołując się na wyniki badań eksperymentalnych

brytyjskiego, Edmunda Leacha, który analizując

autor twierdził, iż czerwień sprzyja „poruszeniom

specyfikę kontaktu przeciętnego europejczyka ze

płynnym”, barwa żółta „wywołuje szczypanie”,

sztuką prymitywną, wskazuje na możliwość poja

zieleń „wprowadza w stan spokoju”, a kolor niebie

wienia się szczególnych reakcji na bodźce zawarte

ski skłania do „poruszeń szarpanych”. Jak wyka

w obiekcie pochodzącym z kompletnie nieznanej

zywały eksperymenty, każda barwa działała zawsze

kultury. Zdaniem Leacha, w takiej sytuacji odbior

tak samo, a więc można było przypisać jej określo

ca będzie doświadczał „szczególnych doznań zwią

ną „wartość motoryczną” i znaleźć odpowiadający

zanych z biologicznym, zwierzęcym aspektem na

jej „schemat cielesny”. (Ciekawe, swoją drogą, jaki

tury ludzkiej”. Te odczucia będą zaś odpowiedzią

ładunek energii i jaki skrypt behawioralny zakodo

na „mieszaninę przekazów złożonych z bodźców

wany jest w łowickim pasiaku? Odpowiedź kryje

dotykowych, zapachowych, ruchowych, smako

się prawdopodobnie w naszym narodowym charak

wych i wzrokowych” sugerowanych własnościami

terze i naszej historii.)

obiektu, a u podstaw tych wrażeń będą leżały jak

identyfikuje

prawidłowo

w

„Fenomenologii

Przedstawione przykłady i interpretacje suge

najbardziej „pierwotne doświadczenia związane

rowane przez cytowanych autorów pozwalają przy

z seksem, pożywieniem, dominacją i podporząd

jąć hipotezę - nie tak znów nieprawdopodobną

kowaniem”.

w dobie globalizacji, kiedy to elementy zaczerpnię

Kto wie, może odwołanie się do takiego wła

te z jednego kręgu kulturowego trafiają w dowolne

śnie odbioru kultury ludowej - nieuprzedzonego,

inne miejsce, a poziom edukacji nie przysposabia

nie zamąconego istniejącymi interpretacjami, za to

należycie do odbioru treści zaczerpniętych nawet

bezpośredniego i naturalnego - pozwoliłoby obja

z lokalnego dziedzictwa, nie mówiąc już o kanonie

wić jej walory dotąd skutecznie zacierane i zagłu

narodowym czy o arcydziełach kultury europejskiej

szane. Zdanie się na ,jakości materiałowe” zawarte

- hipotezę mówiącą o tym, że współczesne obco

w wytworach ludowych artystów dałoby więc
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szansę na doświadczenie energii zmagazynowanej

I dopiero tego rodzaju zmysłowe, a nie intelek

w tych wytworach, energii, która bije choćby

tualne, doświadczenie kultury ludowej objawiłoby

z dokonanego przez Witkiewicza opisu prawdzi

jej „życiową wydajność”, to co Stanisław Brzo

wego tańca zbójnickiego, której to energii nie jest

zowski uważał za najwyższy sprawdzian wartości

w stanie dostarczyć zbójnicki odtańczony według

każdej kultury i jej właściwe znaczenie. A tym zna

zasad metodycznie rozpisanych na poszczególne

czeniem byłyby nasze reakcje, zachowania i dzia

kroki, skoki i przysiady przez niejakiego druha

łania - wyzwolone impulsem płynącym z doznania

Połomskiego w 1910 r.

autentycznej ludowości.

(
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Agata Biłaś

DOM Z KULTURĄ

najczęściej

blisko. Lepiej znają go rodzice, których dzieci

przychodzą nam do głowy kino, teatr, malarstwo

chodzą tam na dodatkowe zajęcia. Lepiej znają go

albo kultura narodowa: Mickiewicz, Słowacki,

także niektórzy seniorzy. A pozostali? Jaki jest dom

Chopin. Dopiero po dłuższej chwili pomyślimy

kultury i jaki chcielibyśmy żeby był?

Kiedy

pada

słowo

kultura

o ośrodku kultury, znajdującym się często całkiem
Trochę historii
Pierwsze domy społeczne zaczęły powstawać

towarzyskiego i oświatowo-kulturalnego. W 1937

jeszcze w XVIII wieku. Ksiądz Paweł Ksawery

roku domów społecznych i ludowych było już

Brzostowski pod koniec XVIII wieku założył na

5370. Pierwsze tego typu ośrodki organizowali

wileńszczyźnie dom społeczny dla chłopów. Staszic

przedstawiciele „klas wyższych” dla ludu, ale

zorganizował taki dom w ramach Towarzystwa

szybko zaczęto przywiązywać dużą wagę do tego,

Rolniczego Hrubieszowskiego. Pierwsze pomysły

by to sami zainteresowani tworzyli domy społeczne

instytucjonalizacji kultury przedstawiła Komisja

i kierowali nimi. Zakładali je przede wszystkim

Edukacji Narodowej.

sami mieszkańcy zorganizowani np. w stowa

Od połowy XIX wieku zaczęto powoływać

rzyszeniach

lub działająca na danym terenie

upowszechnianie

organizacja społeczna. „Przed wojną ich społeczny

kultury. Jednymi z pierwszych były czytelnie.

charakter był rzeczywiście najważniejszy. Z zało

W

także

żenia miały burzyć podział na kulturę wyższą

społeczno-kulturalne.

i niższą oraz odpowiadać na autentyczne potrzeby

instytucje

odpowiedzialne

tamtym

pierwsze

czasie

za

zaczęty

stowarzyszenia

powstawać

Polska,

społeczności lokalnych.” (Zoom na domy kultury,

stowarzyszenie, którego celem było szerzenie

raport...). Sytuacja domów społecznych zmieniła

oświaty

wydawnictw

się po II Wojnie Światowej. Komuniści, którzy

popularnych. Pozytywistyczni działacze chcieli

przejęli władzę w Polsce uważali, że nie tylko

zapewnić

kultury

warstwy wyższe, ale także chłopi i robotnicy mają

mieszkańcom wsi i robotnikom. W dwudziestoleciu

,fałszywą świadomość”, dlatego to władza musi się

międzywojennym w Polsce szybko przybywało

zająć

domów ludowych i społecznych, nie używano

wiednich,

terminu dom kultury. Domy ludowe działające na

Czerpano przy tym wzorce ze Związku Ra

wsi

dzieckiego. W związku z tym tworzeniem i admi

W

1882

r.
za

powstała
pomocą

dostęp

miały

do

Macierz
tanich

edukacji

zaspokajać

i

potrzeby

życia

samorządowego, gospodarczego, higienicznego,

uświadamianiem
ich

zdaniem,

i

wdrażaniem
przejawów

odpo
kultury.

nistrowaniem domami kultury zajęło się państwo,
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życia kultu

kania domów kultury. W latach 1988-1991 ich

ralnego etatowi pracownicy, którzy otrzymywali

liczba spadła z 16 do 6 tysięcy. Większość

dokładne wytyczne. Organizowanie czasu wolnego

instytucji kultury prowadzonych wcześniej przez

i rozrywek miało być połączone z wychowaniem

organy administracji rządowej, została przekazana

komunistycznym. Sądzono nawet, że widocznym

samorządom

efektem skutecznej pracy domu kultury będzie

pozbawiona

podniesienie

merytorycznego,

a bezpośrednim

organizowaniem

produktywności

robotnika,

czy

terytorialnym
stałego

i

równocześnie

wsparcia

finansowego,

organizacyjnego.

Te,

które

wydajności jaką rolnik osiągnie z hektara ziemi. Ta

przetrwały musiały szukać nowych sposobów

ostatnia koncepcja została podważona po 1956, od

działania, misji, modeli zarządzania. Wiele z nich

tego czasu ośrodki kultury miały zajmować się

zaczęło

przede wszystkim organizowaniem czasu wolnego

wynajmować sale, organizować dyskoteki itp.

prowadzić

działalność

gospodarczą:

obywateli. Koniec lat osiemdziesiątych i zmiany
ustrojowe w Polsce to okres gwałtownego zamy

DWÓR.

Zeszyt XIII i XIV.

PROJEKT DOMU LUDOWEGO W JADOWIE Z REMIZĄ DLA STRAŻy OGNIOWEJ.

Wszystkie projekty domdw ludowych, umieszczone w tym numerze, sporządziło biuro budownictwa wiejskiego Ini. Tuliszkowskiego I bud. Rutkowskiego.

Kultura w liczbach
W 2012 roku działało w Polsce 3870 domów

90% wszystkich świetlic, poza tym głównie ośrodki

i ośrodków kultury, klubów i świetlic, z czego

kultury (w miastach przeważają domy kultury

większość, 2380, na wsi. Na wsi znajduje się ponad

i kluby). GUS podaje, że z oferty domów kultury
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korzystało w 2009 r. 7,9% osób, więcej w miastach

Kultury stworzyło kilka lat temu program o nazwie

niż na wsi (8,5% wobec 6,9%). Większość z nich

„Dom kultury +”, stawiający przed domami kultury

bywała na imprezach organizowanych przez domy

ambitne cele, ale też wspierający je zarówno przy

kultury 1-3 razy do roku. Pozostali uczestniczyli

pomocy rozmaitych szkoleń, jak też jako platforma

w zajęciach stałych.

wymiany

doświadczeń.

Program

stawia

na

Dotacje dla publicznych instytucji, w tym

nowoczesne myślenie o instytucjach kultury jako

głównie ośrodków kultury, są największą częścią

otwartych miejscach spotkań, twórczego fermentu,

wydatków samorządów gminnych na kulturę.

centrach lokalnej aktywności, uczących otwartości

W 2011 roku przeciętna polska gmina przeznaczyła

i tolerancji. Czy instytucje te są przygotowane na

na kulturę zaledwie

taki

3,5% swojego rocznego

sposób

funkcjonowania?

Doświadczenie

budżetu (co ciekawe, bardzo podobny procent

użytkownika nie napawa tu optymizmem. Domy

budżetu

kultury

przeznaczają

na

kulturę

polskie

często

przypominają

urzędy,

zhie

gospodarstwa domowe, 3,3%). W 2011 r. na

rarchizowane, zamknięte, niechętne do współpracy.

każdego mieszkańca miasta-powiatu przypadało

Podobny obraz wyłania się z badań.

przeciętnie około 15 zł miesięcznie wydanych na

Kwiatkowski

zadania w dziedzinie kultury. W gminach miejskich

kultury? Rola i znaczenie samorządowych insty

i miejsko-wiejskich ta kwota oscylowała wokół 10

tucji kultury w rozwoju lokalnym gminy” w: Sa

zł, a w wiejskich - wokół 8 zł. Ośrodki kultury

morządowe instytucje kultury...) bardzo krytycznie

i świetlice działające na wsi mają szczególną rolę

ocenia działalność domów kultury i wykorzystanie

do spełnienia, nie tylko organizują czas wolny

ich potencjału. Przedstawiona przez niego analiza

i rozwój artystyczny, ale także (a czasem przede

działania samorządowych instytucji kultury brzmi

wszystkim) życie społeczne mieszkańców. Dbają

raczej pesymistycznie. Autor zwraca uwagę na:

o podtrzymanie lokalnych tradycji i tożsamości,

małe uczestnictwo Polaków w kulturze, małe

dają możliwość integracji społeczności lokalnej.

zaangażowanie w życie społeczności lokalnej,

W programach domów kultury znajdziemy zajęcia

zanik

dla dzieci i młodzieży (właściwie w każdym są

Ośrodki kultury mogłyby wiele w tych sprawach

zajęcia plastyczne i muzyczne) oraz seniorów.

zmienić, gdyby działały w sposób nowoczesny.

Liczne są zespoły (zwłaszcza taneczne), w tym

Autor

zespoły folklorystyczne odwołujące się do tradycji

przeszkodzie. Największym problemem jest, jego

regionu. Ośrodki kultury przeważnie organizują

zdaniem, uwikłanie w lokalne układy polityczne.

największe imprezy doroczne w gminie, koncerty,

Dyrektor ośrodka, by działać naprawdę swobodnie,

festyny

musiałby być niezależny od władzy samorządowej.

gromadzące

prawie

wszystkich

Jacek

(J. Kwiatkowski, „Po co dom

aktywności

wymienia

obywatelskiej

5

hamulców

i kulturalnej.

stojących

na

mieszkańców, a często także wielu przyjezdnych.

Tymczasem pracownicy kultury,

zmuszeni

Świadczy to o ich ogromnym potencjale spo

często

do

łecznym.

polityków. Zdaniem Kwiatkowskiego prowadzi to
W starym domu nowy1duch

dopasowywać

program

są

potrzeb

do „trywiałizacji oferty kulturalnej”, bo z punktu
widzenia polityka ważniejszy jest duży festyn, na

Po czasach kiedy domy kultury próbowały ,jakoś

którym

będzie

mógł

się

zaprezentować,

niż

przetrwać” przyszły nowe, gdy zauważono ważną

niszowa propozycja kulturalna. Drugi problem, to

rolę jaką mają do spełnienia. Narodowe Centrum

zbyt mała wiara w jednostkę, a zbyt duża
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w instytucję. Tymczasem to wiara w jednostkę, jej

zaangażowanie

potencjał i możliwości twórcze sprzyja rozwojowi.

zawodowej, uważają, że wystarczą im festyny

Autor chciałby by większy nacisk kładziono na

i koncerty kilka razy do roku. Niewiele domów

twórczość oddolną, mniejszy na imprezy masowe.

pracuje metodą projektów, odnoszą się do niej

Kolejnym problemem jest małe wykorzystanie

chłodno,

nowoczesnych technologii i strach przed tym, co

W części ośrodków program powielany jest z roku

nowoczesne.

na rok,

Niechęć

do

eksperymentowania.

osób

w

z nieufnością,
działają

one

wieku

aktywności

szczególnie

na

w tradycyjny

wsi.

sposób,

Technologia stwarza nowe możliwości uczest

organizują zajęcia dla dzieci i dla seniorów, oraz

nictwa w kulturze, choćby przez transmisje na

imprezy masowe. Nie próbują dotrzeć do nowych

żywo spektakli teatralnych, operowych, koncertów.

osób.

Kwiatkowski zwraca też uwagę na korzyści z kon

finansowych, trudnościami lokalowymi, trudnym

kurencji, jego zdaniem, gdy o dotację na kulturę

środowiskiem.

Uzasadniają

to:

brakiem

środków

mogą ubiegać się na równych prawach organizacje

Bardzo ważny jest też język jakim opisywana

pozarządowe i instytucje samorządowe, zwiększa

jest praca domów kultury. Używanie takich słów

się ilość i jakość propozycji kulturalnych dla

jak:

mieszkańców. Tych pierwszych jednak na terenach

podkreśla

wiejskich brakuje, poza tym dominuje przekonanie,

nowoczesny ośrodek powinien być miejscem, do

że dotacje należą się, niejako automatycznie, tym

którego każdy może przyjść ze swoimi pomysłami

drugim. Autor zarzuca samorządowym ośrodkom

i liczyć na wsparcie. Zdaniem autorów raportu

również spychanie poza swoje mury działalności

pracownicy i kierujący domami kultury potrzebują

niszowej, nieoficjalnej np. graffiti czy hip-hopu.

inspiracji, kontaktu z ludźmi z branży, który

Rzadko kiedy domy kultury uczą tolerancji i otwar

owocuje „zarażaniem się” nowymi pomysłami.

tości na inne kultury, narodowości, poglądy.

Źródłem sukcesu najlepszych zbadanych domów

Również krytycznie brzmią wnioski z badań
autorów

raportu

Przeanalizowali

„Zoom
pracę

domy

bierność

aktywma

działalności

czy

„korzystanie”,

odbiorcy.

refleksja

nad

(poznawanie

Tymczasem

misją

i

potrzeb

celami
lokalnej

społeczności i krytyczny analiza własnych działań)

domów kultury (4 w gminach wiejskich, 4 w miej

oraz innowacyjność w? działaniach. To co dla

sko-wiejskich i miejskich, 5 w stolicy). „Badania

innych jest barierą nie do przejścia, dla nich

ukazały bardzo duży potencjał sprawczy domów

stanowi

kultury

rozwiązywanie problemów^). Ważną rolę gra też

względem
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kultury”.

„odbiorcy”

mazowieckich

pod

oni

na

są:

„oferta”,

budowania

kapitału

nowe wyzwanie,

społecznego i animowania społeczności lokalnej.

efekt

Patrząc jednak na zbadane domy kultury widać

rzystywanych

często

aktywnych

brak

chęci,

odwagi,

czasem

wiedzy

synergii

z

(to ciągłe twórcze

łączenia

zasobów.

różnych

Przyciąganie

współpracowników,

wyko
nowych,

pozyskiwanie

potrzebnych do systemowego działania w tym celu.

nowych funduszy czy lokali staje się często „iskrą”

Poza kilkoma przypadkami, domy kultury ogólnie

wyzwalającą zmianę w środowisku lokalnym.

rzecz biorąc lekceważą swój potencjał narzędzi

Kilka czynników wyróżnia domy kultury, które

i

osiągnęły sukces:

nie

wykorzystują

lokalnego kapitału

możliwości

społecznego

budowania

i animowania

- otwartość na współpracę ze społecznością lokalną

społeczności lokalnej” (Zoom na domy kultury...)

(wypracowali sposoby poznawania potrzeb i do

Zbadane ośrodki często nie mają pomysłu na

pasowywania się do nich),
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- zorientowanie na lokałność (działania adresowane

ożywić. Pomóc ludziom w realizacji ich własnych

do okolicznych mieszkańców), włączanie oddol

potrzeb kulturalnych. Efektem jego pracy może być

nych inicjatyw mieszkańców (co także podkreśla

np. integracja społeczności lokalnej, nauczenie jej

Kwiatkowski),

współpracy i aktywności. Nowoczesny dom kultury

- docieranie do trudnych grup społecznych,

powinien być miejscem żywym, otwartym na

- działanie w weekendy i wieczorami,

współpracę, wspierającym aktywność jednostek

- inwestycje w rozwój merytoryczny pracowników

i grup.

Powinien ciągle poszukiwać nowych

(w wielu ośrodkach większość szkoleń pracow

odbiorców. Odbiorców, którzy nie będę biernymi

ników, to szkolenia administracyjne, nie mery

uczestnikami, ale współpracownikami, współtwór

toryczne)

cami jego programu Powinien współdziałać z orga

- współpraca z organizacjami pozarządowymi.

nizacjami pozarządowymi i innymi miejscowymi
instytucjami. Umieć korzystać z nowoczesnych

Nowoczesny dom kultury ma być bardziej

technologii, czasem mód i trendów w sztuce.

miejscem spotkania, pobudzającymi do działania

Paradoksalnie, domy kultury działając nowocześnie

np. lokalną społeczność, mniej instytucją świad

wracają do tradycji międzywojnia, kiedy ośrodki

czącą określone usługi. Potrzebuje animatorów,

takie tworzone były oddolnie przez mieszkańców.

ludzi, którzy potrafią poruszyć, poznać określone

Miały bardziej

środowisko, jego wartości, problemy, po to, by je

charakter.

społeczny, a mniej urzędowy

Gminny Ośrodek Kultury w Karniewie
Spotkanie z autorami zdjęć prezentowanych na wystawie “Latawcem po Islandii”
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Paweł Staniurski

WSPÓŁCZESNA KULTURA LUDOWA W DZIAŁANIU
(relacja z konferencji)
Konferencja „Współczesna kultura ludowa
w działaniu” w zamierzeniu jej organizatorów była

sce, przez lata niedocenianej i przez to zaniedby
wanej na szczeblu decyzji rządowych.

spotkaniem o charakterze otwartym - podzielona

Kultura ludowa, we wszystkich jej przeja

na panele, które stały się rozmowami na tematy dla

wach przechodziła przez liczne transformacje, była

kultury ludowej istotne, odbiegała zasadniczo od

poddawana rozmaitym naciskom zależnym od pro

tradycyjnej, kongresowej formuły takich wydarzeń.

cesów społecznych, politycznych, historycznych.

Podstawową ideą konferencji zorganizowanej przez

Dynamika procesu jej przeobrażania sprawiła, że

Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, miało być

do dziś istnieją rozmaite rozbieżności jeśli chodzi

zatem spotkanie praktyków - ludzi zajmujących się

0 definicję sformułowania „kultura ludowca”1. Jed

kulturą ludową na co dzień: animatorów, manage

nak to nie określenie definicji kultury ludowej po

rów kultury, kustoszy z osobami, dla których kultu

winno być najważniejszym problemem podejmo

ra ludowa jest obiektem teoretycznych badań,

wanym na tego rodzaju konferencji, jak ta w Zako

ludźmi nauki. Tego rodzaju założenie sprawiło, że

panem. Nie tylko spory teoretyczne są dziś ważne,

konferencja miała bardzo oryginalny charakter, jej

najważniejsze -wydają się być żywe aspekty funk

przebieg był dość dynamiczny i pozwalał na swo

cjonowania kultury ludowej i poszukiwanie odpo

bodną wymianę myśli poszczególnych uczestni

wiedzi na pytania: czy kultura ludowa nadal żyje

ków, co momentami sprawiało, że całe wydarzenie

1 jest obecna w życiu lokalnych społeczności?

było nieco chaotyczne. Sam jednak pomysł zorga

W jaki sposób można pobudzić zainteresowanie nią

nizowania konferencji na temat współczesnej kultu

większe grono odbiorców? Do czego wiaściwie jest

ry ludowej w jej aspekcie praktycznym był bardzo

dziś potrzebna ludowość w kulturze?

dobry, od dawna bowiem istnieje potrzeba omó

współczesny świat, z jego całym uniwersalistycz-

wienia tego tematu, pogłębienia wiedzy na temat

nym i globalistycznym bagażem, jest przestrzenią

działalności

ludowość

w której może rozwijać się kultura ludowa, której

w kulturze i dbających o jej dziedzictwo. Istnieje

nieodłączną cechą jest regionalizm i zakorzenienie

również potrzeba opracowania pewnych rozwiązań

we wspólnotach lokalnych?

instytucji

promujących

I czy

na rzecz rozwoju kultury ludowej. Tym bardziej

Pierwszy panel konferencji był poświęcony

cieszy fakt, że spotkanie to zostało zainicjowane,

różnorodności polskiej kultury ludowej w perspek

a następnie objęte patronatem przez Ministerstwo

tywie historycznej, demograficznej i społecznej.

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które od jakie
goś czasu wykazuje zainteresowanie zarówno prze
szłością jak i przyszłością kultury ludowej w Pol

{

1 Rozważania na ten temat są zawarte w wywiadzie
z prof. Wojciechem Bursztą opublikowanym w I nume
rze „Kultury Wsi”. Zob. „Czy polska wieś potrzebuje
nowej polityki kulturalnej?”, „Kultura Wsi”, nr 1/2014, s.8.

“ )
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Jeden z panelistów, profesor Wojciech Burszta

ludowej. Rzeczywiście, trudno nie zauważyć, że to

zwrócił uwagę, że po roku 1989 kultura ludowa

właśnie muzyka ludowa, jest tą częścią kultury

w Polsce z całą swoją różnorodnością, zgodnie

chłopskiej, która dziś jest najbardziej żywa, prze

z dogmatem neoliberalnym została zepchnięta na

twarzana i wykorzystywana przez twórców. Łączo

badawczy i instytucjonalny margines. Brak zainte

na z innymi gatunkami daje często niepowtarzalny

resowania polskiej nauki i szeroko rozumianej sfery

efekt, stając się czymś więcej niż tylko kulturowym

publicznej tą tematyką wpłynął na jej pogarszającą

eksperymentem - często zaczyna wchodzić w skład

się kondycję. Jednocześnie Wojciech Burszta za

kultury wysokiej.

znaczył, że kultura ludowa dzisiaj powinna stano

Panel poświęcony społecznym podstawom

wić pewien pomysł na przeżywanie codzienności

i uwarunkowaniom współczesnej kultury ludowej

na wsi, będąc jednocześnie „w ścisłym związku ze

stał się dyskusją o zasadniczym znaczeniu dla zro

świadomością historyczną, regionalistyczną (prze

zumienia, ale także rozwoju kultury ludowej - dą

myślaną na nowo), a także związaną z rozumieniem

żono w nim bowiem do sformułowania czym jest

własnej kultury jako marki, jako towaru”. Kultura

ów „lud”, który ma być podstawą odbiorczą, ale

ludowa została zatem poddana procesowi transfor

również twórczą kultury ludowej. Pani Profesor

macji, wraz ze zmianami politycznymi i gospodar

Anna Szałygin - Malewska z Instytutu Etnologii

czymi w Polsce - pozostawiona sama sobie była

i Antropologii Kulturowej UW przedstawiła w dys

przez wiele lat niedowartościowana. Ważnym

kusji pogląd odrzucający kategorię „ludu”, jako

stwierdzeniem, sformułowanym przez profesora

zbyt uniwersalizującą i stwarzającą niebezpieczny

Bursztę było to, że tradycyjny model funkcjonowa

pozór ahistoryczności, a więc stawiającą lud jako

nia kultury ludowej zwrócony był zawsze w stronę

kategorię ponadczasową i niezmienną, co nie jest

przeszłości, natomiast zadaniem teraźniejszości

adekwatne do realiów. Jest to zatem pojęcie zbyt

było jedynie chronić osiągnięty przez pokolenia

ogólne, mgliste i ahistoryczne. Szałygin - Malew

dorobek. W ten sposób kultura ludowa była po

ska postrzega kulturę ludową jako część tożsamości

strzegana jako zjawisko wsteczne, nierozwojowe,

kulturowej, a właściwie pewien skarbiec kulturo

nie mające perspektyw, będące jedynie reliktem

wy, z którego mogą czerpać ci, którzy zdecydowali,

zamierzchłych czasów. Tego rodzaju ograniczające

że ich tożsamość jest zbieżna z tożsamością regio

spojrzenie uniemożliwiało kojarzenie kultury lu

nalną.
To dość instrumentalne rozumienie kultury lu

dowej z oddziaływaniem na teraźniejszość i czer

dowej, bierze się z badań Pani profesor, które

paniem z niej inspiracji w kulturze współczesnej.
Inny z prelegentów, Krzysztof Trebunia -

wskazują na bardzo wybiórcze, zależne od chwilo

Tutka, założyciel i lider znanego zakopiańskiego

wej mody, zainteresowanie społeczeństwa kulturą

zespołu Trebunię —Tutki mówił, przedstawiając za

ludową. Natomiast dr Iwona Oliwińska z Instytutu

przykład własną działalność artystyczną, o możli

Nauk Społecznych UW mówiła o kategorii ludu,

wości wyjęcia kultury ludowej z ograniczającego ją

jako określonym typie społecznym, także typie

schematu i odrzuceniu stereotypowego jej postrze

odbiorcy, który poszukuje określonego rodzaju

gania. W swojej prezentacji pokazał on jak można

rozrywki (na niższym poziomie), kultywującym

kojarzyć polski folklor z folklorem innych naro

określony model życia, często uciekającym od swo

dów, tworząc nowatorskie tło dla polskiej kultury

jej

{

“

}

wiejskiej

tożsamości

i

wypierającym

ją
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(zdaniem Oliwińskiej ten exodus trwał od czasów

przeprowadzone lekcje mogłyby ożywić zaintere

powojennych).

sowanie kulturą regionalną, ludową, kolejne młode

Profesor Marcin Brocki zaś mówił o pojęciu

pokolenia, jednak przed takim rozwiązaniem pię

ludu, jako społeczności lokalnej, odnosząc się do

trzą się kolejne problemy: brak odpowiedniej kadry

słów profesora Wojciecha Burszty uznał, że to

nauczycielskiej,

w dużej mierze przez neoliberalny model gospo

a w związku z tym brak

darki i społeczeństwa, dochodzi do dwugłosu

szkolnych. Być może, należałoby przenieść taki

w postrzeganiu wspólnot lokalnych - bo w neolibe

projekt do sfery obywatelskiej, uruchamiając reali

ralnym, indywidualistycznym świecie wspólnota

zowanie społeczne.

brak

środków

pieniężnych,

etatów w placówkach

jako taka w ogóle nie ma znaczenia, z drugiej zaś

Ostatni panel był poświęcony polityce kultu

strony istnieje sprzeciw wobec takiego wyrugowa

ralnej prowadzonej wobec kultury ludowej i został

nia znaków identyfikacji lokalnej. Ludowość nato

przeprowadzony

miast, z definicji musi opierać się o pewną grupę

w kilku grupach, które miały opracować swoją

ludzi, połączonych chęcią kultywowania pewnych

diagnozę dotyczącą polityki wobec kultury ludo

tradycji, prezentowania określonych postaw i chę

wej, oraz szereg postulatów, które mogłyby nieść

cią zachowania dziedzictwa.

pewne rozwiązania na przyszłość. Ta część konfe

jako

dyskusja

uczestników

W dyskusji dotyczącej sposobów uzasadniania

rencji pokazała realia, tzn. liczne problemy i zanie

działań instytucji i organizacji na rzecz kultury

dbania na szczeblu centralnym wobec kultury

ludowej, niewątpliwie najciekawsza była wypo

ludowej w Polsce. Uczestnicy dostrzegli przede

wiedź dr Stanisławy Trebuni - Staszel, etnolog

wszystkim brak jakiejkolwiek, całościowej strategii

i antropolog kulturowej, która mówiła o tym dla

dotyczącej ochrony dziedzictwa kultury chłopskiej,

czego warto propagować dziedzictwo kultury lu

oraz brak programów, które dostarczałyby bodźce

dowej. Prelegentka stwierdziła, że kultura ludowa

rozwojowe dla tej ludowej części kultury narodo

musi być najbliższą, chociaż nie zawsze jest to od

wej. Brak preferencyjnych warunków na projekty

czuwalne, kulturą, będącą fundamentem tożsamości

na rzecz rozwoju kultury lokalnej w małych miej

narodu - jest to kultura najbliższa człowiekowi,

scowościach, brak wsparcia dla inicjatyw lokal

choć nie oznacza to, że zawsze jest odpowiednio

nych, brak konsultacji środowiskowych dotyczą

doceniana. Jest ona mostem międzypokoleniowym,

cych chociażby stypendiów dla twórców ludowych,

który potrafi wzbogacać codzienność. Czymże jest

to tylko niektóre z zauważonych problemów. Nie

tożsamość jeżeli nie odpowiedzią na pytanie: skąd

stety panele dyskusyjne nie przyniosły pogłębio

jesteśmy? A odpowiedzi tej dostarcza właśnie kul

nych wniosków - pomysły na poprawę stanu poli

tura ludowa.

tyki prowadzonej wobec kultury ludowej opierały
Skupień

się głównie na postulowaniu zwiększenia zatrud

przybliżył nieco działania na rzecz kultury ludowej

nienia w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Na

jakie mogą być podejmowane przez władze samo

rodowego oraz w poszczególnych instytucjach kul

rządowe. Ciekawym pomysłem, będącym jednak

tury, które ludowe dziedzictwo mogłyby chronić

wciąż postulatem oczekującym na realizację, jest

i wzmacniać.

Wicestarosta

tatrzański,

Andrzej

przedmiot wychowania regionalnego, prowadzony

Konferencja mogła nieść pewną szansę na do

w szkołach. Istotnie, tego rodzaju odpowiednio

strzeżenie problemów zachowania i rozwoju kultu

-------------------1 «
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STUDIA I MATERIAŁY

Współczesna kultura w działaniu - relacja z konferencji

ry ludowej w dzisiejszym świecie, jednak po jej

zrozumienia świata, do rozjaśnienia rzeczywistości.

zakończeniu trudno nie dostrzec, że zbyt wiele py

Czy dziś może być cz)^mś więcej niż jedynie egzo

tań pozostało bez odpowiedzi. Luźna wymiana

tycznym elementem kulturowego krajobrazu, czy

poglądów nie daje większych szans na zmianę ist

może być istotnym i poważnym fragmentem naszej

niejącego stanu rzeczy, jednak dla kultury ludowej

rzeczywistości i pozwolić nam ją nazwać, a więc

trudnego, a jedynie pozwoliła na zapoznanie się

oswoić? Tej odpowiedzi konferencja „Współczesna

z niektórymi opiniami. W polskiej przestrzeni pu

kultura ludowa w działaniu” nie przyniosła, można

blicznej, także naukowej od lat istnieje jakiś rodzaj

zatem traktować to wydarzenie jako jedynie pierw

bezradnego przyzwolenia na brak konkretnych

szy krok do bardziej szczegółowej dyskusji nad

wniosków dotyczących stanu kultury chłopskiej

kulturą ludową i jej rozwojem jako fundamentem

w Polsce, które z kolei mogłyby przynieść odpo

naszej polskiej tożsamości i naszych postaw.

wiednie rozwiązania. Zabrakło dyskusji nad tym

Należy jednakże docenić to, że więcej odpowiedzi

czy kultura ludowa mogłaby być w przyszłości

i rozwiązań niesie monumentalne dzieło, promo

łączona z kulturą obywatelską, czy możliwe są

wane przy okazji konferencji w Zakopanem -

działania stymulujące ludowość i regionalizm ze

licząca prawie 500 stron i mająca 51 autorów

wszystkimi jej kulturowymi walorami, podejmo

książka: „Kultura Ludowa. Teorie, praktyki, polity

wane nie przez instytucje, ale przez społeczeństwo.

ki.”. Być może ona będzie podstawą do bardziej

Na ile społeczeństwo obywatelskie w Polsce jest

usystematyzowanej i głębszej refleksji na ten temat.

w stanie zainteresować się stanem własnej tożsa
mości kulturowej, a w jakim stopniu animatorzy
kultury, politycy samorządowi, pracownicy instytu
cji powinni to zainteresowanie krzewić. Zasadne
wydaje się być również pytanie, czy istnieje jakieś
sprzężenie zwrotne w tym procesie, tzn. czy kultura
ludowa, jako nośnik wartości, tradycji i podstawa
wspólnotowości może być gruntem dla rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego. A zatem należałoby
zadać pytanie podstawowe: jaką rolę może dziś
odgrywać kultura ludowa?
Odpowiedź pomogłaby wyciągnąć wnioski
będące podstawą do odpowiednich rozwiązań sys
temowych i obywatelskich. Jak pisał Aleksander
Jackowski, wybitny etnograf i historyk sztuki,
w swoim tekście Kultura ludowa —sztuka ludowa :
„Historia pojęcia kultura ludowa to przede wszyst
kim historia tych którzy patrzyli i nazywali”2.
A zatem kultura ludowa była niegdyś kluczem do

2 A. Jackow ski, Kultura ludowa - sztuka ludowa ”, „L ud”,
t. 74, s.186.
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JERZY JÓ ZEF SZADKOW SKI (1954 - 2013) - POETA Z RODU ŻYTA

Jerzy Józef Szadkowski - poeta, pisarz, rolnik,

śmiertnej malignie dosiada konia galopując do

autor wierszy o tematyce chłopskiej. Chłopskość
była bowiem dla niego czymś więcej, niż
wiejskość. Wieś była dla Jurka tylko komponentem

stron ojczystych. Żył tym opowiadaniem, często
wracał do przedstawionej w nim wizji śmierci

chłopskości z jego specyficznym etosem, który był
wartością nadrzędną, a uprawiający ziemię nie był

symbolicznego piękna. Czy ta wizja towarzyszyła
mu w jego ostatnich chwilach sztucznie przer

jeszcze

wanego życia?

rolnikiem,

ani

-

tym

bardziej

-

i robił to z jakąś autentyczną radością w obliczu jej

przedsiębiorcą rolnym lecz chłopem, mimo, że

Odszedł zbyt wcześnie, w wieku 59 lat. Mimo,

zewnętrzne atrybuty chłopskości - kosa, cepy jedno

że miał tyle planów i tryskał optymizmem, w grun

lub dwuskibowy pług i przede wszystkim koń,

cie rzeczy był zmęczony życiem. Nie bardzo mu się

odeszły do przeszłości. W tym właśnie chłopskim

w

etosie

przed

Wprawdzie wydawał w LSW swe tomiki wierszy

Wielu chłopskich synów

i baśnie dla dzieci, ale zawrotnego sukcesu nie

poszukiwał

zmiennością świata.

trwałego

oparcia

nim

układało

i rodzinnie,

i zawodowo.

doznawało tej zmienności i nowoczesności na

osiągnął. Rozsypało się też środowisko literackie,

miejskim bruku. Jedni chwytali ją z gorliwością

w którym w latach młodości koegzystował, padły

neofity, inni zaś z mozołem próbowali przefiltrować ją poprzez system nabytych wraz z wy
chowaniem i tradycją rodzinną wartości, nie

czasopisma literackie ogniskujące twórczość
poetów, w zapomnienie poszły wspólne spotkania,
turnieje poezji itp. A on tego środowiska potrze

zapominając, skąd ich ród. Do tych drugich należał
Jerzy Józef Szadkowski. Przychodziło mu to

bował. Jego twórczość - szczera, autentyczna,
często zbyt dosadna jak na wymogi stawiane

trudniej, niż innym, gdyż jego rodzinna pamięć

poezji, coraz bardziej zaczynała być niepotrzebna.

była dodatkowo wzbogacona o wartości ojcowizny,
która pozostała po drugiej stronie Bugu. Często
wracał do tamtych krajobrazów i widoków

To go bolało. Czuł się niedowartościowany.
I dlatego chyba zdarzało się, że dorabiał sobie

przekazanych mu, wraz z tęsknotą, przez pamięć
rodzinną. W jednym z jego opowiadań, nie wiem,

zycjach startu w wyborach do parlamentu, które
zbywał, innym, że w przeszłości był senatorem...

gombrowiczowskie gęby. Raz opowiadał o propo

czy publikowanych, a na pewno czytanych w po

Czuł powołanie i siły do rzeczy większych, niż

koju nr 102 akademika UW przy Żwirki i Wigury

przebywanie w lubuskiej wsi, ale nie było mu to

jest scena, jak żegnający się ze światem rolnik

dane. Nawet w biznesie mu się nie udało - oszukał

zamieszkały na ziemiach odzyskanych w przed

go wspólnik. Jurek bowiem był człowiekiem

t «}
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Józef Jerzy Szadkowski - Wiersze

prostolinijnym i uczciwym, o uroczej naiwności

sposobem życia. Mieszkając w rodzinnej wsi

dziecka. Ta wartość w dzisiejszych czasach mało

Dybów w gminie Żagań, do której powrócił po

komu już imponuje.

studiach i krótkiej przygodzie, w nieistniejącym już

Prezentowane tu wiersze pochodzą z różnych lat

tygodniku „Razem”, boleśnie odczuwał szybkie

twórczości Poety. Przepełnione są nostalgią za

tempo zmian dokonujących się w obrębie wsi

odchodzącym światem jego dzieciństwa i młodości.

i rolnictwa. Wyrazem tego są jego wiersze.

Przebija z nich etos ziemi, nieprzewidywalność
natury

i

pracy

nierozerwalnie

związanej

POLSKI CHŁOPIE

Ojcze W przepoconej koszuli,
Na starym wozie:
Dokąd jedziesz?
Czy do lasu
Po chrust?
Czy po węgiel,
Którego dla nas zabrakło?
Zima przyszła nagle
I wszystko skuła lodem
Podmuchy wiatru wilczą,
Jak chory człowiek
W bólu.
Wylęgła się gorzka prawda
O życiu twardym, w biedzie.
Cóż ja mogę?
Mój ból, samotność
Obezwładnia mnie.
Jestem tylko chłopem.
Obory puste.
Pola dane w zastaw.
Stłoczeni stoimy
Pod figurą.
Wyciągamy drżące ręce
Do ciemnego nieba.
Krzyż Pański.

ze

(Jan Machynia)
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O POECIE

Poeta karczuje wszystko
Co dziewicze
I jak chłop
Orze wołami
Kamienistość.
Sieje z płachty i pieli uprawę.
To mu deszcz wymoczy zboże
Na pniu,
Albo krowa zdechnie
I to ta wysoko mleczna,
Krowa fryzyjska,
A nie jałowa
Z ordynarnym łbem Apisa.
To mu słońce wypali mini plantację
Przed zbiorem,
Więc zawsze jest niepewny Urodzaju.
Poeta łaknie sławy Po nim zostaje mozolność
Tworzenia nowych kłosów
Trud trzmiela i żniwiarza
Schylonego do jeżowiska ścierni,
W zenicie upału.
Bo kto chce zostać poetą
Temu nie może być straszna
Robota w kamieniołomach
I cierpliwość złotnika.
Musi rozrzucać gnój,
Na nim rośnie piękno
I strawa.

Józef Jerzy Szadkowski - Wiersze
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ZDZIWIENIE DZIECKA

Świat nie kończy się za borami,
Które otaczają krajobraz dzieciństwa.
Dowiedziałem się o tym na wieży.
Z niej zobaczyłem rozbłyskujący Bóbr;
Kopuły kościołów, wykrzykniki fabryk
I fale wzgórz pachnące żywicą sosen.
Kiedyś daleko oznaczało - za wieś.
Dziś opłynąć kule ziemską znaczy mniej.

NIKIFOR

Na cichej łące
Śpi rozmarzony wieśniak
W ludowym stroju
Z Łowicza.
Ręce poduszką.
Twarz przykryta kapeluszem.
Melodia z kobzy
Przenosi go do gniazda bociana.
Tam w płomieniach zalotów
Czeka pulchna samiczka.
Różowa sukienka spadochronem Dookoła pasie się trzoda
Ogrodzone szczekaniem pasa.
W kołysce płacze
Lalka.

Józef Jerzy Szadkowski - Wiersze
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CHŁOP

Stoję jak grusza
Wśród rozległości pól.
U moich stóp
Szybko rosną
Drutowce perzu
I żółciucha.
Chłop Szepce o gniadej kobyłce,
Co dostała kolki
I o baranku, którego młoda koniczyna
Upodobniła do balona Nie uniósł się do nieba Zdechł.
Chcę zrobić krok do przodu,
Ale korzenie przeszkadzają.
Cóż jestem z rodu żyta.
Czy wiatr mnie zapłodni,
A niebo da deszcz?
Paraliż mnie ogarnia,
Gdy ziemia umiera.

AUTENTYZM WSCHODU

Starzec przymyka
Muszelki powiek,
Pod którymi wylęga się
Wschód dzieciństwa.
Oto płynie Łomnica
I klekoczą dzieci bocianów,
Na czubku strzechy
Podobnej do odwróconej łodzi.
Przed chatą kobyłka,
Wprzęgnięta między dyszle wozu.
I gospodarz rozmawiający
Ze źrebakiem.

Józef Jerzy Szadkowski - Wiersze
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Za drabiną płotu
Stoi parowóz pieca chlebowego;
Krzywe węże grządek
Malwy i dwie kury.
Drogą idzie dziewka,
Z wagą na ramionach.
Brzęczą wiadra Dzwoneczki kuligu.
Kobieta się zatrzymała,
By sobie poplotkować
Z sąsiadką o rodzeniu,
Nim ruszyła wybuchło lato.
Malcy wyganiają czerwono Białą krowę, na pastwisko
Ogrodzone żerdziami
I szczekaniem psa.
We wsi rozsiadły się
Kwoki zagród.
Ponad nimi Błękitne dusze z dębów.
A gdzie beczenie kozy?
Czemu niema tam
Mnie, ani pelargonii
W szachownicy okien.
Dookoła wzgórza zasiedlone
Zapaskami tęczowych pól,
Na których słychać
Brzęk kosy i lemiesza.
Oliwkowy zaduch potu
Cieknie z czoła Galicji.
Obłok daje jej cień
Lepszy od migdałów.
Kukułka zamilkła,
Słowik nie śpiewa.
Przez bór czasu przedziera się
Psalm o nowej Kobiety na klęczkach
Błagają Boga o litość,
Ale on ich nie słucha Rzuca pomór klątw.
Za plecami odjeżdżających
Topola wieża kościelnego

Józef Jerzy Szadkowski - Wiersze

TWÓRCZOŚĆ

I balon z krzyżem cerkwi,
I wołanie przez mgłę dali.
Starzec mówi do mnie:
Chłopcze zgaś traktor,
Bo mi zagłuszasz
Spokój malowania.

PO ŻNIWACH

Na polu poezji - sterczą jeżowce ścierni.
Już się nie trzeba martwić,
Że z czarnej chmury - gradobicie ,
Że od północy ciągnie ulewa,
Że len, żyto, owies na pniu porośnie
Albo zgnije w kopkach.
Za ostatnim wozem z muzami,
Zamykam wierzeje otyłej stodoły.
Pozostały tylko omłoty
I w gardle zaschnięty pył kurzu:
Zboże - czyste zboże.

STARZEC

Przed zmierzchem Z mokradeł wynurza się
Jego postać.
Spokoju nie może zaznać,
Bo wrósł w tę ziemię
Ostrzem lemiesza.
Idzie starzec
Za nim pasmo mgły.
Wilgotne łąki uciszają
Milowe kroki.
Zatrzymuje się
I patrzy na ugory.

Józef Jerzy Szadkowski - Wiersze
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Jeszcze nie dawno:
Tu szumiało żyto.
Tam rosła wiklina - pomyślał.
Jego twarz posępnieje.
W zamulonych stawach
Nie ma królewskich karpi.
Starzec wyprowadza konia
Ze stajni
I zabiera się
Do chłopskiej roboty,
Aż do wschodu słońca.
Sieje niech ktoś inny zbiera.
Zdaje mi się Idę jego śladem.

ZJAWA
Stałem kiedyś na łące
I patrzyłem na wyrąbany las.
Drzewa już dawno były skazane
Na śmierć z ręki człowieka...
Gdy tak patrzyłem
Nagle zatrzęsła się ziemia
I z jej łona wyszła kobieta
W bieli.
Taka piękna - osłupiałe,
Po chwili pomyślałem o zgorszeniu
I z radości podnieciłem się aż do szaleństwa!
Chciałem jej wyznać miłość,
Ale język zachował milczenie.
A ona stojąc rozglądała się.
Gdy zauważyła, że ruszyłem w jej stronę
Spłoszyła się jak sama,
Zaćmiła Słońce
I znikła.
A ja odrętwiały ze zdziwienia
Tęskniłem za tą kobietą
I byłem zazdrosny, że
Dla innego mężczyzny
Będzie oazą piękności.

Józef Jerzy Szadkowski - Wiersze
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Gdy przybiegłem w to miejsce,
Gdzie stała, spostrzegłem pękniętą ziemię,
Z której sączyła się krew.
To tu
Sanitariuszka z Batalionów Chłopskich
Za: „Odchylenie patriotyczne”
Otrzymała strzał
W tył głowy.
NKWD.

ZACHÓD SŁOŃCA

Nasturcję zakwitły na niebie, nad lasem.
Dzień się kończy w rozpłomienieniu zórz.
Z pola trzeba schodzić, doić ryczące krowy,
Bo z nadmiaru mleka pękają im wymiona.
Ze stodół dobiega dziecięcy płacz sów.
Ponad ziemią rozsypane jaskry gwiazd.
Tyle jest w nas ciężaru, brzęczenia pszczół
I smrodu z potu wylanego w tym dniu.

OPUSZCZONA WIEŚ

Zdziczał sad,
Zdziczały pszczoły.
Tam gdzie były łąki Biskupi oset.
Małe chatki,
Jak stare grzyby
Garbiąc się
Wzrastają w ziemię.
Jaskółcze ziele
I krzaki tarniny
Zaludniły przydomowe ogródki.

Józef Jerzy Szadkowski - Wiersze
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Jakie wysokie
Pokrzywy, pokrzywy
I agrest,
I dzika róża,
I bez biały.
Po ludziach został
Rdzy ślad.
Skrzypią zawiasy,
Wiatr trzaska drzwiami,
W stodołach pustki,
Na pastwiskach Jelenie.
Koło młyńskie
W pokucie zamarło.
Jak psia buda
Rozbebeszony spichlerz.
Za klonem
Świeci źródło w mchu,
Z którego zimorodek
Gasi pragnienie.
Nawet ktoś wy kradł
Chrystusa z kapliczki.
Wykradł Chrystusa
I nie bał się grzechu.

DYBOWSKIE ZADUSZKI

Gasną liście
W blasku słońca.
Drepczemy
Pod las odpoczynku
Z wieńcami własnego snycerstwa.
Ponurość,
Jak zaraza
Czarną chorągwią
Otula wieś.
A wydawało się,
Że przemijanie
W pochodzie istnień

Józef Jerzy Szadkowski - Wiersze
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Dotyczyć nas
Nie powinno.
Kwiaty z bibułek
Pachną białym marmurem
Chryzantem.
Na grobie
Mojego brata,
Który z braku
Ampułki penicyliny...
Cicho rośnie mech.
Modlitwa
O łatwiejsze życie
Migoce w grobowcu nocy.
Idziemy spięci milczeniem.
Zrywa się wiatr.
Na niebie
Płoną świeczki
Naszej egzystencji.

STARY GOSPODARZ

Jego świat kurczy się i zamyka,
Jak wrótnia garbiejącej stodoły.
Na podwórzu porozrzucane:
Stary wóz, brony, pług - jednoskibowiec
I kopaczka gwiaździsta i bęben młocami...
Po koniu zostało chomonto.
A gospodarz, nie krząta się,
Ale siedzi w kuchni i karmi klocami piec.
Jego pole porasta chwastami,
Bo nikt nie chce go uprawiać.
Stary gospodarz - już odchodzi.
Jego drżący cień i sękata ręka
Biorą pieniądze na chleb, i mleko Przynosi je listonosz.

Józef Jerzy Szadkowski - Wiersze

PRZEGLĄDY I RECENZJE

Tomasz Janas

MIĘDZY TRADYCJĄ I INTERPRETACJĄ

Festiwal muzyki folkowej Polskiego Radia
„Nowa Tradycja”

Od ludowości do folku

Zakończona w połowie maja siedemnasta

Decyduje o tym kilka czynników, które po

edycja festiwalu Nowa Tradycja pokazała znów

twierdziła, zakończona w maju siedemnasta edy

jak ważna dla młodych folkowych artystów jest

cja radiowego festiwalu. Bezpośrednie znaczenie

inspiracja muzyką ludową. Udowodniła też po

ma tu nie tylko centralne położenie (nobilitujące

nownie jak różnorodna i porywająca może być

miejsce jakim jest Studio Koncertowe im. Witol

folkowa stylistyka.

da Lutosławskiego) i medialna promocja festiwa

W ostatnich latach pojawiło się w naszym

lu - a co za tym idzie również szansa dla wyko

kraju kilka festiwali muzyki świata o dużych am

nawców na zaistnienie w świadomości szerszego

bicjach i bardzo atrakcyjnym programie. Mam tu

grona słuchaczy niż tylko bywalcy koncertowych

na myśli takie imprezy jak warszawskie Skrzy

spotkań.

żowanie Kultur, poznański Ethno Port, trójmiej

Siłą Nowej Tradycji jest również głębokie

ska Globaltica. Są wreszcie, istniejące od ponad

osadzenie w tradycji polskiej muzyki ludowej.

dwóch dekad, legendarne już Mikołajki Folkowe.

Każdorazowa edycja imprezy rozpoczyna się od

W tym kontekście organizowana przez Polskie

symbolicznego głębokiego pokłonu składanego

Radio Nowa Tradycja wciąż ma więcej niż sym

wiejskim twórcom - podczas koncertu „Muzyka

boliczne znaczenie, wciąż pozostaje fundamen

Źródeł”. Ludowi twórcy powracają zresztą na

talnym i być może najważniejszym festiwalem -

scenę i w kolejnych dniach imprezy. Jednocze

także w artystycznym sensie.

śnie muzyka proponowana przez młodych,

{
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\miejskich twórców, jest w dużej mierze (często

muzykantów), prezentujący fascynujące archa

bardzo bezpośrednio) inspirowana polską muzy

iczne techniki gry na skrzypcach.

ką ludową, lokalnym dziedzictwem.

Równie świetnie zaprezentowała się kapela

Wreszcie, jeszcze jednym niezaprzeczalnym

Antoniego Cicheckiego z Grądek, której natural

walorem festiwalu jest tradycyjny, żelazny punkt

na muzykalność i źródłowość artystycznego

programu: konkurs dla młodych zespołów. No

przekazu szły w parze z radością bycia na scenie,

we, świeże projekty, czasami po raz pierwszy

radością dzielenia się muzyką. Liderowi, grają

w tym miejscu przedstawiane, są wielkim m a

cemu na skrzypcach towarzyszył na bębenku

gnesem dla sporej części publiczności i współde

Henryk Kowalczyk. Wreszcie kapela Dobrzeli-

cydują o wartości całego festiwalu. Konkursowe

niacy z Żychlina, która pokazała na czym polega

przesłuchania pozostają interesujące nawet wów

właściwie rozumiany dialog pokoleń, a której

czas, gdy czasem poziom startujących w nim

koncert był też kolejnym, ważnym drogowska

zespołów wydaje się nieco niższy. Zresztą, akurat

zem dla młodych folkowych muzyków. Starzy

poziom tegorocznego konkursu był bardzo za

mistrzowie: skrzypek Sławomir Czekalski i gra

dowalający. Po nie do końca przekonujących

jący na bębnie ze stalką Franciszek Kowalski

zespołach, których słuchaliśmy w piątek, 16 ma

zaprosili do swego zespołu młodą skrzypaczkę

ja, sobotnie prezentacje budziły zrozumiały entu

Marię Stępień (wystąpiła i w tym roku w konkur

zjazm publiczności. Naturalnie, gorąco oklaski

sie na Nowej Tradycji). Efekt był znakomity.

wano również krajowych i zagranicznych wy

Zagraniczną gwiazdą pierwszego dnia festi

konawców, zaproszonych w charakterze festiwa

walu

była turecka

artystka

ęigdem

Aslan.

lowych gwiazd.

W ubiegłym roku nagrała - dla cenionej wytwór
ni Asphalt Tango - płytę „Mortissa”. To krążek
(i repertuar koncertowy), który odwołuje się do

Czwartek. Zaczęło się od Muzyki Źródeł

tradycji muzyki rebetiko, do tradycji greckich
i tureckich tawern. Aslan i towarzyszący jej mię

Jak wspomniałem, tradycyjnie już, na inaugura

dzynarodowy zespół sprowadzają tę inspiracje do

cję festiwalu zabrzmiał koncert „Muzyka Źró

bardzo atrakcyjnej koncertowo formuły, w której

deł”. Tym razem słuchaliśmy muzyki z Mazow

nie ma surowości chropowatości (typowych dla

sza. Koncert został świetnie przyjęty przez słu

tradycyjnej formy tej muzyki), są za to piękne,

chaczy, tłumnie wypełniających widownię. Owa

„miękkie” aranżacje, z subtelnymi współbrzmie

cyjnie przyjmowano Marię Bienias z Woli Ko

niami akustycznych instrumentów.

ryckiej. Artystka - doskonale znana sympatykom

bliczności nie pozostawiała wątpliwości, że ten

muzyki ludowej i słuchaczom radiowej Dwójki -

pomysł na brzmienie szalenie się na festiwalu

przedstawiła piosenki i gawędy, budząc po

spodobał.

wszechny entuzjazm. Podobnie jak Jerzy Dierżek
ze wsi Sierzchowy (jeden z ostatnich rawskich

----------------------------------------------------------(
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Piątek. Wieloma językami

dla najlepszych płyt z muzyką ludową. Pierwszą
nagrodę otrzymał Instytut Sztuki Polskiej Aka

Piątek był pierwszym dniem wspomnianych już

demii Nauk za dwie antologie archiwalnych na

przesłuchań konkursowych młodych wykonaw

grań: „Pierwszy Podhalański Popis Konkursowy

ców folkowych - i właśnie konkurs był pierwszą

Ludowych Muzyk Góralskich. Zakopane 18-20

atrakcją tego popołudnia. Przed jurorami i pu

kwietnia 1952” oraz „Pamiątki przeszłości z ar

blicznością zaprezentowało się sześcioro wyko

chiwum wydobyte. Pieśni i muzyka Kielecczy

nawców. Jednym z najciekawszych był występ

zny”. Nagrodę drugą przyznano Miejskiemu

Oli Bilińskiej - artystki znanej na muzycznych,

Domowi Kultury w Kolbuszowej za album-

głównie niezależnych, estradach. Tym razem

katalog „Festiwal żywej muzyki na strun dwana

solo, pod szyldem Beryozkele, przedstawiła wła

ście i trzy smyki 2013”. Ex aeąuo przyznano

sną interpretację muzyki żydowskiej, przefiltro-

dwie trzecie nagrody: dla Stowarzyszenia Dzie

waną

instrumentarium.

dzictwo Podlasia za płytę „Ludowe pieśni religij

Z kolei znany już z festiwalowych występów

ne z Podlasia”, a także Stowarzyszenia Krusznia

trzyosobowy zespół Słowianoczki przedstawił,

i Pawła Luto za wydawnictwo „Rwie się życia

a capella, pieśni ludowe z Polesia i Podlasia. Te

przędza”. Wreszcie Nagrodę Specjalną otrzymał

go dnia w konkursie zagrali też Tryptyk, Witold

Maciej Filipczuk - twórca płyty „Mazurek vulga-

Janiak Trio, Alter Etno, oraz trio Wałach, Golec,

ris” - za „wierną kontynuację stylu gry skrzypka

Żupański.

Kazimierza Meto”. Krótki, choć wspaniały, kon

przez

elektroniczne

cert zagrało właśnie trio Macieja Filipczuka.

Drugą część wieczoru rozpoczęła uroczy

Ten

stość wręczania specjalnej nagrody Programu

dzień

zakończył

występ

laureatów

Drugiego Polskiego Radia Muzyka Źródeł,. To

Grand Prix ubiegłorocznej Nowej Tradycji - ze

laur, którym organizatorzy honorują „ludowych

społu Cicha & Spółka, którego trzon stanowią

artystów, kultywujących tradycję, przekazują

Karolina Cicha i Bart Pałyga. Zaprezentowali oni

cych ją kolejnym pokoleniom i w szczególny

materiał ze swej świetnej, ubiegłorocznej płyty

sposób obecnych na antenie naszego programu”.

„Wieloma językami”. Cicha postanowiła zreali

Tym razem ich laureatami zostali: Janina Chmiel

zować projekt, ukazujący wielokulturowe trady

- wspaniała śpiewaczka z Lubelszczyzny oraz

cje Podlasia. Nagrała więc na płycie - i przypo

Tadeusz Kubiak - skrzypek z Łęczyckiego. Na

mniała podczas koncertu - piosenki w językach

scenie byli tym razem niedługo, ale to wystarczy

mniejszości, które tradycyjnie

ło, by wzbudzić aplauz publiczności. Warto było

tamte okolice. Były więc piosenki po tatarsku,

zobaczyć radość, pogodę ducha i niezwykłą m u

litewsku, białorusku, w jidysz (prawdziwy hymn

zykalność Janiny Chmiel oraz niezwykłą wier

Białegostoku - pieśń o miłości do miasta), także

ność tradycji kultywowaną przez Tadeusza Ku

po polsku. Muzykalność, sceniczna ekspresja

biaka.

Karoliny Cichej, jej (pozytywnie rozumiana)
nadekspresyjność, granie na kilku instrumentach

Tego wieczora wręczono również nagrody

na raz, sprawia, że

laureatom konkursu Fonogram Źródeł 2013, czyli

----------------------------------------------------------(

zamieszkiwały

78

słucha się jej koncertu

i-------------------

PRZEGLĄDY I RECENZJE

Między tradycją i interpretacją

fantastycznie. Zwłaszcza, ze u boku miała Pałygę

stek towarzyszą nieznaczne i wysmakowane

- muzyka wybitnego, grającego na instrumentach

elektroniczne brzmienia oraz altówka, na której

smyczkowych, wykonującego też wokalizy gar

grał jedyny w grupie mężczyzna, znany zresztą

dłowym śpiewem.

folkowej publiczności, Paweł Odorowicz. Warto
czekać na nowe studyjne nagrania zespołu, z na
dzieją, że właśnie w tym kierunku artyści będą

Sobota. Trzy Dni Później

nadal poszukiwali.
Dla odmiany Kapela Maliszów, laureaci

Również trzeci dzień festiwalu, sobota 17 maja,

drugiej nagrody, to zespół pokazujący jak bez

rozpoczął się od przesłuchań konkursowych. Te

cennym darem jest przekazywanie rodzinnej mu

go dnia artystyczny poziom startujących wyko

zycznej tradycji. To swego rodzaju dialog poko

nawców okazał się znacznie bardziej przekonują

leń, w którym ojciec jest z jednej strony nauczy

cy. Powyższe spostrzeżenie potwierdza fakt, że

cielem, z drugiej - odpowiedzialnym scenicznym

wszyscy wykonawcy nagrodzeni w konkursie,

partnerem, który potrafi usunąć się w cień, by

prezentowali się podczas przesłuchań właśnie

dać miejsce do muzykowania swoim dzieciom.

tego dnia. Usłyszeliśmy też jak szeroka może być

W efekcie - piętnastoletni Kacper Malisz (grają

rozpiętość stylistyczna odniesień do muzyki tra

cy na skrzypcach i skandynawskiej moraharpie)

dycyjnej, jak oryginalne i twórcze jej przetwo

zdobył również specjalną nagrodę, Złote Gęśle,

rzenia, jak odważne i pomysłowe mogą być sce

dla najlepszego instrumentalisty. Na czele grupy

niczne projekty młodych twórców.

stoi zaś jego ojciec - Jan, a składu dopełnia młod

Jurorom zdecydowanie najbardziej podobał

sza siostra Kacpra - Zuzanna. Maliszowie sięgają

się zespół Trzy Dni Później. Zdobywcy Grand

do tradycji polskiej i muzyki łuku Karpat. Robią

Prix to grupa od lat działająca na muzycznych

to po swojemu, świadomi ludowego dziedzictwa

scenach, choć do tej pory swą uwagę skupiająca

i manier wykonawczych, dodają własną ekspre

głównie w kręgu szeroko pojętej piosenki poet

sję, fantazję, muzykalność.

yckiej. W dyskografii artystki mają już dwie pły
ty, jedną w całości opartą na poezjach Bolesława

Sobota cd. Afryka i Polska

Leśmiana. Za sobą mają również m.in. współpra
cę z Mariuszem Lubomskim. Tym razem uległy
natchnieniom płynącym z polskiej muzyki trady

Jeśli jest coś, czego naprawdę w polskim folku

cyjnej - i efekty były znakomite.

dotąd nie było, to bezpośrednie zderzenie i połą

Trzy dni później to trzy wokalistki (Marta Piwo

czenie w jedno - muzyki ludowej i afrykańskich

war, Marta Groffik-Perchel, Joanna Piwowar-

rytmów. Owszem, powie ktoś, że przecież już

Antosiewicz), których głosy zaplatają się w sub

Trebunie-Tutki mieszali swą twórczość z jam aj

telnych, starannie zaplanowanych wokalizach -

skim brzmieniem, a np. Gadająca Tykwa cały

wielogłosach. Kruchość, delikatność brzmienia

swój pomysł opierała na specyficznych skojarze

splatają się z wykonawczą finezją. Głosom arty

niach

----------------------------------------------------------(
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obdarowany trzecią nagrodą, zespół Dzikie Jabł

tubie, akordeonie, bębnie (kiedy trzeba to i na

ka, to naprawdę nowa jakość. Oba odległe mu

grzebieniu). Proponują muzykę o punkowej sile

zyczne światy stapiają się tu naprawdę w jedność

wyrazu, choć w pełni akustyczną; muzykę buntu,

- i to na oczach publiczności. Z jednej strony

choć nie pozbawioną radości.

mamy prawdziwie ludowy żywioł, m.in. ze

Tego dnia przed publicznością zaprezento

świetnymi partiami granymi na skrzypcach przez

wały się w konkursie także zespoły Anashim,

Marię Stepień, terminującą u ludowych mistrzów

Backspace, Neoklez oraz Krzikopa.

(tak, tę samą, która dwa dni wcześniej wystąpiła

Prawdziwa uczta czekała na publiczność

na koncercie „Muzyka Źródeł”). Z drugiej strony

w drugiej części sobotniego wieczoru. Głównym

jest szeroka bateria afrykańskich bębnów i in

wydarzeniem tego dnia był bowiem występ due

strumentów perkusyjnych, które artyści sprowa

tu: Kayhan Kalhor & Erdal Erzincan. Pierwszy

dzają i na których uczą się grać od afrykańskich

z nich to irański wirtuoz gry na kemencze (perska

nauczycieli. Młodzieńcza siła, zapał, radość,

lira smyczkowa), drugi to turecki mistrz baglamy

spontaniczność sprawiają, że słucha się Dzikich

- lutni długoszyjkowej. Ich wspólny występ to

Jabłek z prawdziwą przyjemnością. Wolno przy

swego rodzaju misterium. Muzyka pełna ciszy

tym mieć nadzieję, że to dopiero początek ich

i delikatności, a przy tym niezwykłego piękna

wspólnej drogi, że ich pomysł na muzykowanie

- i wirtuozerii. Zachęcająca do duchowych bądź

będzie jeszcze dojrzewał.

intelektualnych podróży, uwodzi finezją i emo-

Nagrodę specjalną im. Czesława Niemena

cjonalnością. To jeden z takich koncertów, kiedy

zdobyła na Nowej Tradycji krakowska grupa

słuchacze mają szansę naprawdę oderwać się od

Hańba!, będąca dla wielu słuchaczy jednym

szarej codzienności za oknem i dać się poprowa

z odkryć festiwalu. Nigdy dość dystansu i poczu

dzić w świat najgłębszych przeżyć. Oklaskom

cia humoru, zwłaszcza, gdy są one inteligentnie

publiczności nie było końca.

wprzęgnięte w cały sceniczny zamysł funkcjo

Niedziela. Laureaci, laureaci

nowania zespołu - a tak jest w przypadku Hań
by!. Jej niezwykle spójny i przemyślany pomysł
sposób bycia na scenie, ubiór, repertuar tworzą
fascynującą zamkniętą całość.

Ostatni dzień festiwalu tradycyjnie już za
czyna się od koncertu laureatów. To swego ro

Artyści mówią o sobie, że ich zespół powstał

dzaju

szybki

sprawdzian

dla

nagrodzonych

w roku 1931, a po pewnych kłopotach reakty

(a przy okazji też szansa na zweryfikowanie de

wował się w 1933 roku. I do tamtych czasów

cyzji grona jurorskiego): czy jako zwycięzcy

odwołują się w swojej twórczości. Hańba! to

pokażą się równie interesująco, podczas tego

zatem folk miejski, czerpiący natchnienie do

najbardziej prestiżowego koncertu. Z radością

swej

na rzeczywistość

można stwierdzić, że wszyscy tegoroczni laureaci

w dwudziestoleciu międzywojennym. A za tek

potwierdzili klasę w niedzielny wieczór na scenie

sty służyć im na przykład poezja Tuwima. Ubrani

Studia im. Lutosławskiego. A dodać trzeba, że

w stylu kapel podwórkowych, grają na banjo,

hojne

muzycznej

niezgody

nagrody

dla

laureatów

ufundowali
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Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pewną obawę jak rzecz zostanie przyjęta przez

oraz Polskie Radio.

festiwalową publiczność.

Wielką niespodzianką dla publiczności był

Obawy okazały się niepotrzebne. I dlatego,

też finałowy występ tegorocznego festiwalu.

że folkowa publiczność znana jest ze swej otwar

W przeciwieństwie do minionych lat postano

tości. I dlatego, że muzyka, jaką zagrali artyści,

wiono bowiem nie ogłaszać wcześniej laureata

była naprawdę wspaniała. Powiedziałbym nawet,

dorocznego konkursu na Folkowy Fonogram

że znacznie lepiej słuchało mi się tego materiału

Roku. A właśnie zwycięzcy konkursu na płytę

na żywo, niż z płyty. Ta muzyka wciąż żyje, na

roku 2013 mieli zakończyć tegoroczną Nową

nowo ożywa. Zgodnie z tytułem płyty, Skolias

Tradycję.

i Olesiowie wykonali utwory czerpiące z tradycji

Pięcioosobowe jury - w składzie którego

Żydów

Sefardyjskich,

przefiltrowane jeszcze

znaleźli się również specjalnie zaproszeni zagra

przez kulturę grecką (wszak tam sięgają rodzinne

niczni eksperci - dokonało wyboru dość zaskaku

korzenie Skoliasa), a znajdującą wyraz w fine

jącego. Najlepszym Fonogramem Roku 2013

zyjnej, pełnej uczucia i technicznego kunsztu,

wybrano mianowicie Płytę „Sefardix”, nagraną

jazzującej interpretacji. Kontrabas Marcina Ole

przez Jorgosa Skoliasa oraz braci Marcina i Bar

sia czasem wręcz śpiewał wspólnie z wokalistą,

tłomieja Olesiów. Cóż w tym wyborze zaskaku

czasem budował rytmiczny kręgosłup całości.

jącego? Ano to, że pośród czterdziestu zgłoszo

Perkusja Marcina Olesia to kołysała, to znów

nych wydawnictw wiele było nagranych przez

zachwycała zmiennością rytmicznych barn. To

przedstawicieli, powiedzmy, folkowego główne

było zaskakująco trafne podsumowanie cztero

go nurtu. Przynajmniej kilka z nich było bardzo

dniowego festiwalu.

udanych. Wygrał natomiast album, zrealizowany

Fani folku już wypatrują Nowej Tradycji 2015,

przez artystów jazzowych lub z jazzem głównie

bo żaden inny nie integruje tak miejskiego śro

kojarzonych. Nie chcę przy tym się absolutnie

dowiska folkowego z twórczością ludowych m i

dystansować od tego krążka - to naprawdę fan

strzów. Żaden inny nie pokazuje tylu fascynują

tastyczna płyta, a dokonaniom wszystkich trzech

cych dróg rozwoju tego niezwykłego zjawiska

muzyków kibicuję od wielu lat. Miałem jednak

jakim jest polski folk.

XVII edycja festiwalu Nowa Tradycja,
Warszawa, 15-18 maja 2014,
Studio im. Witolda Lutosławskiego
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W poprzednim numerze zamieściliśmy esej

uwypuklić różnorodność doświadczenia życiowego

Johna Bergera pt „Ci, którzy trwają”, napisany

w zależności od czasu, w którym żyjemy i pracy

przez autora pod wpływem długoletniego zamiesz

jaką wykonujemy. Lektura wspomnień skłania

kiwania na francuskiej wsi. Tym razem sięgamy po

również do szczególnych refleksji w 100 rocznicę

książkę Ronalda Blythego: Akenfield - portret wsi

wybuchu I wojny światowej, która pochłonęła m i

angielskiej, wydanej w 1969 roku, przetłumaczonej

liony ofiar. Ci, którzy przetrwali, w narracji autora

na język polski i wydanej przez LSW 10 lat później

pierwszego ze wspomnień cytowanej książki to

ze wstępem Ernesta Brylla. Przez wiele lat cieszyła

żołnierze tej strasznej wojny. W kulturze angiel

się ona wielką popularnością wśród czytelników.

skiej ciągle żywa jest pamięć bohaterów tamtych

Wspomnienia mieszkańców konkretnej wsi na

zmagań. Dowodzą tego min. coroczne uroczyste

wschodzie Anglii sięgające początku XX wieku

i podniosłe obchody zakończenia I wojny świato

ukazują wielki skok cywilizacyjny jaki dokonał się

wej, obchodzone 11 listopada, kiedy my świętuje

w tym kraju po II wojnie światowej. Przytaczamy

my odzyskanie swej niepodległości. Do sięgnięcia

wybrane fragmenty tej niezwykłej książki, aby

po książkę Blythego skłoniła nas także inicjatywa

uzmysłowić czytelnikowi, że problem przezwycię

redakcji ogłoszenia konkursu na opis współczesnej

żania biedy i zacofania na wsi nie był tylko pro

wsi polskiej.

blemem specyficznie polskim, co podkreślał także
Ernest Bryll we wspomnianym wstępie, ale doty

Ci co przetrwali

czył w równym stopniu wszystkich krajów europej
skich. Książka zawiera wypowiedzi kilkudziesięciu

Leonard Thompson

osób, kobiet i mężczyzn w różnym wieku i wyko

lat siedemdziesiąt jeden - robotnik rolny.

nujących różne zawody co składa się na portret
miejscowości w której żyli. Wybraliśmy do prze

Było nas dziesięcioro, mój ojciec był wyrobni

druku wspomnienia starszego wiekiem robotnika

kiem rolnym zarabiającym trzynaście szylingów

rolnego i młodego farmera, aby na tym przykładzie

tygodniowo, możecie więc sobie wyobrazić,

<
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jakeśmy żyli. Opowiem wam pierwszą rzecz, jaką

gów. Największe kłopoty były z wodą. Nigdzie

pamiętam. Było to gdzieś około 1899 roku - mia

blisko nie było wody, trzeba ją było nosie spod

łem trzy lata. Siedzieliśmy wokół ognia, czekając

wzgórza, całą milę. Rodzice mówili: „Pijcie, ile się

na brata, który był w wojsku - był to nasz najstar

da, w szkole" - w szkole był kran. No i chłopcy

szy brat. Pojawił się około szóstej wieczorem, uda

i dziewczyny opijali się przed wyjściem ze szkoły

ło mu się ze stacji w Ipswich przyjechać wózkiem

jak wielbłądy, tak, żeby im starczyło na cały dzień.

mleczarza. Wszedł, i to wtedy zobaczyłem go po

Nigdy nie zapomnę gorzkiego metalowego smaku

raz pierwszy w życiu. Miał na sobie czerwony

kranu w ustach; woda była zimna - cudowna! Pa

mundur i wyglądał bardzo wesoło. Matka wstała

miętam, jak raz po powrocie ze szkoły zachciało mi

i ucałowała go, ale ojciec dalej siedział i tylko po

się pic, mało nie oszalałem z pragnienia. Matka

wiedział: „Jak się masz?" Potem był podwieczorek

prała na progu bieliznę i kiedy odwróciła się, łyk

i wszyscy wpatrywaliśmy się w brata. Było ciemno,

nąłem z balii cały kubek. Zaraz zwróciłem - były to

bo to była zima. Parę dni później odszedł i matka

mydliny! Matka dała mi za to po uszach. Tak to

stała na środku drogi i patrzyła, jak odchodzi. Miał

wtedy obchodzono się z dziećmi.

jechać walczyć do Południowej Afryki. Szedł

Nasi rodzice i wszyscy ludzie z chat byli bar

zgrabnie szosą, aż jego czerwony mundur stał się

dzo religijni i patriotyczni. Patriotyczne pieśni

nie większy od maku. Potem zasłoniło go drzewo.

i religijne hymny były dla nas taką samą święto

Nigdy go już nie zobaczyliśmy. Przeżył wojnę, ale

ścią. Zapierało nam od nich dech. Chłopcy masze

potem złapał tyfus i umarł. Miał 21 lat.

rowali przez wieś śpiewając: Lord Roberts i lord

Wkrótce potem życie stało się doprawdy cięż

Kitchener, generał White i Buller. W mundurach

kie. W domu było nas siedmioro dzieci, a ojcu ob

khaki w bój poszli nie zważając na kule...i na ich

niżono zarobek do dziesięciu szylingów tygodnio

twarzach pojawiało się poczucie własnej ważności.

wo. W naszej chacie nie było niemal nic - poza

W kółko krzyczało się „nasz kraj - kraj, kraj kraj”.

nami. Na wyszorowanej podłodze z cegieł leżał

Niczego poza tym nie mogliście usłyszeć. We wsi

tylko jeden dywanik zrobiony ze szmat naszytych

muzyki było tyle co w kościele i w zborze, nasza

na worek. W chacie był pokój, spiżarnia i dwie

rodzina lubiła muzykę, więc biegali mile od kościo

sypialnie. Nas sześcioro - chłopcy i dziewczęta -

ła do zboru, żeby się jej nasłuchać ile wlezie. Ludzi

spaliśmy w jednej a rodzice i najmniejsze z nas

takich jak my, którzy w niedzielę chodzili na nabo

w drugiej. Nie było gazet ani w ogóle nic do czyta

żeństwa to tu to tam, jak im się podobało, nazywa

nia poza Biblią Tak było we wszystkich chatach

no diabelskimi krętaczami. Wszyscy chodziliśmy

we wsi.

na jedno nabożeństwo po drugim a w przerwach

Jedliśmy jabłka, kartofle, rzepę i chleb, a her

zajadaliśmy chleb z dżemem. Wtedy ludzie wierzy

batę piliśmy bez mleka i bez cukru. Na farmie

li w religię, uważam, że to było bardzo dobre, bo

można było kupić odciągane mleko ale było to

gdyby nie mieli religii, toby wybuchła rewolucja.

uważane za luksus. Żeby nie wiem jak się starać,

A tego by nikt nie wytrzymał. Religia utrzymywała

nikt nigdy nie jadł do syta. Dwaj moi bracia chodzi

nas w dyscyplinie i dodawała sił żeby wytrwać.

li do pracy. Jeden miał osiem lat i dostawał trzy

Proboszcz był bardzo szanowany. Jak tylko chciał,

szylingi tygodniowo, drugi około siedmiu szylin

mógł z nami robić, co mu się podobało. Raz

-------------------------------------------------(
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przyszedł do domu i kazał mojej starszej siostrze,

ale to był harmider. Później znów to usłyszałem

która miała jedenaście lat, przestać chodzić do

w Gallipoli. Wydało to mi się czymś znanym

szkoły. „Nie ma potrzeby, abyś kończyła szkołę -

i domowym. Chyba połamaliśmy pomosty. Szkoła

powiedział. - Pójdziesz do obowiązku do starej pani

była do niczego. Farmerzy, kiedy im się tylko za

Bamey Wickes, bo właśnie straciła męża". Pani

chciało, przychodzili i zabierali chłopców do pracy,

Bamey Wickes była ślepa i moja siostra za opiekę

proboszcz zabierał dziewczynki na służące. Nau

nad nią dostawała z funduszu parafialnego pensa

czycielka była szanowaną osobą i starała się jak

dziennie.

mogła. Czasem przynosiła „Daily Graphic" i czyta

Ludzie byli surowi. Rodzice byli surowi.

ła nam nowiny. Czekałem niecierpliwie, żeby prze

Wszystkie wiejskie dzieci myślały, jak by tu stąd

stać chodzić do szkoły i zacząć się kształcić. Wie

uciec, jak się „wybić". Ale mieliśmy swoje zabawy

działem, że wykształcenie tkwi w książkach, nie

i przyjemności. Bawiliśmy się w grę zwaną „hud-

w szkole; w szkole nie było żadnych książek. By

ney". Na cegle kładło się kamień, który należało

łem dzieckiem, kiedy wyszedłem ze szkoły, ale już

strącić uderzeniem drugiego kamienia. Kiedy bie

wiedziałem, że ta nasza „nauka" to bujda, że całe

głeś, aby podnieść kamień, inny chłopiec próbował

nasze jedzenie to bujda, i że jeśli się nie będę pil

trafić w ciebie piłką i jeśli mu się udało, wypadałeś

nował, to skończę na śmietniku.

z gry. Bawiliśmy się w to całymi godzinami. Nie

Kiedy miałem sześć lat, przeprowadziliśmy się

mieliśmy zabawek ani książek i nie graliśmy ani

do innej chaty. Była to chata służbowa ze słomia

w krykieta, ani w piłkę nożną. Ale w lecie wszyscy

nym dachem i pięknym obelkowaniem. Mój ojciec

chłopcy i młodzi mężczyźni pływali nago w rzece.

powiedział: ,3 fdzie nam lepiej, chłopcy, zaraz za

To było nasze największe szczęście. Chłopców

drogą płynie strumień, to będzie wielka ulga. I bę

myło się, póki nie skończyli dwóch lat, a potem ich

dziemy mieć ładny duży ogród z dwiema jabłonia

skóra nie widziała wody aż do czasu, kiedy zaczy

mi, jedna Doktor Harvey, druga Blenheim Orange.

nali uczyć się pływać. Nie wyglądaliśmy brudno.

Przeprowadziliśmy się tam w 1904 roku. Jak tylko

Byliśmy zdrowymi, silnymi dziećmi, tyle że mały

tam zamieszkaliśmy, matka zaczęła chodzić na pola

mi. Naszym największym marzeniem był kawałek

zbierać kamienie. Nie dlatego, że mieszkaliśmy

ciasta. Niemal cała nasza strawa była gotowana, bo

w służbowej chacie, ale dlatego, że trzeba było

w większości chat nie było piekarnika. Największą

kupić coś do ubrania. Pomagaliśmy jej, jak o piątej

przyjemnością było przyjęcie, na którym dostawało

wracaliśmy ze szkoły. Musiała uzbierać dwadzie

się ciasto.

ścia cztery buszle* kamieni, żeby dostać dwa szy

Do szkoły miałem dwie mile. Było nas tyle

lingi. Każda parafia musiała dbać o naprawę wła

dzieci, że trudno było wcisnąć się do klasy. Ale

snych dróg i na to trzeba było kamieni. Na polu

i tak w zimie było bardzo zimno. Większość chłop

ustawiono wywrotkę i rysowano na niej kredą linię.

ców miała na sobie tylko buty i ubranie, nic pod

Kiedy napełniło się ją do tej linii, dostawało się

spodem. Co jakiś czas stawaliśmy na pulpitach

dwa szylingi. Zajmowało to cały dzień. Robiliśmy

i przebieraliśmy w miejscu nogami, żeby krew

to przez cały czas, kiedy nie byliśmy w szkole, no

znowu zaczęła w nich krążyć. Przez pięć minut

i w dni świąteczne. Tyle pamiętam.

tupaliśmy: lewa - prawa, lewa - prawa - jasny Boże,
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Ale w ciągu żniwnych wakacji mieliśmy od

wiązał do kości i zajął się następnym. Mogę panu

mianę - zbieranie kłosów. Kobiety spotykały się

powiedzieć, że darłem się wniebogłosy. Nie było

i pytały nawzajem: „Czy na Purpurze można już

wtedy znieczulenia, nic. Mojej siostrze zrobiło się

zbierać? A na Wielkim Mchu?" To były nazwy pól.

słabo i strasznie jej się dostało od doktora. „Prze

Chodziło nie o to, czy z pola zostało już zwiezione

klęta idiotka - wynoś się stąd, jeśli nie możesz się

zboże, ale czy już zdjęto z niego „policjanta". Poli

na to patrzyć! Zawołaj mego służącego". No i przy

cjantem nazywano ostatni snopek, który farmerzy

szedł służący, i trzymał mnie aż do końca. A doktor

zostawiali na środku ścierniska, póki nie zgrabili

cały czas wrzeszczał: „Po co ci to było? Co? Prze

sami ile się dało kłosów, i dopiero potem mogli je

klęty rozrabiaka! Co za głupi smarkacz!"

zacząć zbierać inni. Był jeden farmer, który zawsze

Nikt się wówczas nad nikim nie litował, a już

kazał zbierającym bardzo długo czekać, no i którejś

najmniej nad dziećmi, a co dopiero nad chłopcami.

nocy pewien młody człowiek ukradł mu „policjan

Farmer opowiedział to mojemu ojcu i zauważył:

ta". Następnego ranka zbierający wpadli na ścierni

„Ja bym mu dał, od razu by mu psikusy wywietrza

sko i nazbierali całą masę kłosów - bo pole wcale

ły z głowy!" Było to podczas żniw, więc ojciec

jeszcze nie było zagrabione. Cała wieś się zaśmie

późno wrócił do domu. „Gdzie jest ten łobuz Leo

wała - poza tym farmerem oczywiście. Mogę wam

nard? - spytał. - Zamierzam mu sprawić niezłe la

powiedzieć, że następnego roku zagrabił swoje

nie". „Leży w łóżku, on już dziś dostał za sw'oje",

ściernisko w mgnieniu oka.

odpowiedziała matka. Widzi pan, ojciec nie wie
dział, że było ze mną tak źle. Miałem obcięte czub

Całe moje dzieciństwo zbierałem kłosy. Raz
od tego uciekłem, ale źle się to skończyło, a że

ki trzech palców. Więc już mnie nie tknął.

ślady pozostały mi na całe życie, więc wam opo

Wtedy wierzono w bicie. Mój ojciec był do

wiem. Kiedy miałem sześć lat, dojadło mi to łaże

brym człowiekiem i nie lubił nas prać, ale niektórzy

nie po rżysku z kobietami, więc uciekłem pomóc

lubili. Ojciec nie palił ani nie pił i troszcz)i się

chłopcu, który rżnął sieczkę. No i zaraz ręka mi się

o dzieci. Miał wspaniałą opinię w' naszej parafii.

zaplątała w tryby i zmiażdżyło mi palce. Farmer

Zabierał z sobą do pracy trzy czwarte bochenka

nadjeżdżał właśnie konno do stodoły i usłyszał, jak

chleba, trochę sera i czasem parę cebul, ale kiedy

wrzeszczę. „Co znów zbroiłeś, ty łobuzie?!",

biegliśmy mu naprzeciw, jak wracał, dawał nam

krzyknął. „Moje palce, moje palce są w sieczkar

ser. Chował go dla nas. „Mogę się bez tego obejść",

ni!" A on powiedział, nigdy tego nie zapomnę:

mówił. W szkole często nas bito. Ojcom kazano

„Wynocha do domu!" Ale kiedy zobaczył moją

przychodzić do szkoły i trzymać synów, żeby nau

rękę, zmienił zdanie. „Idź na farmę!" Żona farmera

czycielka mogła im dać baty. Większość nauczy

owiązała mi rękę gałganami i zaprowadziła do do

cieli lała nas aż miło. Ale my byliśmy twardzi, bar

mu, a matka zawiozła mnie na taczkach do lekarza,

dzo twardzi. Wtedy każdy powtarzał chłopcom:

wiele mil stąd. Moja siostra, która była w obowiąz

tego nie wolno, tamtego nie w^olno, więc po jakimś

ku, zajrzała akurat do domu, więc poszła z nami

czasie przestawaliśmy słuchać. Tylko zastanawiali

i trzymała mnie, gdy lekarz wydłubywał nożem

śmy się, gdzie by tu zwiać.

smar z ran, zszywał jeden palec, przycinał drugi,

Wyszedłem ze szkoły, jak miałem trzynaście

oskrobywał go jak patyk, a co tam pozostało, przy

lat, dwudziestego kwietnia, kiedy zboże było

---------------------------------------------------------- (
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jeszcze niskie. Pomagałem matce w wyrywaniu

z naszej chaty. Przeprowadziliśmy się nad rzekę,

szczawiu na Wielkim Polu, po szylingu za akr,

a kiedy już się urządziliśmy, ojciec zabrał nas

szylinga brała matka. Widziała, że już jestem za

z bratem do swego nowego chlebodawcy, okręcił

duży, żeby mi tak zabierać pieniądze, więc kiedy

mnie w kółko, żeby mi się było można dobrze

nadjechał farmer, powiedziała: „Nie mógłby pan

przyjrzeć, i powiedział: „To dobry mocny chłopak.

znaleźć dla chłopca jakiejś przyzwoitej roboty?"

Chcę za niego cztery szylingi i sześć pensów tygo

Miała na myśli stałą pracę za pensję. Ale farmer

dniowo". „Zobaczymy po tygodniu", odparł farmer.

roześmiał się i odjechał. Więc następnego tygodnia

Wtedy ojciec kazał memu bratu wyjść naprzód -

spróbowałem szczęścia na innej farmie. Pan Wake-

brat miał piętnaście lat - i powiedział: „Niech pan

ling, właściciel tej farmy, był bardzo wysoki i miał

popatrzy na tego młodzieniaszka. Powinien dostać

trzech synów między osiemnastym i dwudziestym

osiem szylingów tygodniowo". Farmer pomyślał

pierwszym rokiem życia, i wszyscy mierzyli ponad

chwilkę, obejrzał nas z góry na dół i powiedział:

metr osiemdziesiąt. Stali, spoglądali na mnie z góry

„Zgoda".

i uśmiechali się. „Więc masz trzynaście lat i skoń

Kiedy na tej nowej farmie pracowałem drugi

czyłeś szkołę, ale co umiesz robić?". „Wszystko".

tydzień, kazano mi zagnać stado bydła do Ipswich.

„Tam masz pole z burakami pastewnymi, wykaż

Miałem trzynaście lat, mieszkałem całe życie tylko

się". „Ile będziesz dostawał?", spytała matka, kiedy

0 dziesięć mil od tego wielkiego miasta, ale nigdy

jej o tym powiedziałem. „Ja się nie pytałem, a on

przedtem w' nim nie byłem. Farmer pojechał przo

nic nie mówił", odparłem. To wtedy zacząłem być

dem dwu-kółką i miał na mnie czekać na placu

dorosły.

targowym W' Ipswich. Sprzedał krowy, kupił inne

Spędziłem na tym polu tydzień przerywając

1 kazał mi je zagnać na farmę. Tak wyglądała pra

buraki, i dobrze to zrobiłem, bo już przedtem często

wie cała moja praca, gnać bydło tam i z powTotem

okopywałem buraki po powrocie ze szkoły. Farmer

na targ - koło dwudziestu pięciu mil dziennie. Far

przyszedł, obejrzał i powiedział: „Dobra robota,

mer był handlarzem. Zostałem u niego rok i cztery

mały. Ile ci się należy?" „Matka powiedziała pół

miesiące za cztery i pół szylinga tygodniowa.

korony, ale może by pan coś postąpił?" Ale farmer

A potem wybuchła piekielna awantura. Przygnałem

uważał, że pół korony wystarczy, no i tyle dostawa

z Ipswich stado owiec i nazajutrz jedna z nich pa

łem za sześćdziesiąt godzin pracy tygodniowo.

dła. Farmer wyciekł się. Pobiegł na pole, spotkał

Kiedy nadeszły żniwa, chłopca, który doił krowy,

matkę, jak szła do zboru, i opowiedział jej o tym.

a miał siedemnaście lat i był silny, posłano do ła

Powiedział, że za bardzo poganiałem owce. „To

dowania zboża, a ja zająłem się krowami. Potem

pań za bardzo pogania moich chłopcowi", zawołała

doszły do tego kucyki farmera i jego synów. Wtedy

matka - matka się niczego nie bała. Praw^dę mó

farmer powiedział: ,3 ędziesz musiał pracować

wiąc, powiedziała wtedy wiele rzeczy, które dotąd

także w niedzielę, ale dodam ci sześć pensów". No

tylko myślała, i tak opuściłem farmę. Wygląda na

i dostawałem trzy szylingi tygodniowo. Matka po

to, że w owych czasach między farmerami i ich

wiedziała: „Ty to masz szczęście!"

ludźmi toczyła się w'ojna. Myślę, że tak było,
szczególnie w Suffolk. Pracodawcy byli tu znani ze

Wkrótce potem ojciec miał nieporozumienie ze

skąpstwa.

swoim farmerem i musieliśmy się wyprowadzić
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i chłopców, którzy uprawiali ich pola. Kupowali

Wróciłem na dawną farmę w Akenfield za je 

ich siły tak tanio jak się tylko dało. Wypruwali

denaście szylingów tygodniowo, ale już byłem wy

z nas wszystkie żyły bez żadnych względów, bo

kolejony. Kiedy farmer wstrzymał mi wypłatę, bo

robotnicy rolni mieli duże rodziny i łatwo było

padał deszcz i nie mogliśmy młócić, powiedziałem

znaleźć ręce do pracy. Czternastu młodych ludzi

do mojego siedemnastoletniego kolegi: „Niech go

opuściło wioskę w 1909-11 roku, żeby wstąpić do

diabli wezmą. Wyjedziemy i wstąpimy do wojska".

wojska. To nie był pobór, po prostu szukali uciecz

Było to czwartego marca 1914 roku. Wstąpiliśmy

ki. A inni, jak się to mówi, szukali innego nieba i ja

do wojska w parę godzin potem, jak to sobie posta

znalazłem się wśród nich.

nowiliśmy. Poszliśmy do Ipswich i wsiedliśmy

Co tydzień w „Suffolk Chronicie and Mercu-

w pociąg do Colchester. Przemokliśmy do nitki, ale

ry" ukazywało się ogłoszenie: ,Potrzebni młodzi

byliśmy szczęśliwi. W koszarach ucałowaliśmy

ludzie do krów i robót w polu. Yorkshire. Wygodne

Biblię i dostaliśmy po szylingu. Werbujący sierżant

kwatery. Opłacona podróż. Zgłaszać się Woods,

powiedział: „Nie możecie w taki deszcz wracać do

Stowmarket". Bo, wie pan, wszyscy robotnicy rolni

domu, prześpijcie się tutaj". Rano powiedział:

z Yorkshire uciekli pracować do fabryk. Więc far

„Jedźcie do domu się pożegnać, macie tu po dzie

merzy z Yorkshire wpadli na pomysł, żeby szukać

sięć szylingów na przejazdy i strawne. W ponie

rąk do pracy na farmach aż w Suffolk, gdzie spra

działek wracacie i meldujecie się".

wy wyglądały rozpaczliwie. Więc pomyślałem,

W ciągu czteromiesięcznego przeszkolenia

dobra, pojadę. Dostawałem wtedy dziewięć szylin

w pułku przybyło mi blisko czternaście funtów

gów tygodniowo za siedemdziesiąt pięć godzin

i trochę urosłem. Mówią, że to zrobiło dobre wy

pracy w oborze. Miałem cztery godziny na tydzień

żywienie, ale naprawdę to dlatego, że po raz pierw

wolne, w niedzielę, od dziesiątej rano do drugiej po

szy w życiu nie musiałem harować ponad siły.

południu. Więc pojechałem do Yorkshire. Spotka

Chcę stwierdzić fakt, że za moich czasów ludzie

łem pana Woods na stacji w Bury St. Edmunds

w Suffolk zapracowywali się na śmierć. Dosłownie.

i dał mi bilet. Pojechałem na farmę w West Riding.

To nie tylko takie powiedzenie. Ja na przykład mu

Po raz pierwszy znalazłem się z dala od domu. Za

siałem tyrać bezlitośnie. Nie skarżę się. Ale tak

mieszkałem w małej izdebce na farmie z dwoma

było.

innymi chłopcami i dowiedziałem się, że po roku

Wszyscy byliśmy zachwyceni, kiedy czwarte

dostaną dwanaście funtów, to znaczy pięć szylin

go sierpnia wybuchła wojna. Byłem już w obsłudze

gów tygodniowo, no i utrzymanie. Jedzenie było

karabinu maszynowego w Trzecim Pułku z Essex.

dobre, jedliśmy w kuchni ze służącą. Pracowaliśmy

Było ze mną wielu chłopców ze wsi i choć w Har-

jak muły, wieczorem chwialiśmy się na nogach

wich sypialiśmy w okopach owinięci w szynele, ale

i waliliśmy się na łóżka. Rano znów do roboty.

aż pękaliśmy ze szczęścia. Bo byliśmy piekielnie

Musiałem jednej starej kobiecie zapłacić po roku

radzi, że uciekliśmy od farmerów. Dostawałem

funta za pranie, funta wydałem na powrót do domu,

siedem szylingów tygodniowo i połowę posyłałem

funta na spodnie i buty, ale przyjechałem do

matce. Bo jeśli się tak robiło, rząd dodawał drugie

Suffolk mając osiem złotych suwerenów i czułem

trzy i pół szylinga - i matka dostawała siedem.

się jak milioner.

Ojciec umarł na początku roku i matka przez całą
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wojnę żyła z tych siedmiu szylingów tygodniowo,

Nasz okręt „River Clyde" dobił do brzegu. Zbudo

dorabiała trochę, piorąc i pieląc pola. Żadne z mo

wano pomost, więc mogliśmy prostą drogą zejść

ich rodziców nie żyło dosyć długo, żeby dostać

z okrętu na ląd. Usiedliśmy tam - na Hellesponcie!

starczą rentę. Pamiętam, że jak brakowało pracy,

- czekając na światło dzienne. Pierwszą rzeczą, jaką

grupa nie zatrudnionych młodych ludzi szła tam,

zobaczyliśmy, były wielkie rozbite działa tureckie,

gdzie starcy pracowali przy burakach cukrowych,

drugą - ogromny namiot. Nie przywiódł mi na myśl

a to jest najgorsza robota, jaka istnieje, i wołali:

nic wojskowego, tylko jakieś święto we wsi. Od

„Teraz, jak wy, dziadkowie, macie tę rentę - a to

pięliśmy klapę i wydarliśmy się do środka. Było tam

było pięć szylingów na tydzień - to moglibyście

pełno trupów. Całymi rzędami leżały z szeroko

zejść z pola, żeby i nam coś mogło kapnąć".

otwartymi oczami ciała Anglików. Wszyscy zamil

A ci „starcy" mieli dopiero po pięćdziesiąt lat, tylko

kliśmy. Nigdy przedtem nie widziałem umarłego

ciężkie życie tak ich postarzyło.

człowieka, a tu popatrzyłem od razu na dwustu albo

Wszystkie te kłopoty mieliśmy teraz za sobą.

i trzystu. Wtedy po raz pierwszy poczuliśmy strach.

Stuknęło mi dziewiętnaście lat i jechałem do Dar-

Nikt nam o czymś takim nie mówił. Byłem cały

daneli, potem odkryłem, że jest to Helłespont. Było

wstrząśnięty. Pomyślałem o Suffolk i po raz pierw

ze mną dwóch chłopaków ze wsi. Dużo słyszeliśmy

szy Suffolk wydało mi się szczęśliwym miejscem.

o Francji i radzi byliśmy, że nam przypadła Turcja.

Później pomaszerowaliśmy polem, aż znaleźli

Kiedy wypływaliśmy z Plymouth, nad brzegiem

śmy się o półtorej mili od linii frontu. Trudno było

rzeki grała orkiestra, a ja myślałem sobie, czy aby

wy to uwierzyć. Oto jesteśmy na wyojnie. Miejsce,

wrócimy kiedyś do domu. Byliśmy wszyscy nasta

gdzieśmy się znaleźli, zwane było martwym polem,

wieni bardzo patriotycznie, nauczono nas zażarcie

bowiem nieprzyjaciel nie mógł nas tam zobaczyć.

kochać Anglię. Wioska nie była Anglią; Anglia

Położyliśmy się w małych kwadratowyych wykop

była czymś lepszym od wioski. Dotarliśmy do Gi

kach, ja leżałem koło Jamesa Searsa z naszej wio

braltaru, było tam ciepło i ładnie. Nadzy chłopcy

ski. Miał około trzydziestki i był żonaty. Tego wie

hiszpańscy nurkowali w morzu wyławiając monety.

czoru kręciliśmy się po „martwym polu" i wypyty-

Na górnym pokładzie mieliśmy z pięćdziesiąt pie

wyali o przyjaciół, którzy przyjechali tu przed mie

lęgniarek i one rzucały im miedziaki. Widać było,

siącem albo coś koło tego. „Jak się miewya Emie

jak je to zdumiewa. Zatrzymaliśmy się, żeby nabrać

Thompson?" „Emie? - poległ". „Czy nie widzieli

węgla. Kurz pokrył pokłady no i nas. Gnietliśmy

ście Alberta Patemoster?" „Albert? - ano poległ".

się jak sardynki i znów' jedliśmy jakieś świństwo.

Dowyiedzieliśmy się, że trzystu poległo, ale sied

Na śniadanie woda i słona owsianka. Na obiad fa

miuset pozostało, więc nie było tak źle. Wtedy zro

sola i peklowana wieprzowina. Wieprzowina nie

zumieliśmy, jak mało znaczą nasze nazwiska.

nadawała się do jedzenia, więc wyrzuciliśmy ją

Tej nocy stałem na wdarcie. Facet imieniem

W' ten węglowy pył, a kulisi chwytali ją i pakowali

Scott powiedział mi, że mam wysuwać głowę tylko

do ust albo chowali do wtorków?, żeby zabrać do

na sekundę, ale przez tę sekundę mam zobaczyć ile

domu dla rodzin.

się da. Co trzeci człowiek w' okopach trzymał war-

Przypłynęliśmy do Dardaneli i zobaczyliśmy

tę. Następnej nocy mieliśmy przejść do trzeciej linii

ogień armatni, i usłyszeliśmy strzały karabinowa.

okopów', podobno Gurkhowie mieli pójść do ataku,
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a my mieliśmy ich ubezpieczać. Ale kiedy weszli

podobno miały nas zabezpieczyć przed zagazowa

śmy do łącznościowego rowu, było w nim tyle tru

niem. Nocą do okopu dostawały się muchy i oble

pów, że trudno było się poruszać. Wszystkie twarze

piały ściany tak kompletnie, że wyglądały jak ru

poczerniały i nie można było odróżnić Anglika od

szająca się tapeta. Zabijaliśmy całe miliony much,

Turka. Był potworny smród i przez chwilę wszy

w'aląc w nie łopatami, ale następnej nocy znowu

scy, co jeszcze żyli, rzygali na umarłych. Tej nocy

było to samo. Byliśmy wszyscy zawszeni i mieli

znów trzymałem wartę. Wzdłuż całego okopu

śmy nieustanną sraczkę z powodu dyzenterii. Pła

można by liczyć raz - dwa - wartownik, raz - dwa -

kaliśmy nie ze strachu, tylko z brudu.

wartownik. Następnego wartownika dobrze znałem.

Nie oburzaliśmy się na rząd. Wierzyliśmy w'e

Pamiętałem go z Suffolk, jak orał wyśpiewując

wszystko, co mówił, w całą propagandę. Wierzyli

koniom. Teraz upadł w tył z wyrazem zdziwienia

śmy, że trzeba walczyć. Walczyliśmy za .Anglię.

na twarzy i krzyknąwszy wielkim głosem - skonał.

Wystarczyło powiedzieć „Anglia", żeby przerwać

Pomyślałem, że to przynajmniej szybko idzie.

każdą dyskusję. Strzelaliśmy i strzelali. Szóstego

Czwartego czerwca poszliśmy do ataku. Zajęliśmy

sierpnia odbyło się lądowanie w Suvla Bay i znowu

tureckie okopy i utrzymaliśmy je. To miejsce na

odbiliśmy Wzgórze 13, tym razem z małymi stra

zywało się Wzgórze 13. Następnego dnia zmienił

tami. To była dobra robota. Bo w? międzyczasie

nas inny oddział i mieliśmy mieć trzy godziny od

okop odebrali Turcy. Kiedy po raz trzeci wrócili

poczynku, ale najwyżej po pół godzinie oddział,

śmy, zobaczyliśmy, że mały odcinek wymknął się

który nas zmienił, wycofał się w? popłochu. Turcy

bombardowaniu. Siedziało tam sześciu Turków'

wrócili i odebrali okop. Szóstego czerwca zginął

i raz dw'a śmy ich wyrżnęli. Nie mogliśmy zostać

mój ulubiony oficer i wielu z nas zostało po- szat-

w okopie, trzeba było iść naprzód. Biegliśmy

kowanych, ale znów udało nam się opanować

w ogniu karabinów maszynowych i padaliśmy na to

Wzgórze 13. Straszny tam panował galimatias

wrzosowisko, czy jak mu tam było. Nagle mój ko

i rzeź, wielu ludzi bez karabinów wołało „Allach!

lega, co leżał obok, zapalił się. Kula trafiła w jego

Allach!", co po turecku oznacza Bóg. Z sześćdzie

pas z amunicją. Paru ludzi aż podskoczyło i pobie

sięciu ludzi, z którymi wyruszyłem na wojnę

gło z pow'rotem, uciekając od tego palącego się

z Harwick, pozostało tylko trzech.

i przed ogniem karabinów'. Słyszałem, jak kule

Zabraliśmy się do grzebania ludzi. Wpychali

świszczą tuż koło mojej głowy. Leżałem między

śmy ich w ściany okopu, ale ziemia ciągle opadała

tym palącym się a moim przyjacielem, Darky Fow'-

i stale coś sterczało jak ze źle posłanego łóżka.

lerem. Darky był pastuchem koło Helmingham.

Najgorzej było z rękami, zawsze jakaś ręka wysu

Wyciągnąłem rękę, żeby nim potrząsnąć, i zawoła

wała się z piasku, jakby na coś wskazując, żebrząc

łem: „Darky, cofamy się. Musimy się jakoś wyco

- albo dając znaki. Jedną z nich ściskaliśmy prze

fać". Nie odpowiedział. Już było po nim. Leżałem

chodząc i mówiliśmy elegancko: „Dzień dobry".

sobie i myślałem, jakie to śmieszne, że tej nocy

Tak robili wszyscy. Dno okopu było sprężyste jak

przyjdzie mi zakończyć życie. Wtedy tamten kole

materac od tych wszystkich ciał. Nocą, kiedy był

ga zaczął się zachowywać jak fajerwerki - to naboje

najgorszy smród, zawiązywaliśmy opaskami nos

zaczęły

i usta. Te opaski otrzymaliśmy z przydziału, bo

i pobiegłem.
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Nikt nie może na pewno powiedzieć, że kogoś

szliśmy, strzelali nam w nogi. Nigdy nie wiedzieli

zabił. Do wielu ludzi strzelałem z karabinu maszy

śmy, co za chwilę wymyślą. Coraz to kogoś bili.

nowego. Ale czy wszyscy zginęli? - Nie wiem.

Nie wiem, czemu mnie tak sobie upodobali, ale jak

Człowiek się po trochu zaczyna bać mordowania

tylko przychodziło do bicia, to trafiało na mnie.

i myśli sobie: „O co tu chodzi? Po co to wszystko?"

George Holmes, syn farmera z naszej wsi, był jed 

Ale głównie myśli się o tym, jak tu wyjść cało.

nym z tych, co umarli od tego znęcania.

Im więcej śmierci dookoła, tym bardziej myślisz

Na Gwiazdkę 1917 roku wywieźli nas do

0 życiu. Czujesz się dzielny i zaszczycony, że wal

Niemiec do Kilonii. Padał śnieg, a my byliśmy

czysz za Anglię. Wiesz, że wszyscy w kraju są za

w łachmanach. Nie mieliśmy butów dali nam

tym. Wierzyliśmy, że walczymy za dobrą sprawę,

drewniane chodaki. Pracowaliśmy koło Kilonii

1 przypuszczam, że tak samo myśleli Turcy. Nie

budując tor nad Bałtyk. Wielu ludzi umarło. Piąte

myśli się osobiście. Nie można by dać sobie rady

go listopada 1918 roku przyszli jacyś niemieccy

na wojnie, jeśliby się zaczęło samemu myśleć. Nie

marynarze i uwolnili nas. Przecięli kolczaste druty

mówisz sobie: ja zastrzeliłem człowieka, chociaż

i zostawili tylko jednego strażnika. „Jak chcecie -

wiesz, że go trafiłeś, ale przecież równocześnie

możecie sobie iść, powiedzieli, wojna się wkrótce

strzelali inni.. Ale myślę, że paru to zabiłem. (Paru

skończy. Będzie rewolucja więc trzymajcie się

może oznaczać w Suffolk wielu albo kilku.)

z dala od dróg. Możecie iść pomoc chłopom kopać

Po Gallipoli byłem we Francji. Nad Sommą

ziemniaki. Tak będzie najrozsądniej. I tak zrobili

i w bitwie pod Arras, po której zostałem wzięty do

śmy. I kiedy wojna się skończyła, to wszyscy,

niewoli. To było czternastego kwietnia 1917 roku.

Niemcy, Polacy, Rosjanie i Anglicy pracowaliśmy

Pobiegliśmy i poddaliśmy się, bo nic nam innego

na polach i widzieliśmy, że niewiele na nich rośnie.

nie pozostało do zrobienia. Niemcy ustawili nas

Żołnierze, którzy wrócili do wsi, szybko przy

w szeregi i zabrali. Pomyślałem: „Jesteśmy bez

szli do siebie. Dziwnie się czuli ci, co potracili sy

pieczni. Udało nam się". Nie wiedziałem, co nas

nów. Ogólnie biorąc byliśmy radzi, że to się już

czeka. Gdybym wiedział, wolałbym dalej walczyć.

skończyło i mogliśmy wrócić do roboty. Jednakże

Była to najgorsza rzecz, jaką przeżyłem w moim

wszystko się zmieniło i ludzie też byli inni. Na

życiu. Zabrano nas do Lille, tam Niemcy przez

parobków którzy byli żołnierzami, zaczęto patrzeć

tydzień gnoili nas i męczyli, aby potem pognać

innymi oczyma. Otrzymaliśmy parę nowych przy

ulicami miasta i móc powiedzieć ludziom: „Spójrz

wilejów?. Na przykład wolno nam było złapać sobie

cie na tę wielką brytyjską armię, oto, jak wygląda".

parę królików?. Przed czternastym rokiem, jeżeli

Prosto z pola bitwy zagnali nas do ciemnych lo

schwytało się królika, to zaczynał się koniec świa

chów, wygłodzili, zgnoili i wystarczyło sześciu dni,

ta! W najlepszym razie w?yrzucano cię na zbity

żebyśmy się pochorowali i wyglądali jak strachy na

pysk. Czuliśmy, że nie wolno dopuścić do powrotu

wróble. Niemcy to umieją. Po tej ”paradzie" trzystu

tych złych starych obyczajów? i w 1920 roku zorga-

nas wpakowano do na pół wybudowanego budynku

nizow?aliśmy lokalny oddział Zw?iązku Robotników

i tam żyliśmy kaszą z kotłów i chlebem z nasion

Rolnych.

jakichś chwastów. Potem zabrali nas do lasu, żeby

1920 rok zanosił się na dobry. Uchwały? Cen

śmy robili węgiel drzewny, i często Niemcy, kiedy

tralne, Komisji Płac zostały? w?iosną w?prow?adzone
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w życie i na farmach dostawaliśmy tygodniowo

Była to wina rządu. Ustawę Zbożowy zniesio

38 szyldów i 6 pensów. Pracowaliśmy pięćdziesiąt

no W' niecały rok potem jak ją uchwalono. Rząd

cztery godziny, mieliśmy pół dnia wolnego, a za

oświadczył, że fannerzy muszą sami dbać o swoje

każdą nadgodzinę dostawaliśmy 1 szylinga i 1 pen

interesy, co oznaczało, że nie będzie subsydiów.

sa. Co za zmiana w porównaniu z 1914 rokiem,

W ciągu roku cena pszenicy spadła czterokrotnie.

kiedy zarabiało się 13 szylingów tygodniowo

Bydło sprzedawano za byle grosz, bo farmerów nie

i człowiek tylko tyle jadł i spał, aby moc się ruszać!

było stać na pasze. Farmerzy bankrutowali i ogar

Farmerzy mogli płacić nowe stawki, bo ceny zboża

niał ich strach, i odbijali to sobie na ludziach. My

ostały zagwarantowane Ustawą Zbożową, więc nie

śmy im przypominali, że walczyliśmy na wojnie

uważaliśmy że ich rujnujemy. Przed wojną do

a oni nam, że oni też! Więc zapanowała nienawiść.

związku należało ledwie dwustu, trzystu ludzi,

Potem musieliśmy zamknąć oddział Związku, bo

a teraz występowały całe tysiące. Tego lata jeden

nikogo nie było stać na cztery pensy tygodniowej

z naszych członków, pan Edwards, został posłem

składki. Pamiętam tydzień, kiedy się to stało. Do

z Południowego Suffolk z ramienia Labour Party.

stałem od farmera 27 szylingów i 6 pensów i kiedy

Był drugim robotnikiem rolnym jaki zasiadł w par

dałem żonie 24 szylingi, i zapłaciłem składkę czte

lamencie. Byliśmy tacy radzi z tego jak się prawy

ry pensy, i zapłaciłem za komorne 3 szylingi i pen

mają, i czuliśmy, że powinniśmy się umocnić. Wie

sa, został mi równo pens! Więc rzuciłem go na

pan, przedtem nie mieliśmy niczego. Byliśmy więc

pole. Zawsze ciężko pracowałem, byłem na wojnie,

zadowoleni, ale nie czuliśmy się bezpieczni. Więc

byłem żonaty. Pens to było dobre dla dziecka. Nie

zażądaliśmy 50 szylingów tygodniowo i zagrozili

dla mnie. Wolałem nie mieć nic.

śmy strajkiem, jak nie dostaniemy. Potem wszystko
się pogorszyło.

Farmerzy zawzięli się przeciwko Związkowi
i przeciw Komisji Płac. No i w naszej wsi przestał

To nie miało nic wspólnego z planami strajku.

istnieć Związek, nie było Komisji - nikt się o nas

Katastrofa zaczęła się upalnego lata 1921 roku.

nie troszczył. Szesnastu ludzi straciło pracę ale

Dobrze to pamiętam. Od marca do października nie

wyrobnicy rolni nie dostawali zasiłków dla bezro

było deszczu. Zboże wyrosło zaledwie na stopę

botnych. Nie zatrudniony wyrobnik, o ile był żona

wysokości i większość się nawet nie wykłosiła. Co

ty, dostawiał zasiłek z funduszu parafialnego, ale

się dało, zżęliśmy, i kiedy zwoziliśmy z pola ostat

kawaler ani grosza. No i młodzi ludzie musieli

nie fury, usłyszeliśmy: „zarobki zostają zmniejszo

chodzić po innych wsiach i szukać dorywczej pra

ne". To była prawda. Farmerzy oznajmili swoim

cy. Wkrótce cała East Anglia pełna była takich

ludziom, że dadzą im 42 szylingi i 6 pensów.

ludzi i na przykład w 1930 roku koło chaty prze

A potem 38 szylingów i 6 pensów. W dwa tygodnie

chodziło co wieczór najmniej pięćdziesięciu męż

później na farmie, na której pracowałem, usłysza

czyzn, co szli szukając roboty. Farmerzy wiedzieli

łem: „Będziecie pracować mniej godzin - gospo

0 nasze, związkowe, działalności od swoich stajen

darz może wam dać tylko 27 szylingów i 6 pensów

nych i ogrodników którzy uważali się za coś lep

na tydzień”. I za to żyliśmy przez tę całą podłą

szego od ludzi pracujących w polu. Wracali z pubu

zimę.

1 opowiadali swym panom wszystko, co usłyszeli.
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Czasem zdarzały się bójki między parobkami i tymi

pić ziemi. Ale teraz, kiedy zarabia się dziesięć fun

farmerskimi szpiclami. W 1930 roku trzeba było

tów tygodniowo, a akr ziemi kosztuje trzysta, nie

mieć odwagę, żeby zdradzać się ze swoją polityką.

ma mowy, żeby uskładać dosyć pieniędzy. Wyklu

Jak nie byłeś torysem, to byłeś rozrabiaką. Ale i tak

czone. I dlatego małe gospodarstwo to pułapka.

w

1934 roku znowu utworzyliśmy Związek.

Im mniejsze gospodarstwo, tym drożej kosztuje akr

I potem znów się wszystko zaczęło zmieniać, naj

ziemi. Jeśli człowiek chce uprawiać zboże, to wie,

pierw bardzo powoli, a potem szybciej i szybciej.

jak niewiele na tym zarobi, w żadnym wypadku nie

Teraz jestem stary. Czytam książki z biblioteki

opłaci mu się dać więcej niż dwieście funtów za

o Wielkiej Wojnie - mojej wojnie. Teraz czytam

akr. A tymczasem ceny ziemi strasznie podskoczy

taką, co się nazywa „Miecznicy". Jestem taki po

ły. Nigdy mi się nie uda dokupić gruntu. Wielu

marszczony, bo pracowałem na palącym słońcu.

takich jak ja drobnych farmerów spakowało manatki, sprzedało gospodarstwa i wyniosło się do

Młodzi ludzie

Ipswich. Nie można im tego brać za złe. Po co ha
rować i harować, oszczędzać na wszystkim, a i tak
nie mieć szansy na dokupienie ziemi?

Roger Adlard

Ja hoduję świnie i kury. Prowadzę hodowlę

lat trzydzieści jeden - farmer.

przemysłową. Nie tego chciałem. Marzyłem o go
Mój ojciec kupił mi farmę, gdy skończyłem szkołę,

spodarce rolnej. Takie tam chłopięce marzenia

bo nie wyobrażałem sobie innego życia. Miałem to

o żniwach na polu, słońce pali, a człowiek siedzi

we krwi. Nigdy nie chciałem robić niczego innego.

wysoko na traktorze. Mam uczucie, że to, co robię,

Jestem z rodziny farmerów. Mój pradziad miał

jest nie całkiem „w porządku". A na pewno nie

farmę, a przedtem jego ojciec i ojciec jego ojca,

zadowala mnie. Ale skąd mam wziąć pieniądze na

odkąd ludzie pamiętają. W mojej rodzinie byli tak

choćby najmniejszą orną farmę? Mam raptem dzie

że młynarze i przewoźnicy, a także sklepikarze.

sięć akrów, dom i zabudowania gospodarskie,

Mój dziadek był jednym z pierwszych ludzi, którzy

wszystko to odkupione od jednej z wielkich posia

chodzili do rolniczej szkoły, był w Chadacre. Miał

dłości.

ciężkie życie, ja też mam ciężkie życie. Kupiliśmy

Z początku kupowaliśmy prosiaki na tuczniki.

tę maleńką farmę, abym miał o co zaczepić ręce,

Wkrótce spostrzegliśmy się, że stare zabudowania

ale było mi coraz trudniej, bo nigdy nie mieliśmy

gospodarskie się do tego nie nadają, trzeba było

dosyć ziemi.

postawić nowoczesną chlewnię i tam tuczyć. Myślę

Widzi pan, wtedy, w 1953 roku, kiedy kupili

0 niej jak o fabryce. Wszystko zostało zbudowane

śmy farmę, ziemia w tej okolicy kosztowała na

w linii prostej, nie tak jak dawne budynki. Były

ogół pięćdziesiąt funtów akr, czasem dochodziła do

także zbyt wysokie, zbyt szerokie, nie nadawały się

stu funtów, w zależności od gleby. A tygodniówka

do tego, co my teraz musimy ze zwierzętami robić.

na farmie wynosiła około sześciu funtów. Więc

Po jakimś czasie doszedłem do wniosku, że najle

póki ziemia kosztowała pięćdziesiąt funtów akr,

piej

można było - nawet jeśli człowiek zarabiał tylko

1 sprzedawać je na tuczniki innym, bo jeśli się tuczy

sześć funtów tygodniowo - oszczędzać, żeby doku

na małą skalę, to się nie opłaca, a przeciwnie,
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farmerowi, który ma gospodarkę rolną, a chce

na bekon, choć jest z niego także i bekon - to wie

trzymać parę świń, opłaca się kupować warchlaki.

prz uniwersalny. Służy do wielu celów'. Rzeźnicy

Rolnikowi nie warto zawracać sobie głowy macio

odróżniają trzy gatunki świń. Świnię ,Rzeźniczą",

rami. Na nowoczesnych farmach nie prowadzi się

która jest niewielka, sto do stu dwudziestu funtów

hodowli. To nic nowego, po prostu rolnicy muszą

tuszy, świnię bekonowy, między sto czterdzieści

się specjalizować; stara farma, na której zajmowa

a sto sześćdziesiąt funtów tuszy, i ciężkiego wie

no się po trosze wszystkim, należy do przeszłości.

prza - około dwustu funtów tuszy. Ale mam wraże

Dawniej farmer miał trochę kur, trochę świń, parę

nie, że ludzie z tych wędliniarskich zakładów uwa

krów, trochę buraków cukrowych, trochę warzyw,

żają, że ciężki wieprz jest najlepszy. Nadaje się do

mały sad - wszystkiego po trosze. Bardzo to było

wszystkiego. Jest to Świnia, która szybko przybiera

przyjemne. Teraz cokolwiek się robi, trzeba to ro

na wadze, ma dużo tłuszczu i kiedy ma sześć mie

bić na dużą skalę. Kto widział mieć dwanaście ma

sięcy, nadaje się już na ubój. Świnie żyją od sześciu

cior! My mamy sześćdziesiąt, a i to jeszcze za ma

do siedmiu lat, ale życie naszych świń jest krótkie -

ło. W naszej okolicy widać tendencję do zrzeszania

mamy jednak nadzieję, że szczęśliwie!
Maciora prosi się w cztery miesiące od pokry

się.
Ludzie sprzedają wszystko za pośrednictwem

cia. W ciągu tych czterech miesięcy przebywu na

spółdzielni, która nazywa się Zrzeszeniem Farme

dwerze a dopiero, kiedy ma się oprosić, zabieramy

rów Framlingham, raczej przez należące do niego

ją do chlewmi. Prosiaki odłączamy od maciory po

specjalistyczne zrzeszenie zajmujące się świniami,

sześciu tygodniach i znów ją pokrywumy. Z po

„Wieprzo-fram". Jestem producentem warchlaków

czątku na dworze była trawa, ale teraz pozostała

należącym do „Wieprzo-framu". Daleko odszedłem

tylko naga ziemia - błoto. Jest tendencja, aby świń

od jazdy na traktorze wśród łanów zboża, co?

w ogóle nie wypuszczać z chlewni, sądzę, że do

Wszyscy jesteśmy członkami tego zrzeszenia,

tego dojdzie.

a właściwie udziałowcami, i zgadzamy się na jego

Co myślę o moralnej stronie uprzemysłowionej

kontrolę przy kupnie i sprzedaży. Kiedy sprzedaję

hodowii? Mam wątpliwości, czy to zagadnienie

świnie farmerowi iks, sprzedaję je za pośrednic

w' ogóle istnieje. Nie wiem, jak odbywu się prze

twem Zrzeszenia. Mówię, że w ciągu następnych

mysłowa hodowla cieląt, różne o tym krążą wieści.

tygodni mam do dostarczenia tyle to a tyle war

Ale ja sam trzymam kury w kojcach, czyli wscho

chlaków tygodniowo o wadze od dwudziestu pięciu

dzi na to samo, i ludzie nazywują to okrucień

do czterdziestu kilo. Te warchlaki Zrzeszenie do

stwem, a ja znam się na kurach i nie sądzę, żeby im

starcza farmerowi iks na tuczniki. Farmer płaci

to sprawiało dużą różnicę. Ze świniami jest inaczej.

Zrzeszeniu, które bierze procent i wypłaca mi

Świnia ma większą indywidualność, ma w sobie

resztę.

coś ludzkiego, w ogóle daje się lubić. Świnie mają

Zrzeszenie narzuca także wybór knura. Ja ho

charakter i łatwe jest się do nich przywiązać. Przy

duję świnie, które są krzyżówką landrace, wessex

wiązuję się do świń i mam wyrzuty sumienia, że

i large white. Produkuję „ciężkiego wieprza", na

któregoś dnia będę je musiał na resztę ich życia

bywają go zakłady „Wałls Bekon", wielcy produ

zamknąć. Ale jak się człowiek zastanowi i obliczy,

cenci wydlin. Ciężki wieprz nie jest przeznaczony

ile czasu Świnia spędza chodząc, a ile leżąc i śpiąc,
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to dochodzi do wniosku, że nie jest jej dużo gorzej

kurcząt. Przed czterema laty byłaby to ogromna

w zamknięciu. Świnie to bardzo czyste zwierzęta,

ilość, dziś to niewiele. Wielu ludzi hodujących kur

ale tak samo jak my różnią się od siebie; jedną

czaki bankrutuje; w ciągu ostatnich paru lat zban

trzeba by czyścić dwa razy dziennie, a druga jesz

krutowali głównie ci, którzy hodowali zaledwie

cze i po trzech dniach będzie schludna i czysta.

tysiąc do dwóch tysięcy kurcząt. Jeśli się hoduje

Niektóre świnie zawsze są uświnione i nie robi im

kurczaki wyłącznie na własną odpowiedzialność,

to żadnej różnicy. To bardzo interesujące osobisto

trzeba hodować przynajmniej pięć tysięcy sztuk,

ści i niektóre jadąc do zakładów mięsnych pozo

żeby móc z tego wyżyć. Kiedyś zarabiało się funta

stawiają po sobie straszną pustkę.

na rok od sztuki, teraz dobrze, jeśli się zarobi dwa

Ludzie piszą często petycje w sprawie okrut

szylingi i sześć pensów. 1967 rok był bardzo złym

nego traktowania zwierząt. Zwykle takie petycje

rokiem dla sprzedawcy jaj, wielu ludzi w ogóle nic

piszą osoby, które trzymają w domu pod kluczem

nie zarobiło. Trzeba zainwestować duże pieniądze,

psy i koty! Wcale nie jestem pewien, czy takie oso

żeby mieć przyzwoite zyski. Pokarm kosztuje po

by mają prawo zabierać w tej sprawie głos. Mamy

tworne pieniądze - dwanaście, piętnaście tysięcy

z nimi masę kłopotów. Cóż, demokracja to demo

funtów rocznie. Obrót kapitału na takiej dziewię-

kracja, trzeba im pozwolić, by wyrażały swoje zda

cioakrowej farmie fabrycznej jest większy niż na

nie. Ja też mam czasem wątpliwości, ale wiem, że

dwustuakrowej farmie rolnej.

inaczej być nie może. Trzeba przestać oglądać się

Sprzedajemy hurtem żywe kurczaki zakładom

z tęsknotą na przeszłość, trzeba wyzbyć się marzeń

spożywczym, kurnik pustoszeje i zaczyna się od

takich, jak te moje marzenia o żniwach. Rolnictwo

nowa. Z większości kurczaków robi się zupę

przestało być sielanką. Czasem myślę sobie o moim

w puszkach. Na zupy najlepsze są stare kury, bo

dziadku i o ojcu i wydaje mi się, że choć ciężko

z takiej żylastej kury zostają w zupie strzępy mięsa.

harowali za nędzny grosz, to w sumie mieli bar

Ludzie, którzy kupują takie zupy, lubią znajdywać

dziej beztroskie życie.

te strzępy mięsa, bo to dowodzi, że zupa jest na

Wszystkie nasze „fabryczne" zwierzęta mają

prawdę z kury. Z pierza nie ma żadnego pożytku,

świetną weterynaryjną opiekę - dawniej to nie ist

bo kurczaki obskubuje się na mokro. Nie zawraca

niało - a ich pokarm jest znacznie wyższej jakości

my sobie głowy pierzem. Kupujemy kurczęta

niż to, co dawniej dostawały zwierzęta na farmie.

w jednej z sześciu wielkich hodowli kurcząt. Kupu

Oczywiście, dodaje się te środki chemiczne, żeby

jemy jednodniowe kurczęta, zwykle liczymy się

szybciej przybierały na wadze. Ale w tym, co my

z tym, że w ciągu sześciu tygodni stracimy jakieś

jemy, także pełno jest różnych środków chemicz

pięć procent. Ja biorę tysiąc kurczaków miesięcznie

nych. Choćby chleb, to nie jest prawdziwy chleb,

w ciągu dziewięciu, dziesięciu miesięcy. Znawcy

pełno w nim rozmaitych dodatków. Kupuje się taki

nie doradzają tej metody, ja tak robię, bo tak mi jest

pokrajany chleb w celofanie, jest obrzydliwy, a my

wygodnie ze względu na moje 'wyekwipowanie.

go jemy. Jemy go, bo takie jest pożywienie naszych

Nie chcę urządzać „wielkich żniw" tego samego

czasów.

miesiąca. Bo musiałbym zatrudnić na ten czas do

Moja „przemysłowa" farma jest także farmą

datkową pomoc, a dostałbym tylko kogoś niewy

naszych czasów. Mamy w kojcach dziewięć tysięcy
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pożytek. Kiedy co miesiąc biorę tysiąc jednodnio

rów i napawać się światłami neonów Ipswich. Nie

wych kurczaków, mam stale pięć tysięcy, ale

chcą wiejskich balików^ przy adapterze, chcą obej

w rozmaitym wieku.

rzeć występy najmodniejszego zespołu „pop". No

Wstyd przyznać, ile godzin pracuję tygodnio

wo przybyli, otaczając się sami najnowocześniej

wo. Nie, nie zaczynam o świcie. Zwykle wychodzę

szym komfortem, pragną, aby wieś zachowała

z domu o siódmej trzydzieści i pracuję do szóstej.

wszystkie swoje stare obyczaje. Wieśniacy patrzą

Pracuję siedem dni w-r tygodniu, ale czasem robię

na to innymi oczami. Wiedzą, że trzeba wybrać

sobie wolne w sobotę po południu, żeby zagrać

albo stare, albo nowe. I wybierają nowe. Kiedy całe

w krykieta. Niekiedy myślę sobie: „Tyle roboty,

życie ktoś miał do czynienia tylko ze starym, to ma

takie małe zyski - czy wdarto?" Moi przyjaciele

tego dosyć, no nie? Nowo przybyli oszukują sa

w Ipswich kończą pracę w' piątek wieczorem i do

mych siebie, przybierając tony szlachty. To po to

poniedziałku mają spokój, ale ja, jeśli wezmę wol

osiedlają się we wsi. Cały czas próbują „coś dla tej

ny weekend, to muszę cały tydzień harować, żeby

wsi zrobić", jest to bardzo irytujące dla kogoś, kto

to nadrobić. W ciągu siedmiu lat trzy razy wyjeż

od wieków mieszka na wsi i marzy tylko, żeby mu

dżałem na dziesięciodniowa wakacje. Ale nie uwa

dano święty spokój. Nowo przybyli mają ciągle na

żam, że marnuję życie. Mam trzydzieści jeden lat

ustach magiczne słowno „dotacja" i wiedzą, gdzie

i już niczym się nie entuzjazmuję tak jak kiedyś.

można na to czy na owo taką dotację zdobyć. Więc

Gram w krykieta, pływam żaglówką po Deven,

człowiekowi trudno wykręcić się od zrobienia cze

a w zimie chodzę na wieczorowe kursy, by się nau

goś, tylko dlatego, że nie ma na to pieniędzy. To

czyć żeglarstwa i spawania. Nie mam czasu na

bardzo irytujące. Nie wystarczy powiedzieć: „Nie

książki. Jestem człowiekiem aktywnym.

stać nas na to", bo oni w mgnieniu oka znajdują

Nie czuję wielkiej wspólnoty z wsią. Jest tu

odpowiedź: „Na to można otrzymać dotację". I już

maty pub, chodzą do niego prawie wszyscy, ale ja

człowieka złapali. Nie mogę pojąć, czemu ktoś, kto

tego unikam. Wieś zawsze stara się wszystkiego

miał dosyć rozumu, żeby zarobić tyle pieniędzy, by

o człowieku dowiedzieć, a jak się nie chodzi do

móc sobie wygodnie zamieszkać na wsi w domu

pubu, to ludzie nie mają okazji się wypytywać.

z centralnym ogrzewaniem i samochodem, chce

Niech sobie zgadują.

teraz organizować rozrywki w jakiejś budzie. Ci

Nowi przybysze chcieliby stworzyć we wsi ja 

ludzie bawią się w wieśniaków^ - sami siebie oszu

kiś nowy' duży ośrodek. Ludzie, którzy dopiero co

kują, że są prawdziwymi reprezentantami wsi. Bar

przybyli do wsi, zawsze chcą z nią albo dla niej coś

dzo nas męczą. Po pracy chcieliby się zabawiać na

zrobić. Nie wiem, co by oni chcieli, żeby się

wsi, a my po pracy chcemy się zabawić poza wsią.

w takim ośrodku działo. Mówią o dostarczeniu

To chyba zasadnicza różnica. Oczywiście naprawdę

„rozrywek", przypuszczam, że mają na myśli par

to by chcieli dawnej wdadzy, ale tego nie otrzymają,

king i jakąś dużą salę. Młodzi wieśniacy wcale tego

ten rodzaj władzy już nie istnieje. Wiejscy ludzie

nie pragną. Wcale nie chcą, aby ktoś ich organizo

zmieniają się. Na farmach pracuje coraz więcej

wał i nimi przewodził. Po pracy wolą dosiąść

wyspecjalizowanych robotników. System dokształ

prawdziwych wieśniaków^. Chcą nie tylko zostać

cania pozwala specjalizować się chłopcom, którym

zaakceptowani przez wieś, chcą przejąć rolę moto

nie udało się wstąpić do szkól rolniczych. Nie ma
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Akenfield - Portret wsi angielskiej

dwóch zdań, że w przyszłości każdy farmer będzie

Dalej sprawa mieszkań. Jeśli miał pan starych

zatrudniał samych specjalistów. I będzie im musiał

robotników, to może się pan znaleźć w sytuacji

płacić więcej, niż płaci dzisiaj. A robotników rol

tego fannera, którego dom jest zajęty przez dwóch

nych będzie coraz mniej. Jeżeli dziś jakiś niegłupi

emerytów. Ten farmer to dżentelmen, więc ich nie

chłopak zaczyna pracować na farmie, to można być

wyrzuca na zbity pysk. Ale w ten sposób dostaje za

pewnym, że nie chodzi mu o pieniądze; gdyby mu

te mieszkania raptem pięć szylingów tygodniowo,

chodziło o pieniądze, to pracowałby przy betoniar

więc nie ma za co unowocześniać farmy. Nie wiem,

ce za dwadzieścia funtów tygodniowo. Dużo tu

co się z tą farmą stanie, pewnie się po trochu roz

znaczy odległość wsi od miasta. Jeśli miasto jest

padnie. W dawnych czasach bywało inaczej, często

0 dwie, trzy mile, to żaden chłopak nie chce praco

farma bankrutowała, bo choć robotnicy rolni pra

wać na farmie. Ze starszymi jest inaczej. To praw

cowali świetnie, ale sam farmer do niczego się nie

dziwi wieśniacy, którzy zaczęli pracować według

nadawał. Dawniej się to często zdarzało, choć nikt

starych wzorów. Potrafią robić wszystko. A obec

nie lubi, aby mu o tym przypominać. Jak taki stary

nie to sam potrafię wymienić co najmniej czterech

robotnik mieszka w? farmerskiej chacie to 'wielki

chłopaków, którzy po mnie skończyli szkołę i za

kłopot, no ale może i nie należy zapominać, że się

częli pracować na farmie. Dwóch zostało, ale

tu całe życie napracował. W latach trzydziestych

dwóch poszło do miasta, pracują przy koparce na

farmerstwo było tak beznadziejnym zajęciem, że

budowie i zarabiają po dwadzieścia funtów tygo

jak ktoś chciał kupić farmę, to w agencji nierucho

dniowo. Ze starszymi jest inny kłopot. Przeciętny

mości pytano go: „Czy chce pan tam polować, czy

robotnik rolny w Akenfield ma dobrze pod sześć

łowić ryby?" Nad rzeką do dziś dnia jest rozległe

dziesiątkę; uważam, że to dość przerażające. Ci

wrzosowisko, ale starsi ludzie pamiętają, że kiedyś

ludzie zaczynali jeszcze przed wojną, kiedy nie

były tam uprawne pola. Nowo przybyli uważają, że

brakowało rąk do pracy - dlatego teraz wspomina

to „prawdziwa malownicza przyroda", bo tak to

się, jak przed wojną wyglądały gospodarstwa, jakie

nazywają, a tymczasem to świetne, uprawne grun

były czyste i zadbane. Siła robocza była śmiesznie

ty, które podczas kryzysu pozostawiono odłogiem,

tania, zatrudniano więcej ludzi, niż to było ko

z wyrwami i dziurami - pozostałością po manew

niecznie potrzebne, więc temu kazano coś przyci

rach wojskowych z czasów wojny. Wieś zmieniła

nać, temu grabić, tamtemu malować stodołę. Teraz

się wówczas i zmienia się teraz, ale nikt tych zmian

może pan mieć szczęście i znaleźć jednego dobrego

nie chwali, bo nie przyniosły one tego, czego mieli

robotnika, ale cały czas będzie się pan trząsł, że go

śmy prawo oczekiwać.

straci, że odejdzie do fabryki w Ipswich albo do
innego farmera, który jest bardziej unowocześniony
1 ma więcej maszyn. No i dzieje się tak, że niektó
rzy farmerzy nie mają dostatecznych funduszy, aby
dotrzymać kroku nowoczesnej technologii, a po
nieważ nie są dość unowocześnieni, więc nie mogą
dostać dobrych młodych robotników. Jest to błędne
koło.
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ROMAN PRAWOCHEŃSKI - KOLEJNA POSTAĆ
W GALERII ZASŁUŻONYCH DLA POLSKIEGO ROLNICTWA

ritorium Agriculture), zainicjowanej w 2011 r. przez
Centralną Bibliotekę Rolniczą.
Wśród gości przybyłych na wernisaż wystawy
był wnuk profesora prof. Jerzy Niewodniczański
z rodziną, który przekazał wcześniej materiały
z archiwum rodzinnego. Przybliżył on w krótkiej
przemowie sylwetkę oraz dokonania zawodowe
dziadka.
Warto więc nieco przybliżyć postać prof. Ro
mana Prawocheńskiego, który zarówno w sferze
działalności naukowej, jak i praktycznej interesował
się szerokim zakresem badawczym, obejmującym
hodowlę różnych gatunków zwierząt domowych.
W swoich pracach propagował nieustające dosko
nalenie organizacji hodowli. Interesował się zjawi
skami wpływu środowiska i zabiegów hodowlanych
człowieka na poprawę cech hodowlanych zwierząt.
W tym kontekście badał również zagadnienia
związane z dziedzicznością, kraniologią i pocho
dzeniem zwierząt, rozrodem, grupami krwi i innymi.
Co godne podkreślenia, w swoich badaniach nie
skupiał się, jak inni, tylko na jednym gatunku
zwierząt, ale zajmował się hodowlą koni, owiec
i świń (w mniejszym stopniu także bydła i drobiu).
W każdej z nich uchodził za autorytet. We wszyst
kich trzech specjalnościach napisał podręczniki,
które przez szereg lat służyły jako jedno z podsta
wowych źródeł nauczania w średnich i wyższych
szkołach rolniczych. Ponadto był autorem ponad

11 czerwca 2014 r. w gmachu Centralnej Bi
blioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego
odbył się wernisaż wystawy poświęcony wybitnemu
zootechnikowi, prof. Romanowi Prawocheńskiemu
(1877-1965). Wystawa powstała w ramach Galerii
Postaci Zasłużonych dla Polskiego Rolnictwa (Me-
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200 artykułów, pisanych w języku polskim, rosyj

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierując

skim,

francuskim.

jednocześnie Działem Hodowli Koni w Państwo

W ciągu swojego życia, pisał, nauczał, sędziował

wym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiej

w konkursach hodowlanych oraz współpracując

skiego w Puławach. W 1947 r. objął stanowisko

z zagranicznymi hodowlami wzbogacał materiał

kierownika Zakładu Szczegółowej Hodowli Zwie

genetyczny zwierząt hodowlanych w zarówno

rząt na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Jagiel

w kraju, jak i za granicą. Poza ogromną wiedzą

lońskiego w Krakowie. W 1961 r., w uznaniu 'wy

kierował się także rzadko spotykaną intuicją ho

bitnych zasług, Rada Wydziału Zootechnicznego

dowlaną. Szczególnie upodobał sobie hodowlę koni

Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie nadała Ro

i tej dyscyplinie poświęcił najwięcej czasu i uwagi.

manowi Prawocheńskiemu tytuł doktora honoris

W ciągu swojego długiego życia związany był za

causa.

angielskim,

niemieckim

i

wodowo z różnymi instytucjami. Ponieważ urodził

Do zasług prof. Romana Prawocheńskiego,

się i kształcił w Rosji, początek jego kariery zawo

oprócz pracy pedagogicznej i wykształcenia kolej

dowej związany był z Petersburgiem. W latach

nych pokoleń naukowców należą: wkład w rozwój

1901-1906 był zatrudniony w wydawnictwie ho

stosowanych badań genetycznych, zastosowanie

dowlanym „Konnozawodstwo i Koniewods two”,

metod matematycznych i statystycznych w do

następnie do 1909 pracował jako inspektor hodowli

świadczalnictwie oraz inseminacji. Był wyjątko

w guberni kazańskiej. Od 1909 r. związany był

wym naukowcem, dla którego praca była jedno

z Ministerstwem Rolnictwa w Petersburgu. W la

cześnie pasją i sensem życia.

tach 1912-1914 wykładał na Akademii Rolniczej

Pochodził z rodziny szlacheckiej o tatarskich

w Moskwie. W 1920 r. przyjechał do Polski, gdzie

korzeniach. Jego dziadek Tadeusz pracował jako

otrzymał posadę

Hodowli

rządca w dużym majątku Goździckich w? Łomsku.

Zwierząt w podlegającym Ministerstwu Państwo

Za udział w? powstaniu styczniowym był torturo

wym Instytucie Narodowym Gospodarstwa Wiej

wany i zmarł wskutek obrażeń, a niewielki majątek

skiego w Puławach. Jednocześnie był zastępcą

rodzinny został skonfiskowany. Ojciec Romana,

profesora Ogólnej Hodowli Zwierząt w Szkole

także Roman, studiował w tym czasie medycynę, ale

Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

musiał przerwać naukę z powodu represji popo

W 1922 r. należał do współzałożjoieli Polskiego

wstaniowych. Dokończył je dopiero po ogłoszeniu

Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Ocza

amnestii. Zawód lekarza sprawdł, że rodzina często

powskiego. 25 stycznia 1925 r. otrzymał nominację

zmieniała miejsce zamieszkania, którym były ko

na stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu

lejne garnizony wojskowe. Jedyny syn Roman

Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie kierował Kate

urodził się w miejscowości Liwdenka w guberni

drą Hodowli Zwierząt i Mleczarstwa. W latach

Woroneż. Ojciec Profesora założył z czasem wła-

1930/31 pełnił funkcję dziekana, a w roku 1931/32

sną, niewielką stajnię, w której utrzymywał rasowe

prodziekana Wydziału Rolniczego Uniwersytetu

konie. Fakt stałego przebywania w^ środowisku

Jagiellońskiego. W 1945 r. został kierownikiem

wojskowym, w^ któiym konie znajdowały się

Katedry Ogólnej Hodowli Zwierząt Uniwersytetu

w

kierownika

Działu

-------------------------------------------------(
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ukształtowanie przyszłych zainteresowań i pasji

losu bolszewickiej rewolucji?. Jednym z powodów

zawodowych Romana Prawocheńskiego, a także

były korzystniejsze warunki uwłaszczenia chłopów

możliwość poznania wsi rosyjskiej, która wchodziła

na ziemiach polskich, do czego w zasadniczym

w okres burzliwych przemian.

stopniu przyczyniły się decyzje Rządu Narodowego

Niedawno na tynku wydawniczym ukazał się

po wybuchu powstania styczniowego, którego 150

pamiętnik prof. Romana Prawocheńskiego, którego

rocznicę właśnie obchodzimy. Przelana wówczas

opracowania podjął się wnuk Jerzy Niewodniczań

krew nie poszła więc na marne. Życie i dokonania

ski a sfinansował wydanie Uniwersytet Rolniczy im.

Profesora Prawocheńskiego, który wzrastał w at

Hugona Kołłątaja w Krakowie. Publikacja ukazała

mosferze powstaniowej fali patriotyzmu, także tego

się w 2013 r., w związku z Jubileuszem 60-lecia

dowodzą.

Uniwersytetu Rolniczego.
Profesor przystąpił do pisania pamiętników

1906-1908 Wyjazd do Kazania nad Wołgą.
Praca w ziemstwie. Wrażenia

w latach trzydziestych XX wieku, pragnąc, jak pisał
w Przedmowie, przekazać następnym pokoleniom
swoje przeżycia w warunkach wschodniej Rosji,
o 100 lat opóźnionej w rozwoju w stosunku do

[...]

W

Petersburgu,

dzięki

zmianom

krajów Zachodu. Zatytułował je Na drodze życia.

w Departamencie Rolnictwa, a zwłaszcza miano

Ponad 500 stronicowy rękopis pisany był ołówkiem

waniu dyrektorem S. Szydłowskiego, pacjenta

kopiowym. Pamiętnik niestety nie ocalał w całości,

i przyjaciela mojego ojca z Woroneżskiej gub., wy

ponieważ po 1945 r. profesor, w obawie rewizji,

tworzyła się dla mnie pomyślna sytuacja, o ile bym

zniszczył te fragmenty, w których krytykował me

chciał prosić o posadę. Napisałem więc list do

tody działania bolszewików. Pamiętnik został po

p. Szydłowskiego] i w prędkim czasie miałem od

dzielony na trzy części. Część pierwsza dotyczy lat

powiedź, by się zwrócić do vice-dyr[ektora] De

dziecinnych i młodości do 1896 r. Część druga

partamentu ks[ięcia] Massalskiego1. Otrzymałem

zawiera wspomnienia z lat 1896-1920, a więc od

propozycję zajęcia stanowiska st. specjalisty ho

rozpoczęcia studiów na Uniwersytecie w Peters

dowli zwierząt (czyli inspektora hodowli) w gub.

burgu do przyjazdu do Polski w 1920 r. Część trze

Kazańskiej albo Czernihowskiej, z pensją 2800

cia jest zapisem dramatycznych przeżyć profesora

rjubli] bez djet, co wydawała się wynagrodzeniem

z obozu w Sachsenhausen w latach 1939-1940.

dla młodego człowieka (nie miałem 30 lat) dosta-

Poniżej

załączamy

fragment

pamiętnika,

tecznem, a głównie że to była posada etatowa,

w którym Profesor opisał specyfikę swojej począt

z przyszłością w oczach rodziny pewną, nie jakieś

kowej pracy inspektora hodowlanego w guberni
kazańskiej, zachowując pisownię redaktorów wy
dania. Szczególnie wymowne są fragmenty opisu
1 Był to Polak, którego spotykałem w 1921 r. w Warsza
wie; zajmował jakieś' stanowisko w Towarzystwie] Geo
graficznym, lansował mys'1 o kolonjalnej polityce baweł
nianej i t.d.

jące kulturę i mentalność ludzi ówczesnej wsi.
Lektura pamiętnika nasuwa także i szersze refleksje
politycznej natury, dlaczego polska wieś uniknęła
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prace w stadninie i na torze wyścigowym, przejmu

ralne siostry Ostromęckie, córki zesłańca 1863 r.

jące zgrozą ludzi dbałych o przyszłość.

z Cyber]i, które były w Kazaniu nauczycielkami,

Przyjąłem posadę w gub. Kazańskiej, gdyż

a zarazem istotnemi krzewicielkami polskiej kultury,

Kazań jako miasto uniwersyteckie było cieka

tradycji i gorącego patryjotyzmu. Jeśli dodać do

wsze od małego Czernikowa, pozatem referent

tego, że mieliśmy aż 3 rodziny naszych krewnych

Min[isterjstwa p. Baltz powiedział mi, że przywią

(Osiecimskich, Słuczanowskich i Wolskich), łatwo

zuje do stanowiska w Kazaniu więcej uwagi. Przy

zrozumieć, że nie mogliśmy czuć się obco.

chodzę niby na miejsce p. Liskuna, który został

Wśród studentów U [niw ersy te] tu w Kazaniu też

(ynenuu

sporo było Polaków, gdyż były to przecie lata boj

KoMumem) w M[oskJwie i dla mnie w Kazaniu

kotu rosyjskich szkół w Królestwie. Sporo młodzieży

mogą być perspektywy pracy hodowlanej, wyjazdu

przyjeżdżało na Wschód składać maturę, uczęsz

zagranicę i t.d. Wybrałem Kazań, chociaż widzia

czało na Uniwersytet potem. Również liczni byli

łem, iż dla żony i zwłaszcza cioci Jus tys i (teściowej)

urzędnicy i wojskowi, Polacy, tak że w niedzielę na

Czerników, jako bliższy naszych stron, był o wiele

t.zw. przeglądzie katolickim miejscowego kościoła

ponętniejszy.

zbierało się do kilkuset osób.

powołany

do

Komitetu Naukowego

[...] Porobione znajomości tak wśród Rosjan -

Pp. Ostromęckie, ks. Sliwowski i inni członko

Urzędzie

wie Tow. Dóbr[oczy nno]ści urządzali od czasu do

Minjisterstjwa Rolnictwa - jak również wśród Po-

czasu loterję fantową na korzyść niezamożnych

lonji kazańskiej kazały szybko zapomnieć przykrości

rodzin i uczącej się młodzieży, odbywały się bale

przyjazdu do stolicy średniego Zagłębia Wołgi,

i wieczory polskie, z celem dobroczynnym, istniała

Kazani. „ Wygnanie " zamieniło się w całkiem przy

również i biblioteczka dla samokształcenia. Lewica

jemne miejsce pobytu, w którem [życie] moja żona

(w szerokim znaczeniu tego słowa w sensie antyen

wspominała zawsze mile. Na to złożyły się dobre

deckim) zbierała się u filara demokratycznych po 

stosunki z miejscową Polon]ą pomimo je j zwykłego

stępowych poglądów inż. Tomasza Wolskiego, ma

rozdarcia na partje. Mieliśmy przyjaciół tak ze

jącego jedne z najpoważniejszych biur technicznych.

kolegów po pracy w

Ziemstwie

i

strony prawicy, ja k i lewicy.

Obowiązki moje wpłynęły na poznanie też ro

Zawiązaliśmy bliski kontakt z ks. Sliwowskim,

syjskiego społeczeństwa tak w Kazaniu, ja k jego

wstąpiłem do Tow[arzystwa] Dobroczynności, pre

powiatach, ponieważ z tytułu konieczności zapo

zesem którego był profesor Uniwersytetu i dr med.

znania się z hodowlą miejscową, musiałem objechać

W. Orłowski*2, poznaliśmy nadzwyczajnie kultu

prawie wszystkie miasta powiatowe, wejść w kontakt
z ziemstwami, agronomami w powiatach i gminach,
hodowcami większej i mniejszej własności.

2Witold Eugeniusz Orłowski (1874-1966) - polski lekarz
internista, profesor zwyczajny Uniwersytetu w Kazaniu
(1913); pionier polskiej fizjopatologii i biochemii, autor
licznych prac z zakresu kardiologii; w czasie II wojny
światowej nauczyciel wielu przyszłych polskich lekarzy
(tajne nauczanie); członek PAU (od 1928) i PAN (od

1951); jego imię nosi warszawski Szpital Wojewódzki przy
ul. Czerniakowskiej.
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Teren był olbrzymi. Latem można było dojechać

ść iańskiemi i t.p. Polityczna partja t.zw.

17

parostatkiem do miasteczek południowej części

okt[iabria], czyli „oktiabrystów"3 dopiero zaczy

Kazańskiej gub., o żyznej glebie, a więc i lepszych

nała krystalizować się w projektach je j inicjatorów,

perspektywach rolniczych. Natomiast ju ż od końca

by zrealizować się i mieć znaczenie dopiero po

października, ew. początku listopada można było

rozpędzeniu pierwszej Dumy i wyborach do drugiej

jeździć tylko końmi, wykonując czasem dziennie 200

i trzeciej z kolei.
Część właścicieli ziemskich jednak bardzo mało

kim.
Poznałem też i tatarskich „aborigenów " Kaza-

się udzielała społecznej pracy, zachowując w dużym

ni, otrzymując nader sympatyczne od nich wrażenie.

stopniu w swojej mentalności tradycji dawnych

Właściwie nie można ich nazywać autochtonami,

czasów, o pewnych cechach feodalizmu i będąc

gdyż prawdopodobnie pojawili się dopiero w XIII

szczeremi wyznawcami bezwzględnych monarchi-

wieku. Przedtem na północy współczesnej Kazań

stycznych zasad i raczej dawnych metod rządzenia,

skiej gub. mieszkali leśne plemiona fińskiej rasy, na

jeśli nie z przed 1861 r. (rok zniesienia pańszczyzny

południu zaś, jeszcze w początku naszej ery, miesz

w Rosji), to w każdym razie przed 17 października

kali Bułgarzy, których stolicę w ruinach można

1905 r.

i teraz jeszcze oglądać na lewym brzegu Wołgi,

[...] Moim bezpośrednim przełożonym był je 
den z obywateli ziemskich Czystopolskiego powiatu,

niedaleko od ujściu Kamy.
Rewolucyjny ruch 1905 r. nie oszczędził Ka

W. Markówinow, syn znakomitego chemika M o

zańskiej gub., gdzie w mieście władze musiały za

skiewskiego Uniwersytetu i sam również absolwent

wezwać Szkołę Podchorążych do stłumienia de

przyrody tegoż uniwersytetu. Był to człowiek szero

monstracji,

strzelania,

kiego widnokręgu umysłowego, zdolny i rzutki.

a w gub[erni] pozostało sporo zatargów na tle

Mając mały mająteczek, a wielkie wydatki z racji

agrarnych przeważnie rozruchów włościańskich.

licznej rodziny (czy nie 7ro dzieci), i ulegając tak

Chociaż olbrzymia gubernja była stosunkowo słabo

rozpowszechnionemu w Rosji owczemu pędowi

zasiedlona, to jednak ruch z podziałem ziemi oby

w kierunku rządowych posad - wziął na siebie obo

wateli ziemskich był dość silny. W wielu powiatach

wiązek inspektora rolnictwa. Żonaty był z nadzwy

na czele go stali ziemscy agronomowie, należący

czaj sympatyczną kobietą, też pochodzącą z miej

przeważnie do Partji Socjał-Rewolucjonerów. Kla

scowej szlachty o cudzoziemskiem, ile pamiętam,

sowy podział, że tak powiem, wśród personelu

nazwisku, zdaje się holenderskiem.

doszło

przy

tern

do

ziemskich „upraw” (gubernjalnej też) dawał się
wyraźnie

zauważyć,

pomimo

że

prezesowie

W swojej pracy miałem zadanie organizować,
ile można, spółdzielnie mleczarskie, wpływać na

i w ogóle należące do radnych właściciele ziemscy
okazywali na każdym kroku swoje demokratyczne
zachowanie się, ubierali się w tak zwane poddziowki
(noddeena), trzymali się razem z radnemi wło

3 Związek 17 Października - prawicowo-liberalna partia,
do które] wstępowali urzędnicy, ziemianie, przedstawi
ciele wielkie] burżuaz]i kupieckiej i przemysłowe] Rosji.
Działała w latach 1905-1917. Nazwa partii pochodzi od
Manifestu Mikołaja II z 17 października 1905 roku.
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dobór sztuk rozpłodowych, prowadzić kursa dla

Pamiętam, ja k błyszczący guzik mego płaszcza był

gospodarzy i być omnibusem w sprawie porad róż

swego rodzaju centrum uwagi tłumu, który mnie

nych kwest) i hodowlanych.

w jednej wiosce obstąpił, kiedy nie mogłem dopytać

Zima 1906 r. była dla rolnictwa bardzo ciężka

się, ile i jakiego mają bydła, czy mają mleko, czem

z powodu nieurodzaju i braku pokarmu. W tym więc

karmią i t.d. Widząc, że wszystko rozbija się o jedną

kierunku, t.j. oszczędności w żywieniu inwentarza,

rzecz obchodzącą moich słuchaczów - mianowicie

były skierowane moje pierwsze kroki. Rozwinąłem -

jakiś wielki, perlamutrowy guzik5 - zaniechałem

w granicach, naturalnie, możliwości i swoich wtedy

wszelkich rozmów, zwłaszcza, że język rosyjski był

jeszcze skromnych sił tak co do wiedzy, ja k i do

przez włościan bardzo słabo rozumiany. W Cywil-

świadczenia - akcję kiszonowania paszy. Urządza

sku, powiatowym mieście, w ziemskiej uprawie

łem prymitywne silosy pokazowe i nawet zbieranie

znalazłem

dla bydła gałązek drzewnych, zalewanych następnie

urzędników, którzy mnie wytłómaczyli całą trudność

wodą i zaprawianych 1-2 łyżkami mleka siadłego.

postępowania z obcą, nieufną ludnością, stojącą na

Dopiero w 1907 r. - urodzajnym i spokojniejszym od

poziomie kultury afrykańskich plemion. Powiatowe

1906go - zacząłem prowadzić w Kazaniu kursa

miasto (około 1000 mieszkańców wtedy) Cywilsk

mleczarskie i zakładać włościańskie spółdzielnie dla

zostanie zawsze dla mnie pamiętnem swoim wido

wyrobu masła.

kiem i charakterem osiedla sprzed 150 lat.

Przyszło się jednocześnie jeździć do tak daleko

lekarza miejscowego szpitala, parę

Trzeba wiedzieć,

że można odbywać też

zapadłych w prymitywizmie kątów, że zdawało się, iż

w pewnej mierze i wędrówkę w czasie, używając do

człowiek znajduje się co najmniej w XVIII stuleciu.

tego nie jakichś utopijnych metod, w rodzaju opi

Takie wrażenie otrzymałem od Cywilskiego powia

sywanych w powieściach [Herberta Georgea]

tu, [który był] zasiedlonym ludnością fińskiego

Wellsa, ale prosto jadąc na Wschód albo na Zachód.

plemienia, mieszkającą wtedy we wsiach, przeważ

Otóż jadąc na Wschód, do dalekich od kolei żela

nie w chatach bez kominów i uprawiającą po kry

znych i centrów cywilizacji miast i miasteczek, ob

jomu pogańskie modły i ofiary z krwi (białych

serwujemy w nich życie lat minionych dla miejsco

byczków, a czasem i ludzi, ja k to dowodził jeden

wości położonych na zachód, względnie zaawan

głośny proces Czeremisów4 Carewokokszajskiego

sowanych kulturalnie. Również jadąc na Zachód

powiatu).

i widząc zachodnioeuropejskie zwyczaje i urządze
nia, możemy się spodziewać, że takowe za jakiś czas
urzeczywistnią się i w miejscu naszego wyjazdu.

4 Czeremisi, Maryjczycy - najstarsze wzmianki o tym lu
dzie, należącym do ugrofińskie) grupy językowej, po
chodzą z VI w. n.e. (wspominani przez Jordanesa). Za
siedlili oni obszar nad sYodkową Wołgą - Mari. W XIII w
Maryjczycy zostali włączeni do Złotej Ordy, a potem do
chanatu kazachskiego. Pod koniec XVI w obszarem Mari
zawładnęło państwo moskiewskie. Wobec postępującej
kolonizacji i przymusowej chrystianizacji Maryjczycy
uciekali za Ural i do Baszkirii; uczestnicy powstania Pu-

------------------- 1

Kurne chaty w powiecie Cywilskim, ubrania
mieszkańców

poszyte

bez

guzików,

domy

gaczowa zsyłani byli na Syberię. W 1920 r. utworzono
Maryjski Okręg Autonomiczny. Obecnie Mari El jest re
publiką autonomiczną w ramach Federacji Rosyjskiej.
5 flep/iawymp (ros.) = macica perłowa.
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i mieszkania zamożniejszych patrycjuszy w Cywil-

niem. „Napisałbym, ale przecie tam będą obszar-

sku, gdzie widziałem staroświecki fortepian - kla-

nicy" (dobitnie zwani przez liberalnych Rosjan

wesin rozklepany, stojący w kącie - wszystko to

„krepostniki" od słowa „krepostnoje prawo " - czyli

przecie w oczach zachodnio-Europejczyków wy

pańszczyzna), „Przyjechałbym, ale przecie pan

glądało tak, jakby go sennego przeniesiono i obu

zaprosił na Zjazd wywrotówców-socjałów" - takie

dzono o setki lat wstecz.

oto odpowiedzi przyszło się słyszeć często gęsto.

[...] W 1907 roku, korzystając z uspokojenia

Pomimo trudności jednak Zjazd przeszedł gładko,

politycznego (względnego oczywiście) i urodzaju,

referatów było sporo z których można było wydać

zaprojektowałem urządzenie zjazdu wszystkich ho

razem z rezolucjami i planem hodowli koni (do

dowców koni i pracowników na tern polu w rejonie

uznania rządowych sfer) dość pokaźny zeszyt.]...]

Środkowego Zagłębia Wołgi. Zdaje się, że była to

Dep[artament] Rolnictwa w Petersburgu.
Stosunki, osoby

pierwsza próba (w Rosji) organizowania fachowo-rolniczego zjazdu, który miał na widoku zebra
nie nie tylko posiadaczy, lecz i tych, co pracują
w

danym

zakresie

(Cbe3Ó

denmeneu

no

Mniej więcej w końcu 1907 r. wyszła z druku

KOHH03aeodcmey Cp. lloeojibDfCbR).

druga moja praca o znaczeniu kontroli i wydajności

Zaproszenia były rozesłane Ziemstwom, ho

użytkowej dla selekcji koni. Pracę tę napisałem

dowcom, weterynarzom, agronomom, no i Mini

wespół z p. Krasowskim, do którego przyjeżdżałem

sterstwu] Roljnictjwa, które musiało dać pozwole

(do Petersburga) z Kazania na krótki przeciąg

nie na organizację Zjazdu. Otóż pozwolenie otrzy

czasu,

małem, lecz żadnych kwot na bądź co bądź wydatki

w Min]isterstwie] Rolnictwa. W tej instytucji zwią

kancelaryjne, porta, różne drobne kwoty na wyjazdy

zany byłem bezpośrednio z Departamentem Rol

etc.

nictwa, na czele którego stał po rezygnacji Szy

załatwiając jednocześnie różne sprawy

Hela z dziećmi i matką pojechały do Bołogoje,

dłowskiego Mik[ołaj] Kriukow, znany autor publi

do Wiciuka, nota bene pojechały koleją, nie chcąc

kacji o swoich podróżach w Australji i Argentynie.

jechać wygodniej parostatkiem wobec pierwszego

Dawny vice-dyrektor ks[iążę] Massalski widocznie

przykrego wrażenia. Ja zaś gorliwie zająłem się

nie mógł się pogodzić z p. Kriukowym, który zbytnio

organizacją Zjazdu i jednocześnie wykładami na

może nasiąknął wrażeniami angielskiej kolonjalnej

kursie dla mleczarzy, urządzanym przez kazańskie

gospodarki rolniczej i chciał je j metody wprowa

Ziemstwo.

dzać do rosyjskich rolniczych organizacji. Miejsce

Urządzając Zjazd, spotkałem się ze smutną

Massalskiego zajął Sokownin, były inspektor rol

rzeczywistością społecznej pracy wśród ludzi z na

nictwa w Kurskiej gub.

tury leniwych, najczęściej tłómaczących swoją nie

Moim przełożonym bezpośrednio był Borys

chęć do napisania referatu odpowiedniego lub

Witmer, naczelnik Wydziału Hodowli, osobistość

drobnych wydatków na przyjazd na Zjazd albo

zasługująca na uwagę tak z powodu swoich nieza

strasznie wielkiem zapracowaniem, albo klasowem

przeczonych zdolności i lotności umysłu, ja k i prze

(w sensie socjalistycznej terminologji) uprzedzę-

szłości, poniekąd rewolucyjnej. W domu p. Witmera

------------------- 1
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odbywały się konferencje liberalnych działaczów -

Specjalnością Kałantara było mleczarstwo. W tej

przeważnie t.zw. kadetów (konstytucjonno demo

dziedzinie wydał on kilka prac i m.i. podręcznik

kratycznej partji), miał w ich sferze bardzo szerokie

mleczarstwa dla szkół niższych rolniczych i gospo

stosunki. W charakterze p. W[itmera] było sporo

darzy. Był wysyłany kilka razy za granicę dla

t.zw.

chęci użycia

uczestniczenia w kongresach, miał tam szerokie

(przeważnie co do wypitki) i życiowego abnegactwa

stosunki, zwłaszcza w Danji i Holandji. Był w Min.

włącznie do ubrania, które było u niego zawsze

Roln. - a poniekąd [był też] opiekunem całej orga

powalane, zazuślone i czasem podarte. Te ostatnie

nizacji tak zwanych specjalistów hodowlanych

właściwości p. W[Umera] niewątpliwie przeszko

(w innych krajach nazywanych konsultantami, in

dziły mu w hjerarchji urzędowej zająć wyższe sta

spektorami etc.).

rosyjskiej „obłomszczyzny",

nowisko, gdyż był, jeśli chodzi o widnokręgi umy

W dziedzinie hodowli koni takim centralnym
specjalistą przy Departamencie Roln. był ks[iążę]

słowe, człowiekiem nieprzeciętnym.
Prawą ręką p. Wfitmera] był referent Hans

Sergjusz Urusow, aczkolwiek Min[ister]stwo nie

v. Baltz, bałtycki Niemiec, posiadający akurat to,

zajmowało się sprawami hodowli koni, które były

czego brakowało Witmerowi, mianowicie systema

oddane w Rosji pod opiekę Głównego Zarządu

tyczność i dokładność w pracy, porządek w kance-

Stadnin Państwowych

larji i sumienne odpisywanie na każdy papier.

Gosudarstwiennaho Konnozawodstwa"). Z braku

Z wykształcenia, tak samo ja k i W[itmer], Baltz był

więc bezpośrednich obowiązków z zakresu koni

przyrodnikiem (z Dorpackiego Ufniwersytejtu).

książąt Urusow zaczął organizować towarzystwa

(„Gławnoje

Uprawlenje

Pomimo czysto administracyjnych, biurowych

popierania hodowli kóz i na tern polu położył nie

urzędników Dep. Rolnictwa miał kilka przydzielo

małe zasługi. Był książę typem człowieka o niewąt

nych specjalistów różnych dziedzin rolnictwa na

pliwych zdolnościach i praktycznej wiedzy w dzie

całą, że tak powiem, Rosję dla rozstrzygania fa 

dzinie hodowli koni, ale brakowało mu szerszego

chowych spraw na miejscu i dla delegowania ich do

wykształcenia. Toteż zastępował u niego ten brak

rozmaitych ziemstw albo i za granicę na rozmaite

pewien aplomb [= pewność siebie], oparty na

posiedzenia, zjazdy i kongresy.

przestudiowaniu kilku podręczników i znajomości

W moim zawodzie, t.j. hodowli zwierząt, do ta

języków obcych, dzięki czemu przetłómaczył m.in.

kich centralnych specjalistów na leżał Awetis

znane dzieło hr. Wrangla Das Buch wn Pferde ku

Ajrapetowicz Kałantar, Ormianin z Kaukazu, żonaty

oburzeniu autora, którego o to nie pytano.

nota bene z Polką - człowiek o wielkim telencie

[...] Departament Rolnictwa zajmował IIpiętro

krasomówczym i szerokim umyśle oraz o niezwykle

t.zw. Marjińskiego pałacu - przeciwko placu z po

rozwiniętym zmyśle wesołego patrzenia na świat,

mnikiem Mikołaja I (na płaskorzeźbach którego

umiejętności opowiadania

ludzi

uwidoczniono sceny z przemówieniem cesarza do

(zwłaszcza płci pięknej) dzięki dowcipom i anegdo

buntującego się tłumu na Siennym placu). Dyrektor

tom. Słowo „kałantarie " stało się przeto synonimem

i vice-dyrektor mieli osobne pokoje; od vice - dy

wesołego gawędzenia.

rektora było wejście do wielkiego pokoju,

i kaptowania
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gdzie stało biurko naczelnika Wydziału Ho

dla każdego czas musiał się znałeźć. Ostatecznie

dowli, a przed nim biurka osobne dla 3 referentów

przy wielkim natłoku minister wychodził do sali

i wspólne biurka dla kilkunastu pracowników. Nie

(poczekalni) i obchodził sam wszystkich po kolei,

było zwyczaju, tak zgubnie działającego na praco

segregując na t. zw. prositielej (proszących o coś

witość urzędników, jaki zapanował w polskich

kolwiek), przedstawiających się służbowo i różnych

urzędach powstałego niepodległego Państwa Pol

interlokutorów. Tak samo szefowie poszczególnych

skiego po 1919 e., kiedy w Ministerstwie wysilano

Departamentów - którzy pozatem względem urzęd

się na danie każdemu referentowi osobnego poko

ników zawsze występowali jako starsi koledzy, nie

ju*. Z czasem tylko Witmer urządził sobie rodzaj

zależnie od surowej dyscypliny służbowej. Bardzo

podjum,

by wygodniej obserwować personel.

wielki wpływ na ułożenie się stosunków między

Oprócz Wydziału Hodowli Zwierząt były Wydziały

urzędnikami miało oczywiście mianowanie odpo

Hodowli Roślin, ochrony (entomologii), ekonomiki,

wiednich dyrektorów, a przede wszystkiem ta oko

i t.d., na czele których w osobnej dla każdego Wy

liczność, iż wszyscy urzędnicy, za wyjątkiem chyba

działu sali stali szefowie Wydziału.

t. zw. maszynistów i (-stek), czyli przepisywaczy na

Stosunki w Ministerstwie Rolnictwa w Peters

maszynie do pisania, byli ludzie z wyższem wy

burgu w owych czasach były tak dla tych, co

kształceniem. Osoby w rodzaju ksjięcia] Urusowa

w biurach pracowali, ja k i dla interesantów zja

(z wykształceniem szkoły podchorążych lub w tym

wiających się w różnych sprawach, bez zarzutu.

rodzaju) należały do wyjątków i należeli do kate-

Z przykrością muszę wypowiedzieć osobiste wraże

gorji dawnych urzędników oczekujących tylko końca

nia przy porównaniu

wysługi lat do emerytury.

rosyjskiego

cesarskiego

Minjisterstjwa Rolnjictwja z Ministerstwem tymże

Z początkiem urzeczywistniania t. zw. Stoły-

w niepodległej Polsce po 1920 do 1939 e., które

pinskoj6 agrarnej reformy stanowisko ministra objął

miałem możność doskonale poznać. Pod każdym

Kriwoszein, stawi[aj] ąc na czele wszystkich innych

względem Ministerstwo rosyjskie stało wyżej, a jeśli

prac w Ministerstwie [Rolnictwa] przeprowadzenie

chodzi o stosunki, to nie mogło być nawet porów

parcelacji i zmiany wspólnego użytkowania wiej

nania. Po pierwsze każdy Interesant i każdy członek

skich gruntów w pojedyncze gospodarstwa fo l

Ministerstwa w godziny wyznaczone każdego tygo

warczne („chutorskije choziajstwa"). Nasz Depar

dnia mógł osobiście czy to złożyć podanie, czy bez

tament Rolnictwa stał na uboczu jako instytucja

pośrednio zobaczyć się i rozmówić się z ministrem,

mająca na celu jeno fachowe ułatwienia i porady

nie mówiąc ju ż o vice-ministrze, panach dyrekto

oraz organizację tychże we współpracy z Ziem-

rach Departamentu i vice-dyrektorach. Tego olim

stwem. Tern niemniej ogólny kierunek zaczynał

pijskiego zamknięcia się w swoich luksusowych
gabinetach panów szefów, ja k to było w zwyczaju
6 Piotr Arkadiewicz Stołypin (1862-1911) - za Mikołaja I
(1906-1911), premier i minister spraw wewnętrznych,
pochodził ze starej rodziny szlacheckiej; ukończył Uni
wersytet Petersburski. Od 1902 r. był kolejno guberna
torem guberni grodzieńskiej i guberni saratowskiej. [...]

w 2giej niepodległej Polsce w rosyjskim Minister
stwie nie znano. O jakichś specjalnych, z góry wy
staranych (za tydzień, drugi) audjencjach u ministra
- nie słyszano wcale. Ile by nie było interesantów,
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ciążyć i na pracach Departamentu Rolnictwa, któ

żenie i nowy sposób gospodarowania lapidarnem

remu opieka nad włościańskiemi indywidualnemi

powiedzeniem: „Tolki tiapier swiet pobaczyli, ja k

gospodarstwami była jakby już wskazana polityką

na chutorapierejechali” (tylko teraz świat zobaczy

rządu.

liśmy od chwili przejścia na samodzielne gospo

Reforma Stołypina, tego niewątpliwie jednego

darstwa).

z najbardziej utalentowanych mężów stanu w Rosji

Oczywiście postępy reformy Stołypina były solą

carskiej, uderzała w same sedno najważniejszego

w oczach lewicowców rosyjskich, żyjących pod

zagadnienia rosyjskiego życia gospodarczego na

hypnozą socjalistycznego poglądu na produkcję,

wsi. Z jednej strony, niska kultura rolna w związku

a więc i widzących we wspólnem władaniu ziemią

ze wspólnotą władania gruntami ziemskiemi u wło

urzeczywistnienie swoich ideałów, o ile by zniknęła

ścian, z drugiej po stępujący szybko brak wolnych

wszelka własność ziemska, a przedewszystkiem

gruntów i coraz mniejsze działki przypadające na

znienawidzone resztki feudalizmu w postaci t.zw.

rodzinę powodowały straszny głód ziemi w masach

„pomieszczykow" (obywateli ziemskich). Nie były te

ludowych. Wspólnota władania ziemią była skom

dążenia całkiem stuprocentowo socjalistyczne, gdyż

binowana z corocznym prawie podziałem gruntów

rosyjscy marksiści widzieli ideał w zniszczeniu

pod zasiewy zbóż każdej, indywidualnie niezależnej

wszelkiej własności, ale z jednoczesnym wprowa

rodzinie. Tylko pastwisko właściwie było wspólnem.

dzeniem olbrzymich fabryk, w szeregi których trzeba

Grunt

był

było, myśląc logicznie, włączyć i produkcję rolną

w prawnem posiadaniu poszczególnego mieszkańca

ujętą w formę wielkich dóbr państwowych czy spo

wsi. Samo przez się rozumie [się], dbał ten że tylko

łecznych. Ale jako pewien etap walki z samodzier-

o czasową uprawę i nawożenie; co będzie dalej

żawjem i burżuazją hasło parcelacji ziemi prywatnej

z jego nadziałem, obchodziło go mało; każdy poza-

na korzyść wspólnot wiejskich było bardzo aktualne

tem czekał na kolejny przydział najlepszych gruntów

i odegrało w ruchu agrarnym rosyjskim olbrzymią

danej wspólnoty.

rolę. Toteż walka ze Stołypińską reformą prowa

przydzielony

gromadzie

czasowo

Kultura rolna więc nie mogła być na poziomie

dzona była z wytężeniem wszystkich sił opozycyj

współczesnych wymagań, pomimo usilnej pomocy

nych do carskiego rządu, chociaż niektóre opozy

ziemstwa i państwa w postaci organizacji agrono

cyjne partje, ja k np. Kadeci'' pierwszej Dumy, bez

mów (powiatowych i gminnych), lekarzy weteryna

sprzecznie w lej walce niszczyli przez to jedyne

ryjnych, stacji doświadczalnych i subsydjowania

oparcie, jakie jeszcze mogli znaleźć w masach wło

wszelkiej inicjatywy włościańskiej w dziedzinie

ściańskich.

podniesienia rolnictwa. Dopiero wydzielone na

Likwidacja więc ukazem carskim pierwszej

folwarki („chutora") niewielkie (od 6 do 15 ha)

Dumy nie wywołała bynajmniej tego oburzenia

gospodarstwa indywidualne zaczynały szybko się

w szerokich masach czekających jedynie najrady-

rozwijać, osiągając czasami dość wysoki poziom

kalniejszej reformy agrarnej, na jakie bez wątpienia

wydajności rolnej.
Białoruscy chłopi po przesiedleniu na indywi

7 Kadeci - członkowie partii Konstytucyjnych Demokra
tów

dualne gospodarstwa charakteryzowali swoje wra
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rachowali członkowie pierwszej Dumy. Umiarko

który by potrafił dobrze wyzyskać swój chutor.

wany je j agrarny program (mcccimum obszaru dla

Kwestja dalszego losu ziemi, sprawa niepodzielno

prywatnego posiadania 400 ha, za wyjątkiem spe

ści chutorów by zapobiec rozdrobnieniu gruntów,

cjalnych majątków) nie pociągał umysłów wło

była logicznie związana z reformą; toczyły się de

ściańskich, aprzedewszystkiem nie leżał w interesie

baty nad sprawą niepodzielności, lecz wobec trud

agitatorów socjalistów rewolucjonerów, hasło któ

ność ije j zrealizowania była ona w tym czasie, że tak

rych było: „Ziemia należy do tych, kto własnoręcz

powiem, cura posterior. Zresztą Syberja z je j ob

nie na niej pracuje". Prosty rachunek arytmetyczny:

szarami mogła jakiś czas być ziemią obiecaną dla

obliczenie ile przypadnie na każdego chłopa rosyj

przesiedleńców. Na razie Stołypin chciał przyspie

skiego ziemi w razie skasowania własności pry

szyć rozczłonkowanie wsi rosyjskiej na indywidu

watnej - nie tylko posiadającej obszar powyżej 400

alne gospodarstwa, walcząc o to z lewicowemi

ha, ale w ogóle pozbawionej ziemi - dałby tak nikłą

prądami, które widzieli w ustabilizowaniu się sto

ilość dodatkowego nadzielenia gruntami, że gra nie

sunków agrarnych w Rosji koniec swoim nadziejom

warta była świec. Ale w umyśle chłopa rosyjskiego

na rewolucję społeczną. Istotnie, gdyby Stołypinowi

było twarde przekonanie, że jeśli odbiorą „po-

razem z Kriwoszeinym los pozwolił prowadzić

mieszczykam" ziemie, to każdemu przypadnie co

jeszcze kilkanaście lat dzieło reformy, kto wie, czy

najmniej kilkadziesiąt dziesięcin (ha). W rzeczywi

w ogóle byłby możliwym wybuch bolszewizmu

stości zaś przy wielkiem, już i za moich czasów,

w Rosji, nawet w razie przegranej wojny. W każdym

rozdrobnieniu własności ziemskiej w centralnej

razie

Rosji i na Ukrainie trudno było spodziewać się

HaepaóneHHoe! nie znalazłoby tak podatnego gruntu

większego naddatku do istniejących chłopskich

w 1917 roku w masach włościańskich, w znacznej

gruntów niż po Z2 ha na rodzinę - i to przy najra

ilości ju ż osadzonych na własnych chutorach.

hasło

rzucone

przez

Lenina:

Dpaó

dykalniejszej agrarnej reformie. Oczywiście, że

Zamach początkowo na życie Stołypina, a przez

miljonowe ilości ha tundr i lasów północnych gu

kilka lat i jego zamordowanie w Kijowie, w znacz

berni nie mogły wchodzić w rachubę.

nym stopniu zatamowały rozwój jego reformy,

Ale powyższy arytmetyczny rachunek nie mie

a możliwie, że [przez] usunięcie tego męża stanu

ścił się w głowie chłopa, zwykle powodującego się

rosyjskiego i skierowały bieg historji Rosji na cał

wrażeniem zestawienia swego ubogiego skrawka

kiem inne tory niż te, które mogłyby być przy dłuż-

gruntów z sąsiednią latyfundją. Każda wieś była

szem życiu Stołypina, ja k wiadomo, zasadniczego

przekonana, że obok leżące ziemie majątków pry

przeciwnika wojny z Niemcami.

watnych tylko do mieszkańców tej wsi należą.

[...] Kontynuując poczynania mojego po

W głowie ich nie powstało pytanie, a co będzie

przednika w zakresie rozbudzenia ruchu spółdziel

z wioskami, niemającemi w pobliżu większej wła

czego w dziedzinie mleczarstwa, zetknąłem się

sność i ziemskiej.

z kilku zagadnieniami miejscowego rolnictwa.

Wracając do reformy Stołypina, trzeba przy

Swoje spostrzeżenia wydałem w Moskiewskim rol

znać, iż miała na widoku przejście ziemi w ręce tak

niczym czasopiśmie („ Wiestnik Sielskoho Choziaj-

zwanego mocnego chłopa, t.j. takiego posiadacza,

stwa"), w kilku nfumejrach. [...] M.in. zwróciłem
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uwagę na spotykającą się na południu Kazańskiej
gub. odmianę bydła, która nosiła nazwę „bestużewek" od imienia obywatela ziemskiego Symbirskiej
gub., przodkowie którego sprowadzali niegdyś by
dło z zagranicy. A ponieważ na fermie ziemskiej
i państwowej szkoły średniej rolniczej pod Kazanią
bydło było chore na gruźlicę, zaproponowałem
remontować obory [= uzupełniać stada] ferm wy
łącznie miejscowym bestużewskim bydłem. Jesień
1907 roku i zima 1908 roku były w znacznej mierze
poświęcone moim poszukiwaniem na terenie połu
dniowych powiatów (Czystopolski, Spaski, Łaiszew,
Tetiuszski) wspomnianego bydła. Przy tych pere
grynacjach wykonywanych parostatkiem, a z za
marznięciem Wołgi i Kamy końmi, nierzadko przy
trzaskającym mrozie (~30°R), na przestrzeniach
setek kilometrów, poznawałem kraj i ludzi. [...]8

R. Prawocheński, Na drodze życia, Pamiętniki Profesora
Romana Prawocheńskiego, Kraków 2013, s. 260-277.

Roman Prawocheński
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Wspomnienia chłopa powstańca z 1863 r.

Ignacy Drygas

WSPOMNIENIA CHŁOPA POWSTAŃCA Z 1863 R.

W zasobach Centralnej Biblioteki Rolniczej,

tysiącami

skazanych

na

katorgę.

W

okresie

oprócz literatury branżowej związanej z rolnictwem

obchodów rocznicowych warto przypomnieć cenę,

i naukami pokrewnymi, znajduje się pokaźny zbiór

jaką gotowi byli płacić nasi przodkowie za

książek i czasopism dotyczących polskiej historii

odzyskanie

i różnych dziedzin życia społecznego. Ze znanych

chłopi, którzy brali udział w wulkach powstańczych

powodów książki, których autorami są chłopi,

lub

należą do rzadkości. W poprzednim numerze

zsyłanych na Sybir było wiele kobiet, a

zamieściliśmy fragmenty pamiętnika Jana Słomki,

kilkunastoletni chłopcy, prawie dzieci, mający

jednego z pierwszych napisanych przez chłopa.

zaledwie 11 lat. Przeżycia zesłańców stały się

Tym razem sięgnęliśmy po pamiętnik chłopa,

przedmiotem wielu dzieł literackich, ale najbardziej

uczestnika powstania styczniowego - Ignacego

przemawiają

Drygasa, który ukazał się drukiem w 1913 roku

skazanych, oddając całą grozę tamtych czasów'.

niepodległości.

udzielali

powstańcom

bezpośrednie

Byli

wśród

pomocy.

relacje

także
Wśród
nawet

samych

w Krakowie w opracowaniu w/w Jana Słomki.

„Służyłem we wsi Zimnej Wodzie, w powiecie
wówczas krotoszyńskim, za parobka. Dobrze mi się
działo; państwo byli dobrzy, dbali o nas; pan
urzędnik był, co prawda, chciwy na robotę, jednak
był to niezły człowiek; nie dał sobie grać po nosie,
ale ludzi nie krzywdził i nawet nam parobkom, co
to (jak za młodu bywa) niejeden się psoci, to niby
gderał, ale i wybaczył. Już mi 21 rok nadchodził,
poszedłem też i do trzeciej miary. Było to na
jesień; przyszedł „order", i musiałem iść do
wojska. Markotno mi się jakoś zrobiło, boć trzeba
było wszystko opuścić, a Bóg wie, jak we świecie
będzie. (...)”

Wokół pamiętnika Drygasa narosło wiele
kontrowersji.

Uważano go nawet za wytwór

fantazji literackiej. Wątpliwości rozwiał sam autor,
który na apel poznańskiego tygodnika Praca z 5
lutego 1905 roku nadesłał list, w którym opisał
najważniejsze fakty z okresu powstania i pobytu na
Syberii.
Sięgnęliśmy

po

ten

przykład

literatury

pamiętnikarskiej w nawiązaniu do 150 rocznicy
powstania styczniowego. 5 sierpnia 1864 roku
rozegrał się końcowy dramat tego powstania, gdy
w

cytadeli

warszawskiej

straceni

zostali

członkowie Rządu Narodowego z Romualdem
Trauguttem na czele. To największe z powstań
narodowych okupione zostało kilkudziesięcioma

Tymi skwarni rozpoczyna się pamiętnik Jana

tysiącami zabitych, tysiącem straconych i 38

Drygasa, który opisuje na początku pamiętnika jak
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pod wpływem agitacji powstańczej przedostał się

Pięknie słońce zaszło, właśnie gdyśmy wycho

na teren objęty powstaniem, a następnie opisuje

dzili z boru; płaszczyzna była szeroka przed nami,

stoczone bitwy i potyczki. Poniżej drukujemy te

i tylko gdzieniegdzie widać było mały borek; wesoło

fragmenty pamiętnika, które opisują dostanie się do

maszerowaliśmy naprzód może z godzinę, gdy się

niewoli, późniejsze wiezienie i zsyłkę, aż do

pokazała mała kupka kozaków.
Nasz naczelnik zaraz umyślił zrobić na nich za

odzyskania wolności. (RM)

sadzkę. Posunęliśmy się kłusem naprzód aż pod
mały borek, który stał nade drogą, którą mieli

Ostatnia walka.

Moskale przechodzić, i zaczailiśmy się na Moskali
w tym borku.

Nasz rotmistrz spotkał mnie, gdy wracałem z pola,

Taki był rozkaz, aby przepuścić Moskali, a po 

i kazał być gotowym za trzy dni do marszu; punkt

tem połowa naszych miała z tyłu wpaść na nich,

zborny naznaczył w boru, o milę odległym. O pół

a reszta miała zostać w rezerwie. Moskale nie prze

nocy mieliśmy się zebrać.

czuwali, ja k

Poczyściłem broń a najbardziej karabinek mój
dragoński,

aby

wszystko

było

w

zdawało,

nic

złego,

przy-

maszerowali do samego borku; ale, gdy już do

porządku,

borku doszli, stanęli, i oczywiście było widać , że

i w dzień naznaczony pożegnałem się z kochanym

coś miarkowali, bo konie nawrócili. Jak to nasz

moim gospodarzem i gosposią, wsiadłem pod

dowódca zobaczył, w tej chwili kazał połowie

wieczór na konia i ruszyłem z sześcioma kolegami

naszych uderzyć na Moskali, a sam z resztą posunął

(którzy stali na kwaterze w tej samej wsi, co ja) na

się kłusem za drugimi. W tej połowie, co szła

miejsce, gdzieśmy się mieli zebrać. Po drodze

z naczelnikiem, byłem i ja.

przyłączył się do nas nasz rotmistrz z kilkoma

Widzieliśmy, ja k nasi pędzili za Moskalami,

kolegami, dalej spotkaliśmy się z kilku, a reszta

i ju ż niejednego zrzucili z konia; aż serce nam się

czekała ju ż na nas w umówionym boru. Nikogo

radowało na to patrzeć, tylko nam było markotno,

z naszych nie brakło, a prócz tego przyłączyło się

żeśmy musieli na to patrzeć, a sami nic nie robić.

do nas dosyć dużo świeżego ochotnika, tak że

Wtem patrzymy, że od razu Moskale, którzy uciekali

naszemu oddziałowi nic nie było można zarzucić.

przed naszymi, nawrócili konie, a z boku druga

Tędzy byli ludzie, a konie też bardzo dobre.

kupa Moskali opadła naszych! Jak to nasz na

Przy pierwszej lustracyj stanęło stu pięciu lu

czelnik zobaczył, zakomenderował:

dzi w szeregu z oficerami, prawie wszyscy na sobie

„Naprzód!"

i ruszyliśmy z kopyta naszym na pomoc; w jednej

mieli ładne mundury granatowe, tylko czapki to

chwili wpadliśmy na Moskali i, ja k miotłą,

każdy miał jaką bądź.

zmiataliśmy ich przed sobą! Już to użyliśmy do syta

Rychłym rankiem ruszyliśmy pełni nadziei, że

z tymi Moskalami, tylko mi to jakoś dziwno było, że

nam dobrze pójdzie, w drogę.

tak nagle nam z placu ustępowali. Pędzimy tak za

Nasz dowódca chciał przeprawić się przez rze

Moskalami, zrzucamy z koni, których dognamy,

kę Wisłę niedaleko Sandomierza, aby na drugiej

i ju ż przekonani, że zwyciężymy, wpadamy na

stronie połączyć się z jakimś innym większym od

górkę! A tu piechota moskiewska ja k sypnie do nas!

działem, ale dzisiaj już nie pamiętam, kto dowodził

kozacy ja k się nawrócą!... Zamieszanie wielkie się

tym oddziałem.
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stało pomiędzy naszymi... W tej samej chwili

Zaraz potem usnąłem i ju ż od tego czasu, ja k

uczułem lancę kozacką, ja k mnie w kark ubodła...

tylko mnie opatrzyli i dali co zjeść, tom ciągle jeno

potem z drugiej strony karku ciepło mi się zrobiło...

spał, ale co dzień czułem się mocniejszy.

A później, nie wiem, co się dalej stało, tylko

Po czterech tygodniach może pozwolił mi do

uczułem, że spadam z konia!...

ktor wstawać, - a ja k tylko nikt nie widział, to mi
rękę ścisnął; - a ja k byłem ju ż zdrowszy, to mi raz
po raz rubla w rękę wcisnął, abym mógł od dozorcy
coś sobie kupić lepszego do zjedzenia.

W moskiewskiem więzieniu.

Razu pewnego przyszedł do lazaretu ten pan
doktor w niedzielę i kazał dozorcy mnie do swego

Jakieś szare długie postaci snuły się naokoło
mnie.

Widziałem

na

łóżku

obok

pokoju przysłać. Jak byliśmy sami, wypytał się

siebie

mnie, kto ja jestem. A ja k mu powiedziałem, żem

skrwawionego człowieka; jakieś białe płaty na

prosty parobek z Księstwa Poznańskiego, to aż mu

głowę mu kładli; zdawało mi się, że okropnie

Izy w oczach stanęły, i bardzo mnie chwalił; ale ja

jęczał! Jakieś postaci koło niego chodziły; tylko to

jemu na to powiedziałem, że przecież ja Polak,

było

dziwne, że co się który do mnie twarzą

a każdy dobry Polak powinien naszej Polski bronić,

obrócił, to miał inną głowę na karku, i te głowy

co siła, - i że mnie też wcale nie żal, że tam trochę

wszystkie jakoś dziwnie ku mnie się kiwały.

za mój kraj, za moją kochaną Polskę, cierpię;

Potem zdawało mi się, że jestem już w grobie,

a Matka Boska, nasza królowa, mi to wynagrodzi.

a pod moją trumną jakiś dyabeł ogień podpala tak,

Jak mu to powiedziałem, tak mnie pan doktor

że mi się coraz goręcej robi, aż mi już tak skwar

uściskał i przyrzekł, że będzie robił, co może, aby

dokuczył, że myślałem, iż się palę: chciałem krzy

mnie z niewoli moskiewskiej uwolnić. „Mam tylko -

czeć, ale nie mogłem; coś mi gardło sznurowało.

powiedział mi - ciągle udawać, żem chory, abym

Nie wiem, ja k to wszystko długo trwało: dopiero

ja k najdłużej był w lazarecie), - a może się

później zmiarkowałem, że to wszystko mi się

sposobność zdarzy uciec".

zdawało w gorączce. Ale

nareszcie wszystko

Usłuchałem też tego kochanego doktora i, com

minęło, i pewnego rana obudziłem się tak słaby, że

mógł, tom udawał, żem chory, choć mi się ju ż dłu

ledwo ręką ruszyć mogłem. Ale już przynajmniej

żyło w tym lazarecie. Tak przez całe cztery miesiące

wiedziałem, co się naokoło mnie dzieje; kark to

byłem tam, a ani razu Moskaliska mnie z oczu nie

mnie bardzo bolał, ale zresztą nic mnie nie bolało,

spuścili.

tyłkom cały taki słaby był, że już ani niepodobno.

Parę razy chciałem nocą się wydostać, ale

Po chwili przyszło kilku panów, i zaczęli mi odwijać

każdą rażą zastąpił mi który dozorca, a ja musiałem

bandaże, które miałem na karku; dopiero to był ból,

udawać, że to w gorączce chodzę. Już też przy

ja k mi zaczęli w karku grzebać! Bronić się nie

końcu ani wierzyć w to chcieli: zapowiedzieli, że

mogłem, bo byłem za słaby, alem okropnie jęczał.

jakby mnie jeszcze raz na korytarzach trafili, to mi

Nareszcie ju ż mi dali pokój, obwinęli mi kark,

kajdany wsadzą!

a zdaje się, najstarszy doktor powiedział mi: „No,

Nareszcie udawanie choroby ju ż się na nic nie

ja k ju ż dotychczas wytrzymałeś, to się już wyliżesz".

przydało, bo jednego wieczora wzięli mnie z laza
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retu, kazali się wprzód ubrać w aresztanckie rzeczy,

Po długim czasie nareszcie wszedł do mnie do

sprowadzili schodami na dół i wsadzili do zamknię

zorca i kazał iść za sobą. Znowu prowadził mnie

tego woza; wsiadł także jakiś dozorca ze mną i po

przez nowe długie i kręte korytarze, po schodach na

dobrej pół godzinie zatrzymał się na dużem podwó

górę i na dół, aź nareszcie wprowadził mnie do du

rzu, otoczonem wysokimi domami. Gdzie mnie

żej izby, gdzie trzech panów siedziało, a czwarty na

przywieźli, nie wiedziałem, bo wóz był cały obity

boku przy osobnym stole.
Zaraz zaczęli mnie się wypytywać: kto jestem?

deskami, a oprócz tego noc była ciemna; potem się
dowiedziałem, że to więzienie nazywali Cytadelą.

skąd pochodzę? i prócz tego zadawali mi jeszcze

Dozorca kazał mi wysiąść i przeprowadził mnie

różne inne pytania. Najbardziej chcieli się dowie

przez długie korytarze, na których warty stały, aż

dzieć;

mnie zaprowadził do małej izby, w której dwóch do

w których wsiach? i czy tam dobrze był przyj

zorców było, i ci mnie zaraz zewlekli i wszędzie

mowany?

gdzie

nasz

oddział

się

zatrzymywał,

zrewidowali, czy czego przy sobie nie mam; przy tej

Na pierwsze pytanie odpowiedziałem prawdę,

sposobności zabrali mi dwa ruble, które miałem od

ja k było, ale na pytania, gdzieśmy się zatrzy

doktora. Po zrewidowaniu mnie kazali mi się znowu

mywali, i ja k nas przyjmowali, odpowie-działem, że

oblec, i zaprowadził mnie inny dozorca do innego

ja tam tego wiedzieć nie mogę, bośmy bardzo

więzienia przez różne korytarze i schody. Tu

krótko wszędzie byli, a po większej części staliśmy

postawił mi dzban wody, kawał chleba na stole po

w borach, a żywność kazał naczelnik ze wsi do

łożył i, nic nie mówiąc do mnie, odszedł sobie i zo

obozu sprowadzać; ponieważ mnie nigdy nie

stawił mnie w ciemności.

posyłali po żywność, tom też nie wiedział, od kogo

Tu najcięższe dni i nocy na mnie przyszły: we

była, i czy chętnie dawali.

dnie i w nocy było w mem więzieniu prawie równo

Na to jeden z tych panów zaczął się bardzo na

ciemno, bo okno było żelaznemi listwami zabite.

mnie gniewać i groził, że, jeżeli wszystkiego, co

Tu okropnie się namęczyłem,

wiem, nie powiem, to mnie każe powiesić, bo cesarz

bo tak zawsze

o ciemku siedzieć, o chlebie i wodzie, do nikogo nie

kazał

każdego

powiesić,

którego

z

bronią

módz słowa przemówić to niech ręka Boska

w ręku złapią; a jeżeli wszystko powiem, to cesarz

broni!...

w swej wspaniałości mi daruje.

Zamknęły mnie w tej ciemnicy te szelmy Mo

Temu panu na to odpowiedziałem, że przecież

skale, abym zmiękł, alem ja się jeno bardziej na

nie mogę mówić, co nieprawda, a chociażbym

nich zaciął i przysiągłem sobie, ja k tylko Pan Bóg

chciał nieprawdę powiedzieć, to nie mógłbym

zdarzy sposobność, im to zapłacić! A prosiłem też

nawet, bo nie wiem, ja k się tamte wsie i ci panowie

Pana Boga, aby mi dużo synów dał, aby mi pomogli

nazywają. Więc ja k przyskoczył do mnie i zaczął mi

Moskala bić za naszej Polski i moje krzywdy. - 1 też

pięściami grozić,

Bóg mnie wysłuchał, bo mi dał kilku synów tęgich,

z pięćset pałek, to mu wszystko wyśpiewam, co

za których się pewno nie powstydzę! ażeby się jeno

tylko wiem.

i że, ja k mi każe sypnąć

okazya natrafiła, tobyśmy ju ż Moskaliskom poka

Zelżył mnie od ostatnich słów, - a choć połowy

zali, co Drygasy potrafią! a kochają Moskali, ja k

nie rozumiałem, to przecież, ja k żyję, nie słyszałem

psi dziada!

podobnych wyzwisk.
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Nareszcie po godzinnem męczeniu złapali mnie

i rżnę o ziemię! Tak okropny krzyk się zrobił, do

żandarm i dozorca, którzy przy mnie stali, za kark

zorców i żandarmów zleciało się, potłukli mnie

i wypchnęli za drzwi, a potem przez całą drogę do

i pokaleczyli, żem ledwo o Bożym świecie wiedział

mego więzienia kopali mnie i okładali pięściami.

i na-pół przytomnego potem zawlekli do mego

W ten sam dzień znowu mnie z więzienia za

więzienia. Gdyby to jeszcze na tern było się

prowadzili do osobnego domu w podwórzu, gdzie

skończyło, ale nazajutrz przyszedł jakiś starszy do

mnie okuli w kajdany. Jedną obręcz mi na prawą

mego więzienia i powiedział, że za rzucenie się na

nogę przylutowali, a drugą na prawą rękę, a od

dozorcę dostanę pięćset pałek!

jednej obręczy do drugiej szedł gruby łańcuch, tak

Zaraz

że nie mogłem ręki podnieść do góry.

mnie

też

wywlekli

na podwórze

więzienne, i tam zobaczyłem przeszło stu żołnierzy,

Gdy mnie do mojej ciemnicy odprowadzili, tom

którzy we dwa rzędy ustawieni stali, a każdy z nich

padł, ja k niestworzenie Boskie, na barłóg i znowu

miał w ręku pręt, gruby, ja k środkowy palec u ręki,

długo, długo byłem sam; jeno raz na dzień dozorca

a długi na pięć stóp.

przynosił mi trochę ciepłej strawy,

ale takie

Zdarli dozorcy ze mnie wszystko tak, że miałem

szkaradzieństwo, że aż obrzydzenie brało, - i nieraz

na sobie tylko koszulę i spodnie,- przywiązali mi rę

zazdrościłem trzodzie u nas, że tak dobrze jadła, -

ce do dwóch karabinów na krzyż i tak dopiero pro

bo tego, co ja z głodu musiałem jeść, pewno żadna

wadzili mnie przez tę ulicę pomiędzy dwoma

trzoda-by nie ruszyła.

rzędami żołnierzy.

Ale cóż było robić? Do wszystkiego się czło

Szli sobie ci dwaj, którzy trzymali karabiny,

wiek przyuczy, ja k musi.

powoli,

a każdy z żołnierzy,

około

których

Najbardziej to mi już ta ciemnota w więzieniu

przechodziliśmy, uderzył z całych sił prętem.

dokuczała, i to, że ciągle byłem sam, to, że nic nie

Z początku to każde uderzenie mnie bolało, ale

robiłem, przez co mi się czas jeszcze dłuższy

potem, ja k ju ż dwa razy byłem przeszedł tę ulicę,

zdawał.

tak mnie paliły całe plecy, jakby mi kto rozpalone
żelazo przykładał.
Zaciąłem zęby na ten ból, ale anim pisnął, żeby

Pięćset pałek.

się te gałgany ze mnie nie śmiali, - a chciałem im
Po kilku dopiero tygodniach znowu zawołali

też pokazać, że Polak potrafi dla swojej Ojczyzny

mnie przed sąd i zaczęli bardzo pochlebiać i obie

cierpieć i swoim nieprzyjaciołom nie pokaże, że go

cywać, nie wiedzieć co, jeżeli powiem, gdzie nas

boli!

dobrze przyjmowali; ale znowu powiedziałem, ja k

Pięć razy mnie przeprowadzili przez tę krzyżo

pierwej, że nic nie wiem, to tak się ten jeden pan na

wą drogę, a potem mokre prześcieradło włożyli mi

mnie pogniewał, że aż mnie dwa razy w twarz trza

na plecy i odprowadzili do więzienia; tam trzy razy

snął. Znowu mnie wyprowadzili i po drodze kato

na dzień przynosił mi poczciwy dozorca mokre

wali; nawet raz tak mnie dozorca kopnął, że upa

prześcieradło na plecy, co mi bardzo plażyło.

dłem na twarz na ziemię. Ale też już dosyć tego

Bardziej mnie moje plecy bolały potem, ja k podczas

miałem: ja k się też ze ziemi podniosę, ja k kropnę

bicia, a już trzeci dzień był najgorszy, bo gorączkę,

lewą ręką dozorcę w pysk, ja k go złapię za gardło

miałem wielką, i plecy tak paliły, jakby mi tam kto
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był zarzewia nasypał i ciągłe rozdmuchiwał.

Bogu podziękowałem, że jeszcze tak wypadło,

Dozorca mi powiadał, że czasem i cztery tysią

bo chcieli mi koniecznie w Warszawie dowieść, że

ce pałek niejednemu sypną, a ja k ju ż z bólu ujść nie

byłem żandarmem Rządu narodowego, i za to p o 

może, to położą go na półwozie i tak przez tę

wiesić, bo drugich, co złapali z bronią w ręku, to

śmiertelną ulicę ciągną i dalej biją, choć już nie

zaraz wieszali.

czuje, póki nie dostanie tylu pałek, na ile został

A tego, że mnie skażą na robotę, tom się już

skazany. Nie bydlęta to ci Moskale?

wcale nie bał, bom myślał, że to taka robota, jak

Zawszem sobie myślał jednak, że, choćby mi

każda inna, a przecież roboty człowiek zwyczajny.

tam mieli dać i dwa tysiące pałek i więcej, choćby

Dopiero potem przekonałem się, że krwawa to ro

mnie i zabić mieli, to nikogo nie wydam: czy to

bota była, bo musiałem robić, a miałem kulę

pana, czy chłopa, boć to przecie czy pan, czy chłop

żelazną, do nogi przykutą, albo też nas przykuwali

jedno.

do taczek, i tak człowiek musiał wszędzie z tą

Niejeden chudziak, co to w domu mógł sobie

taczką chodzić i wlec ją za sobą.

wygodnie siedzieć, to porówno z nami chłopami

Zaraz też na drugi dzień odwieziono mnie

głodem marł, a ja k przyszło się bić z Moskalami, to

na kolej. Jeszcze ciemno było, gdym stanął na

zawsze naprzód szli i pierwsi łba nadstawiali, a ra

dworcu. Cały dworzec był zapakowany skazanymi;

towali nas w potrzebie, ja k swoich braci, - i nie

pociąg zajechał, i wpakowano nas do zamkniętych

mieliśmy to ich porówno kochać z drugimi?

wagonów. Do mego wagonu wsiadło siedmiu

Znowu zostałem sam w mojej ciemnicy; już

więźniów

i jeden żandarm

uzbrojony.

Ruszył

myślałem, że rozum stracę: ledwo oczy zamknąłem,

nareszcie pociąg, a ja tylko cicho się modliłem

pokazywały mi się jakieś widziadła, jakieś smoki,

i prosiłem Najświętszą Pannę o pomoc i opiekę, tern

bitwy i ognie; - gdy nareszcie Pan Bóg się nade

bardziej, że myślałem, iż na zawsze opuszczam

mną zlitował.

moją kochaną Ojczyznę.

Przyszedł po mnie znowu dozorca i kazał iść

Oj, smutno, smutno, mi było! Byłbym płakał,

przed sąd. Znowu wprowadzili mnie do tej samej

żeby mnie nie było wstyd pokazać moją słabość

izby, gdzie ci sami panowie zasiadali, co dawniej;

przed Moskalem. Zaciąłem więc zęby i, poleciwszy

znowu zaczęli mnie się pytać, ja k dawniej, a ja k zo

się jeszcze raz Bogu, obejrzałem się na tych, którzy

baczyli, że to samo, co dawniej, odpowiadam,

razem ze mną jechali.

powiedzieli mi, że, kiedy jestem taki zatwardziały,

Byli oni wszyscy młodzi ludzie, ale tak, ja k ja,

to poślą mnie do ciężkich robót na Sybir.

bardzo zmizerowaniprzez długie więzienie.
Poczęstowaliśmy naszego żandarma na jednej
stacyi wódką i cygarem, a on pozwolił nam spokoj

Wyjazd z Warszawy.

nie rozmawiać.
Złożyliśmy się żandarmowi na rubla, a on za te

Odprowadził mnie mój dozorca do więzienia, a na

pieniądze kupił wódki i parę cygar na stacyi i długi

drugi dzień zostałem znowu zawołany, i powie

czas dał nam rozmawiać, cośmy chcieli.

dziano mi, że poślą mnie do Włodzimierza), aby

Zadziwi to może niejednego, żeśmy mieli pieniądze,

mnie tam osądzili.

- ale po większej części każdy więzień potrafi sobie
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przechować parę papierków tak, że ich przy rewizyi

dowiadywaliśmy się, że który z naszych skonał.

nie znajdą.

Jednej nocy, pamiętam, jakiś

Chwaliński

Tylko mnie się to nie udało, bo bezprzytomny

z Wilna zaczął okropnie stękać, potem zaczął

byłem, gdy mnie wzięli; ale moi koledzy chętnie się

krztusić się; wołaliśmy o pomoc, ale dozorca pewno

ze mną dzielili, choć ostatkiem. Już to niema, ja k

gdzieś był poszedł, bośmy nikogo dowołać się nie

bieda: ta najbardziej ludzi kupi do siebie.

mogli.

Jak się dobrze rozwidniło, dopiero widzieliśmy, ja k

charchotał, aż nareszcie rzucił się parę razy

ta nasza ziemia prędko uciekła od nas, a coraz to

i skonał. Rano dopiero przekonaliśmy się, że krew

inny kraj nam się pokazywał.

mu się rzuciła gardłem i zadusiła.

Jak długo jechaliśmy tak, ju ż nie pamiętam, ale

Biedny

Chwaliński

coraz

bardziej

Okropna to była noc! Bylibyśmy ze serca

zda mi się, że dwie nocy i dzień byliśmy w drodze.

chcieli dopomódz biednemu koledze, tern bardziej,
że to był podobno dzielny żołnierz; ale cóż począć
po ciemku bez żadnego sposobu do ratunku!

W więzieniu pskowskiem.

W tę noc właśnie nawet wody nam zabrakło,
którąby można cucić. Modliliśmy się tylko za nim
i prosili Boga, aby tnu dopomógł.

Przybyliśmy nareszcie po długich przystankach
do dosyć dużego miasta, które nazywają Psków;

Nareszcie nas z Pskowa po pięciu tygodniach dalej

leży ono nad małą rzeczką, nazwaną Wielikaja,

wywieźli koleją do Petersburga, miasta, w którem

i powiadali nam, że niedaleko stamtąd jest bardzo

car mieszka. Było nas w party i czterystu.

duże jezioro Pejpus. Raz nawet widziałem to
jezioro, bo wyprowadzili nas może na dwie mile do

W więzieniu petersburskiem.

roboty koło jakiegoś kanału, - ale, że jeden z nas
uciekł podczas

drogi,

ju ż

wyprowadzali z więzienia.

więcej

nas

nie

Więzienie tak było

Już tu wcale inna mowa, ja k u nas, i ludzie

natkane samymi więźniami z Polski, że pakowali

inaczej ubrani, a okolica coraz bardziej pusta, tylko

nas po trzydziestu do jednej izby. We dnie to jeszcze

gdzieniegdzie wieś, duże bory, jeziora albo wzgórza

jakoś szło, bo każdy usiadł sobie na ziemi albo stał,

gole, piaszczyste. Nareszcie nasz pociąg zbliżył się

ale w nocy to już była czysta męka, bo miejsca

po różnych przystankach do Petersburga. Dużo nie

dosyć nie było, aby się wszyscy mogli pokłaść, -

mogliśmy zobaczyć, bo tylko tyle widziałem, ile

a ja k się człowiek położył i usnął, to nie był pewny,

z okna wagonu było można widzieć; dużo wież było

czy w nocy nie przekulnie się kto na niego albo czy

widać cerkiewnych, a dachy tych wież zielono

mu nóg na głowę nie położy. Często też w nocy

malowane. Duże to jest bardzo miasto i prawie całe

robił się krzyk o to; i ledwo dozorcom udawało się

zdawało się murowane,

te kłótnie poskramiać. Całe szczęście, że we dnie

wydziwić, że w tak pustej okolicy takie miasto

wypuszczali nas w podwórze, gdzieśmy trochę

wielkie stoi i wyżywi się.

świeżego powietrza chłypnęli,

bo ten zaduch

a nie mogliśmy się

Już pod samem miastem przejechaliśmy przez

w izbach to aż dusił; dla tego pewno też zaduchu

dużą rzekę, którą nazywają Newa; po tej

zaczęli nasi chorować, a nawet raz po raz

pływało dużo statków parowych i szkut takich, ja k
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to u nas na Warcie; ale co mnie najbardziej

i przy ostatniem przesłuchaniu u jął się za mną

zadziwiło, to ogromne stogi siana na tratwach,

ksiądz Brzeziński z Litwy, który tym panom sędziom

a tak, że sześć tratew jedna do drugiej była

powiedział, że przecież to nie podobna, abym się

przywiązana; dziwnie się to zdawało widzieć tyle

tak wypierał, gdyby nie było prawdą, co mówię, i że

dużych stogów siana albo słomy, płynących na

przecież jestem zanadto prosty człowiek, żebym

rzece.

mógł dużo Moskalom szkodzić.

Pociąg nasz wolno szedł, więc mieliśmy czas

Nareszcie po sześciu tygodniach śledztwa wy

przypatrzeć się wszystkiemu; nareszcie wjechaliśmy

dali na mnie wyrok i skazali mnie na pięć lat „ro t

do bardzo dużego dworca; ale nie dali nam wysia

aresztanckich'.

dać, tylko staliśmy z naszym pociągiem ze trzy go
dziny, a naokoło był pociąg otoczony żołnierzami
z

nabitą

bronią.

Gdy

zapadła

ciemna

W więzieniu w Moskwie.

noc,

rozprowadzili nas do różnych więzień po moście.
M nie niedaleko prowadzili; bodaj o dwa tysiące

Zaraz nazajutrz wywieźli mnie i może jeszcze

kroków od dworca stało duże więzienie, w którem

czterystu tak skazanych, ja k i ja , do Moskwy. Jest to

zamknięto nas.

druga stolica kraju, a nim Petersburg był wybu

Tutaj było ju ż wygodniej, niż w Pskowie, bo

dowany, była to pierwsza stolica. Jeszcze tam z da

w jednej izbie zamknęli nas tylko pięciu; tutaj też

leka widziałem starodawny pałac carów, co go

lepiej jeść nam dawali i bardziej strzegli porządku.

Kremlin

Dozorca nawet nam mówił, te wie, iż nie jesteśmy

pięćdziesiąt dużych kościołów w kupie stało, że

żadni zbóje, ale że biliśmy się za naszą „ matuszkę ”,

człowiek prawie myśli, że to niepodobna, aby to

i widać było, że nas żałuje.

było wybudowane dla człowieka, a nie dla Pana

nazywają.

Wygląda

ten pałac, jakby

Tu zostaliśmy tylko tydzień, i nocą znowu wy

Boga. Już też tylu kościołów, co w Moskwie, jeszcze

wieźli nas, może ze trzystu, koleją do miasta, gdzie

nigdy nie widziałem. Moskale mawiają: „Sorok

mnie mieli sądzić.

sorokow imiejet matuszka Moskwa cerkow”. To po
naszemu znaczy, że matka Moskwa ma czterdzieści
czterdziestek kościołów. Czy tam ich tyle jest, nie

Na piąć lat rot aresztanckich.

wiem, bo nie policzyłem, ale to wiem, że okropnie
dużo cerkwi widziałem, a wszystkie bardzo ładnie

Tu zamknęli mnie znowu samego w ciemnym
lochu i na przesłuchy prowadzali: stawiali
w oczy różnych świadków

pomalowane zielono, albo złociste kopuły mają, co

mi też

tak w słońcu błyszczą i świecą się, że aż oczy trzeba

i starali we mnie

mrużyć.

weprzeć, żem służył za żandarma wieszającego

Pięknie też to bardzo było, gdy w dzwony za

w oddziale Oswalda, czego się wypierałem i nawet

częli bić na jakie święto; ju ż tak dźwięczało ładnie,

nazwiska się mego wyparłem; powiedziałem, że się

że się zdawało, iż to nie dzwony, ale słychać piękne

nazywam Matuszewski. Jednak nie byłoby m i się to

śpiewy.

na wiele przydało, gdyby się ju ż w Warszawie nie

Nasłuchałem się tych dzwonów dosyć, bom był

byli za mną ujęli sami oficerowie moskiewscy,
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z naszego więzienia było też całe miasto widać, bo

brzegu widać nie był Niżnyj Nowogród i niżej

więzienie, w którem byłem, stało na dosyć wysokich

wymieniony Symbirsk

górach za miastem, - te góry nazywają Wiedyńskie;

gubernialne nad rzeką Wołgą, leżące po drodze

całe miasto jakby pod nogami leży.

z Moskwy ku Syberyi. a powiadają, że tam, bliżej

i Kazan

są

to

miasta

Bardzo się też ucieszyłem, bo mnie razem

tego morza, do którego wpada, to ma być na dwie

z księdzem kanonikiem Brzezińskim wsadzili do

mile szeroka. Tymczasem rzadko nas partyami

jednej izby. B ył on biedak też skazany, ja k i ja , do

wypuszczali na pokład okrętu, a ciągle musieliśmy

rot aresztanckich, - tylko Bóg wie, ja k tam prze

siedzieć pod pokładem; tak na-pakowali nami izby

trzymał wygnanie na Sybir, bo ju ż był bardzo

pod pokładem, żeśmy prawie, ja k śledzie w beczce,

kruchy i m iał też ju ż przeszło sześćdziesiąt pięć lat.

tam siedzieli, a zaduch był taki, że człek myślał, iż

Pewno tam ju ż nie oglądał swego kraju, a kości

się zadusi. Przetrwało to się jednak, i wreszcie

jego pewno ju ż dawno gdzie w Sybirze leżą, ja k

jednego dnia powiedzieli nam, że w nocy ju ż

tysiące innych naszych biednych Polaków.

dobijemy do Symbirska.
Jak się też noc zbliżyła, patrzałem ciągle
małem okienkiem na wodę, - aż tu patrzę, jakaś
wielka jasność na niebie się robi, i zaraz też na

Droga z Moskwy do Kazania.

wierzchu na pokładzie jakiś hałas się rozpoczął,
a niedługo potem dowiedzieliśmy się, że cały
Symbirsk w ogniu!

Z Moskwy wyjechaliśmy znowu koleją do Wło

Dobiliśmy do brzegu, ale wysiadać nam nie

dzimierza, gdzieśmy trzy tygodnie zostawali; ale ju ż

kazano, a przez całą noc taka jasność była, ja k we

nam tak dobrze, ja k w Moskwie, nie było, choć by

dnie.

łem razem zamknięty z księdzem Kanonikiem. Tu też

Symbirsk do szczętu się spalił i więzienie także.

poznałem pana Nowackiego z naszego Księstwa

W tym ogniu miało też wielu Polaków się spalić, bo

Poznańskiego, który był po powrocie ze Syberyi

nie zdążono wypuścić ich z więzień. Zaraz na drugi

(gdzie go też Moskale wywieźli za to, "że się b ił za

dzień nawróciliśmy naszym statkiem do Kazania,

Polskę) w Kokorzynie pod Kościanem urzędnikiem

gdzieśmy się ju ż byli zatrzymali na krótko, jadąc do

gospodarczym.

Symbirska;

Z Włodzimierza znowu koleją żelazną może

Nad

ranem

nam powiedziano,

że cały

tu dopiero wysadzili nas na ląd,

i dostaliśmy się do dosyć wygodnego więzienia.

z dwoma tysiącami skazańców, ja k ja , wywieźli nas

Tu też lud w okolicy był inny, bo bardzo dużo

do portowego miasta nad Wołgą, rzeką ogromną,

było Tatarów, a mogliśmy się o tern przekonać, bo

do Niżnogrodu. Tu ju ż wpakowali nas na wielki

chodziliśmy do roboty do budowania nowej jakiejś

statek, a takie okręty nazywają tam „przechodami".

kolei.

Jechaliśmy

przechodem

dwa

tygodnie

do

Symbirska. Byłaby to bardzo ładna jazda rzeką, bo
brzegi je j są bardzo ładne, obrosłe borami, a rzeka
sama je st bardzo szeroka i tak duża, że ja k żyję nie
widziałem tak wielkiej i szerokiej rzeki. Często
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osi idą dwa drągi na krzyż, a trzecia rozwora
środkiem; na tych to drągach przybite je st pudło

Nagle po dwóch tygodniach wpakowali nas na

duże, w którem są siedzenia. Są i lepsze kibitki, ja k

sto kibitek, i wyprawiono w dalszą drogę do To

u nas kocze, półkryte, -te nazywają tarantasami;

bolska. Dziwiło nas, że tak od razu nas nie

ale tylko starsi oficerowie naszej straży nimi

wyprawili, a dopiero w drodze dowiedzieliśmy się,

jechali.

że Tatarzy też chcieli zrobić powstanie tak, ja k

Dziwnie to też nasz pochód wyglądał: sto k i

i my, - że się byli z Polakami umówili, że razem

bitek, otoczonych może trzema sotniami kozaków, to

zrobią powstanie; ale że Polacy pośpieszyli się,

wszystko wyglądało, jakby ogromny wąż.

więc Tatarzy nie zdążyli, i dopiero teraz, gdy u nas

Zatrzymywaliśmy się też podczas drogi na

ju ż się skończyło wszystko, Moskale weszli u nich

stacyach, które może na cztery mile były od siebie

na ślad i znaleźli składy broni, którą byli sobie

oddalone, a na każdej stacyi czekały na nas świeże

sprowadzili, i zaczęły się u nich prześladowania,

konie. Przystanki były tylko tak długie, póki nie

rewizye i aresztowania.

przeprzęgli koni, a zawsze świeże kozaki luzowali

Trzy tygodnie jechaliśmy kibitkami do Tobol

naszą straż.

ska. Tu ju ż wcale inny kraj nam się pokazywał.

Jeść nam dawali w drodze dobrze, a im bliżej

Z początku po wyjeździe z Kazania zaczynały się

byliśmy Syberyi, lud był lepszy i miłosierniejszy dla

wzgórza; te coraz większemi się wydawały, aż

nas. D aw ali nam pierogi z kapustą albo mięsem

pokazały się góry takie, że zdawało się, iż do

i mięsa nam nie żałowali, a gdy nas

samego nieba sięgają.

m ówili „nieszczęsny". Nie tak, ja k Moskale bliżej

zobaczyli, to

Przewozili nas też promami przez różne rzeki:

Kazania, co na nas „m ycieżniki" wołali. A tutaj też

pierwsza zaraz za Kazaniem była rzeka Wiatka, ale

i niejednemu nieznacznie, żeby straż nie widziała,

druga to była o wiele większa, nazywali ją Kama.

parę ru b li w rękę włożyli.

Po tej rzece zaczynały się coraz większe góry,
a nasze kibitki to tak skakały i trzęsły, żeśmy ju ż po
kilku dniach i kości nie czuli. A ja k też te kacapy

Ciężko służyć w moskiewskiem wojsku.

pędzą, to niech Pan Bóg broni! Jak tylko wyruszy
ze stacyi, to jednym galopem wali, co koń wyskoczy,

Nieraz przypatrywałem się żołnierzom naszej

prawie ciągle stoi a wrzeszczy i kwiczy na konie. Te

straży; kozacy to jeszcze dosyć wyglądali, ale

ich konie to niech ich ściernoty biorą, ja k lecą,-tak

piechury i całe wojsko liniowe to takie jakieś było

lecą, aż zdawałoby się, że inaczej chodzić nie

zbiedzone, smutne, biedę aż czuć było od nich!

mogą; bardzo wytrzymałe, chociaż niepozorne;

I dziwić się nie podobna, boć każdy, co może, ich

a zaprzęgają je w trójkę w pobok. Środkowy, który

okrada. Pułkownik to tak, jakby gospodarz, bierze

pod takim jakby kabłąkiem idzie, to ciągle kłusa

z kasy na każdego utrzymanie pieniądze.

wali, ale to takiego kłusa, że aż włosy świszczą;
a te dwa po boku muszą galopować.

Liwerantom poleca żywienie ludzi. Naturalnie,
bez zarobku się tu nie obędzie. Pułkownik chowa

Kibitka ich to też dziwnie zbudowana: przednie

połowę do kieszeni, liweranci znowu coś urwą,

koła od zadnich bardzo daleko idą, a od przedniej

więc tak czy siak, biedny żołnierz często mrze
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bieda nauczy,

Pałki, ju ż opowiadałem, ja kie są, w opisie, ja k

a gorzałką pociesza się, ja k może; to też każdy

mnie b ili w więzieniu. Pletnia to je st gruby rzemień

żołnierz je st pijak.

z byczej skóry, który łapie się za szerszy koniec

Nieraz się też nam trafiło, żeśmy widzieli wy
służonych

żołnierzy, ja k

wyciągali

ręką, a może na trzy stopy od ręki dzieli się na trzy

rękę przy

części, a na końcu każdej z tych części je st kula

robocie, i aż nas żałość brała, gdyśmy patrzali na

ołowiana. Gdy więc bijący pletnią uderzy, to od

tych biedaków, tacy biedni i zniszczeni wyglądali!

razu trzy kule uderzają katowanego i odbijają ciało

Już to pewno żaden żołnierz tak źle nie ma, ja k

od kości. Długość całej pletni je st sześć stóp.

moskiewski. Służyć musi 25 lat, a potem taki jest

Dwieście pletni może zwyczajnie

zmarnowany, że je st prawdziwie do niczego.

trzymać jeszcze, ale potem prawie zawsze umiera

Są, ja k mi mówili, urzędy różne dla wysłużo

człowiek wy

na suchoty.

nych żołnierzy, ale trudno się do tych urzędów do

Knut to najstraszniejsza rzecz na świecie. Jest,

cisnąć, a że, gdy człowiek 25 lat był żołnierzem, ju ż

ja k pletnia, długi na sześć stóp rzemień, ale cały

trudno się czegoś nauczyć potrafi, aby czy tam

nabijany opiłkami żelaznymi, a przy końcu jest drut

w rzemiośle, czy też w ja k i inny sposób coś sobie

wkręcony, który zakończony jest haczykiem. Koniec

zarobił,

knuta także je st zgnieciony tak, że w środku je st

toć

większa

część

starych

żołnierzy

marnieje, bo to i schorowane, i zmizerowane.

rowek z ostrymi brzegami, i tak je st knut urządzony,

Car pozwala wysłużonym żołnierzom osiadać

że zawsze padnie tymi ostrymi brzegami na ciało,

skarbowych

bardzo

i obydwa ostrza przetną skórę, a haczyk na końcu

zasłużonym, nie w swoich stronach i gdzie się

za tę przeciętą skórę się zahaczy, a ten, co bije, po

rodzili,

uderzeniu szarpie i zedrze cały ten pas skóry

na

ziemiach,

ale

tylko

lecz czasem o sto m il daleko, gdzieś

w głębi Rosy i, w okolicy prawie nie zaludnionej,

z ciała.

pomiędzy ludźmi, których nie zna. Jakie to ciężkie

Widziałem raz, ja k jednemu z naszych dali, ju ż

musi być dla niego życie na starość! A to jeszcze

nie pamiętam, za co, 25 knutów; po drugiem ude

najszczęśliwsi tak kończą. Oj, opłaci się to, opłaci

rzeniu zaczął takim przeraźliwym głosem okropnie

na cara pracować i bić się za niego!

wyć,

że się

dusza

w

człowieku

trzęsła.

Po

A jeżeli taki biedak ożeni się, to jego dzieci od

dziesiątem ju ż uderzeniu zemdlał, ale oprawca b ił

dziesięciu lat należą do rekrutów, i gdy tylko dojdą

dalej, póki 25, na które był skazany, nie dostał. Bez

do lat, to zaraz biorą ich do wojska.

duszy prawie biedaka z placu kary odnieśli do

A co to każdy rosyjski żołnierz odbierze kar i pa 

lazaretu. Co się z nim dalej stało, nie wiem, bośmy

łek, to prawie nie do uwierzenia! Z żadnem by

zaraz po tern katowaniu dalej pojechali, ale bodaj

dlęciem człowiek się tak nie obchodzi. Rozpo

go tam docerali.

w iadali mi to nieraz żołnierze.

Każdego,

Najprzód ju ż oficerowie i podoficerowie katują

kogo Moskale

biją pletnią

lub

knutem, przywiązują do deski tak, że podchodzi ta

ich i za lada co walą pięściami po głowie i twarzy,

deska pod samą brodę,

a potem za najlżejsze przewinienie zaraz knuty lub

obejmuje skazany tę kobylicę, a nogi i ręce ma tak

pałki. Może też niejeden nie wie, co to knuty, pię

przywiązane, że się ruszyć nie może.

a rękoma i nogami

tnie i p ałki ?
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Już to żeby temu carowi choć z pięć knutów tak

Za nim szli pojedynczo albo po dwu pokuci za

na tej kobylicy wypalić, toćby przynajmniej wie

nogi skazani, lub też po dwóch pokuci za ręce.

dział, ja k to smakuje! Ale taki car to ma się za Boga

Później szli pokuci za ręce po kilkunastu do

na ziemi, a myśli, że on nie taki człowiek, ja k

żelaznego drąga i po obu stronach tego drąga;

drudzy.

nareszcie ci, którzy, ja k poprzedni, będąc przykuci

Koło

Kazania

spotykaliśmy

też

dużo

Tatarów. Brzydki to lud, nosy mają spłaszczone,

do drąga, m ieli jeszcze kajdany na nogach.

a oczy jakby zyzem patrzały. Na głowach mają

Wszystkie kobiety w partyach, którem widział,

kończate kołpaki, naokoło futrem obszyte, i długie

były bez kajdan, ani na rękach, ani na nogach.

kończate wąsiska. Tatarki to ładniej wyglądają,

Na przodzie, z tyłu i po obu bokach p a rtyi szli

szczególniej młode. Stopy mają obwinięte w skó

żołnierze z nabitą bronią; a oprócz tego z obu bo

rzane jakieś trepki, rzemieniami przywiązane; od

ków, ja k i z tyłu, jechało kilkunastu kozaków.

dołu nogi w szerokich białych spodniach, a może od

Zaraz za więźniami w

tarantasie siedział

kolan spódniczka aż do pasa. Górą obwinięte

oficer, dowódca całej partyi, ze spuszczoną głową,

w ja k ą kolorową chusteczkę, z pod której wygląda

z fa jką w gębie; za nim dopiero na wózkach chorzy

zgrabny staniczek; a na głowie takie same kołpaki

więźniowie, dalej kibitki z pakunkami, przy których

prawie mają, ja k i mężczyźni.

była warta, a na samym końcu wozów szedł kapral

D la tych to Tatarów nie pędzili nas Moskale

albo podoficer z dwoma żołnierzami.

przykutych do drąga żelaznego, ja k innych skazań

Iłem razy taką partyę spotkał, szczególniej kobiet,

ców, bo byli się właśnie dowiedzieli, że Tatarzy

aż mi się płakać chciało na tę ich wielką biedę. Idą

m ieli zrobić z nami powstanie; więc bali się

zwyczajnie cicho, jakby na śmierć, tylko słychać

Moskale, aby nas Tatarzy nie odbili i razem z nami

głuchy brzęk kajdan i raz po raz nawoływania

im na karki nie wsiedli. Dlatego starali się Moskale

i klątwy żołnierzy. Widać na ich twarzach rozpacz

nas ja k najprędzej przez tę okolicę przewieźć.

i znużenie, a po głowach spuszczonych widać, że

Szczęście to też nasze było, żeśmy tak jechali, bo

idą bez nadziei. Tak to wyglądało, jakby ich sami

taka podróż piechotą do Syberyi jest okropna.

dyabli do piekła na wieczne męki pędzili. Żeby to
choć świat widział taką okropność, pewnoby się
wszyscy poczciwi ludzie za ręce wzięli i zapobiegli,

Jak wygląda partya skazańców,
pędzonych na Sybir.

by car nie pędził więcej na tak okropne męki
biednych ludzi. Jak na nich patrzałem,

choć

wiedziałem, że pomiędzy nimi je st dużo ludzi, którzy
Zbierają zwyczajnie przeszło dwustu do trzystu

popełnili wielkie zbrodnie, to mi ich żal było,

skazanych, i ja k bydło, pędzą. Okropnie pomyśleć,

a w sobie tylko czułem chęć zemsty na tego

że co rok tyle tysięcy biednego ludu jest pędzonych

potężnego kata w Petersburgu! boć karać za złe

tak daleko! Widziałem parę takich partyi w drodze;

ludzi je st sprawiedliwie, ale nie tak męczyć, ja k

kobiety szły zawsze w innych partyach, a męż

tych biedaków męczą; to ju ż chyba sam dyabeł

czyźni w innych. Naprzód przed każdą partyą

potrafi i wymyślił!
A ile to tam pomiędzy biedakami było naszych

jechał kozak konno, stępa i wolno, w całem uzbro

biednych Polaków, którzy za to tak byli karani,

jeniu i z lancą.
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że swą Ojczyznę, naszą biedną Polskę, kochali

komendą, który też może karać pałkami, pletniam i

i chcieli ją uwolnić od tych, co ją ju ż prawie od stu

albo harapem kozackim takiego więźnia, który nie

lat uciemiężają i gnębią!

słucha, albo tego, który mu się nie podoba. Więzień,

Przed każdą taką partyą zdjąłem czapkę i, ja k

choćby ja k najnieśpraw iedliwiej był skatowany, nie

przed pogrzebem, pomodliłem się, aby Pan Bóg im

ma prawa się skarżyć; są więc wszyscy na łasce

dopomógł znosić takie męki. Jak Bogu dzię

oficera, - a ci też sobie dokazują, ja k im się podoba.

kowałem, żem nie musiał tak, ja k i oni, iść w party i,

Choć, co prawda, bywają też i dobrzy ludzie

a błogosławiłem Tatarom, że ze strachu przed nimi

pomiędzy oficerami,

nas wieźli.

oficerów pomiędzy nimi. Ci, ja k prawdziwi ka

- a je st i kilku Polaków

Powiadali mi, że, ja k na noclegu spać się po

tolicy, mając Boga zawsze w sercu, starają się ulżyć

łożą, żaden nie może się ruszyć, żeby nie obudzić

więźniom w ich biedzie i, o ile mogą, zaopatrują ich

innych, - a jeżeli który się szarpnie albo we śnie

w dobre pożywienie i ubranie.

mocniej poruszy, to sprawia ból wszystkim tym, któ

Partye są tak rozłożone, że co tydzień jedna

rzy są przykuci do tego samego drąga, bo wszyscy

partya wychodzi z Kijow a i co tydzień przychodzi

mają obtarte ciało od pierścienia, który mają na rę

do Tobolska, aby iść dalej.
Tylko, gdy są mrozy ponad 20 stopni, albo ja k

kach lub nogach, a oprócz tego pod cięźkiemi kaj

w Syberyi rzeki wyleją (co najbardziej w maju się

danami puchną im nogi i ręce.

zdarza), partye czekają na stacyach.

Jak podczas skwaru w drodze zatrzyma się
partyą przy ja k ie j wodzie, to siadają skazańcy na

Skoro partya do Tobolska przyjdzie, komisya

ziemi, a żołnierze naokoło nich. Połowa kozaków

dla wygnańców rozgatunkowuje wszystkich i każ

musi zawsze siedzieć na koniach. Partye idą przez

dego posyła, gdzie skazany, w mniejszych partyach

trzy dni wciąż i dopiero czwartego dnia zatrzymują

albo na posielenie,(przymusowe osiedlenie) albo

się,

też do ciężkich robót.

aby wypocząć.

Jest to

dniówka, ja k

to

Jeżeli się rachuje każdą partyę na około 170

nazywają.
Już od Niźnogrodu bardzo rzadkie wsie, lecz za

lub 180 ludzi, to przez rok w pięćdziesięciu dwóch

to ogromne, murem otoczone domy czyli koszary

partyach idzie do Syberyi mniej więcej 9.000 ludzi.

drewniane, same jedne na stepach lub polach. Są to

Są zaś lata, ja k mi mówili, w których przychodzi do

budynki bez piętra; jeżeli tam niema przy tej stacyi

Syberyi aż około 30.000 ludzi!
Jeżeli policzymy tych, co Moskale czasem

ja k ie j wody, to zawsze je st tam studnia.
D la tych party i więźniów ju ż się zaczynają od

całemi wsiami zabierają i pędzą na Sybir, ja k teraz

K ijow a i Smoleńska przez całą Rosyę i Syberyę aż

na przykład naszych biednych Unitów z Podlasia

do Nerczyńska na wielkich gościńcach tak nazwane

z całemi

stacye albo etapy, które są rozmaicie od siebie od

wypadnie. Naturalnie, z tych tysięcy ludzi nie

dalone. Na każdej takiej stacyi jest jeden oficer

szczęśliwych

i tyle wojska, ile potrzeba do eskortowania partyi.

i mrozu, a tych wszystkich biedaków ma car na

Oficer eskortujący je st srogo odpowiedzialny za to,

sumieniu.

żeby był porządek w partyi, a najbardziej za to,

Z K ijow a do Tobolska idzie taka partya rok cały,

gdyby który uciekł; i dlatego party a jest pod oficera

a z Tobolska aż do brzegów rzeki Amuru i Kam
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niejeden

biedak

towarów, bo tędy najwięcej przechodzą towary,

półtrzecia roku iść musi, nim zajdzie na miejsce,

które wiozą z Rosyi do Syberyi i ze Syberyi do

dokąd został skazany!

Rosyi; z samych Chin tędy wożą dużo herbaty

Nie dziwota też, że każdy car od czasów K a

i innych towarów; ale Chiny na drugiej stronie

tarzyny, która Polskę zabrała, ginie nie naturalną

Syberyi leżą o parę tysięcy wiorst daleko.Jak się

śmiercią: każdy, począwszy od Katarzyny, zostanie

jedzie do Tiumenia z Jekaterynburga, idzie trakt

zabity lub otruty! Czyż to nie oczywisty palec Boży

równym stepem nad samemi góram i Uralskiemi;

i kara za znęcanie się nad naszym biednym naro

dalej przechodzi przez miasta: Tobolsk, Tomsk,

dem, za ucisk i mękę tylu biednych ludzi?

Krasnojarsk, Irkuck aż do miasta Kiachty; to
ostatnie miasto leży na samej granicy państwa

Przeklęty Sybir!

Chińskiego.

Przez

miasto

Kiachtę

tylko

przepuszczają Chińczyki towary ze swego kraju, bo
Nareszcie zaczęliśmy się spuszczać z wysokiej

reszta tego państwa otoczona je st murem, ja k mi

góry na dół, - jechaliśmy ciągle borem, aż od razu

powiadali, długim na parę tysięcy mil, wysokim

na skręcie

miejscami na 40 łokci, a takim szerokim, że na

zobaczyliśmy prawie pod

naszemi

murze mogą jechać obok siebie trzy wozy.

nogami miasto Jekaterynburg, na pamiątkę carycy

Jak się o tern dowiedziałem, to nie chciałem

Katarzyny wybudowane, a dalej, ja k okiem sięgnąć,
ogromną płaszczyznę. To Syberya!!

wierzyć, - ale gdy mi nawet księża mówili, że to

Nareszcie byliśmy za Uralskiemi górami.

prawda,

toć uwierzyłem, ale jednak pojąć nie

Tu zobaczyłem przeklęty Sybir, ten grób tylu

mogłem, na co takie mury pobudowali; dopiero mi

naszych braci, to piekło ziemskie! Ileż tutaj biedni

powiedzieli, że te Chińczyki to spokojny lud, który

Polacy wycierpieli! ilu z tęsknoty za Ojczyzną

dlatego taki mur pobudował, żeby ich sąsiedzi nie

umarło!

mogli napadać i rabować.

Przejeżdżając przez to miasto, ciekawie się

Z Tiumenia do Tobolska je st 250 wiorst czyli

wszystkiemu przypatrywałem. Wszystko tu jakoś

trzydzieści i kilka m il naszych. Do Tobolska przy

inaczej wyglądało; domy, chociaż drewniane, ale

wieziono

obszerne

rozgatunkować

i

czyste;

a poza głównem

miastem

nas

do
i

komisy i,
rozesłać

która
na

miała

nas

miejsca przez

naczenia, gdzieśmy m ieli nasze kary odsiedzieć.

rozciągały się duże ogrody, w których środku stały
ładne domy, jakby pałacyki. Były to mieszkania
bogatych kupców.

W Juninie na zesłaniu.

Gdy się dobrze rozpatrzyłem, zaczął mi się ten
Sybir jakoś lepiej podobać, i chociaż tu jako
więzień wjeżdżałem, zdawało mi się tutaj weselej,

Było to właśnie jakoś w maju, gdyśmy przybyli

niż w samej Rosy i. Ludzie jacyś lepsi, litościwsi dla

do Tobolska. Tu niedługo nas zatrzymali; zdaje mi

nas biedaków, i widać było, że nas żałowali.

się, że w tydzień wysłali mnie z partyą, składającą

Jednego dnia przyjechaliśmy do miasteczka Tiume-

się ze stu ludzi, dalej kibitkami do Omska, skąd do

nia; je st to pierwsze miasto okręgowe gubernii to

piero m ieli mnie odstawić do Junina, wsi za

bolskiej.

Omskiem o jakie 80 wiorst.

Bardzo

wielkie

tu

mają

być składy
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Do dnia wpakowano nas znowu na kibitki,

w Polsce mógł choć kości swoje złożyć. Tak nam się

i wyjechaliśmy raźnym kłusem z Tobolska. Ślicznie

ucieszył, że aż oficer, komenderujący konwojem,

słońce wschodziło, a tern bardziej słońce nas

musiał go kazać odpędzić, - a on, choć z daleka,

ucieszyło,

jeszcze wołał, że Boga prosi, aby nam błogosławił

że

noc

była

porządnie

mroźna.

I znowu zaczął się step; trawa wszędzie bujnie się

i pomógł ja k najprędzej wydostać się z niewoli.

puszczała, tak że to widać było, iż to prześliczna

Znów zmieniliśmy nocą konie, a kibitki puściły

ziemia, i tylko je j pługa potrzeba było, aby wydać

się pędem

obfity plon. Ale cóż, kiedy tu ludzi braknie, i nie ma

wjechaliśmy do małego miasteczka Jałutorowki,

komu ziemi uprawiać.

także

Zdziwiło nas, że raz po raz trafiały się nad
traktem

dość

duże kawały,

obsiane

rzepą,

z

dalej

drzewa

w-

drogę,

zbudowanego,

a

nade

ja k

dniem

wszystkie

mniejsze miasteczka i wsi na Syberyi. Stąd ju ż tylko

-

były trzy stacye do Omska, gdzieśmy nazajutrz

miejscami widać było rzepę jeszcze przeszłoroczną,

szczęśliwie wjechali.

nie sprzątniętą. Dopytywaliśmy się, czemu ci ludzie

Omsk duże, murowane po większej części,

rzepę sieją, kiedy je j nie sprzątają? Na to nas

gubernialne miasto. Z prawej strony wjazdu widać

dopiero objaśnili, że Sybiraki naumyślnie rzepę nad

było długi w ał ze ziemi: to forteca, do której nas

traktami sieją, aby biedni ludzie, którzy uciekają ze

wieźli.

Syberyi, mieli co jeść; i prócz tego zawsze za

chaliśmy do Junina, wsi, do której komisya była

oknem na noc zostawiają bochenek chleba, sól,

mnie przeznaczyła. W dwa dni zajechaliśmy też

masło i nóż, aby taki biedak m iał się czem posilić

szczęśliwie

w drodze.

trzydziestu do kordegardy.

Dziwiliśmy
Sybiraków,

się

bardzo

dobremu

sercu

na co nam jednak powiedzieli:

Po

jednodniowym

na

miejsce,

wypoczynku

gdzie

wyje

wsadzono

nas

Wieś Junin leży w kraju, zamieszkałym przez

-

Kirgizów. Jest to bardzo duża wieś; przeszło tysiąc

prawda, że Sybiracy są dobrzy ludzie, ale że oni też

ludzi tam mieszka;

to dlatego robią,

stronach drogi; budynki dosyć duże, z drzewa

aby biedni ludzie

nie

byli

ciągnie się po obydwóch

przymuszeni z biedy i z głodu napadać i rabować.

budowane; ściany domów to proste kloce dębowe,

Przejechaliśmy rzekę Tobol ju ż nocą i musieliśmy

z grubszego ociosane toporem i na zrąb (Jak

zatrzymać się we wsi, bo jednemu z naszych koni

mówią)

pękło tak kopyto, że nie mógł iść dalej. Bardzo się

pozatykane i gliną wyrzucone; po większej części

zdziwiłem, gdy zawołano kowala, a tu pokazał się

słomą pokryte, niektóre zaś deskami. Cała ta wieś

Cygan,

którzy

ładnie wygląda, i nawet naokoło domów dosyć

czasem u nas się włóczą; a z tym Cyganem przy

porządnie. Domy mieszkalne są prawie wszystkie

szedł jakiś tęgi chłop, który, gdy koń niespokojny

bez kominów, ja k w Rosyi, i w rogu izby ogromny

wierzgnął, po polsku zaklął.

piec. Stoły, krzesła i ławy widać własnej roboty,

ale takutki, ja k nasze Cygany,

układane,

ze

środka

szpary

mchem

B ył to rzeczywiście Polak, ju ż tu od dwudziestu

łóżek nie mają, tylko rzadko gdzie. Sypiają zwykle

kilku lat na posieleniu. Ożenił się ze Sybiraczką,

u góry przy suficie; jest to tak urządzone, jakby

m iał

że się

drugi sufit, który przez całą izbę nie idzie, ale

zbogacił, i we wszystkiem mu się wiodło, zawsze

dochodzi może do trzech części izby. Do tego schro

tęsknił za kochaną Ojczyzną i Boga prosił, żeby

nienia najprzód wchodzi się na mały murek, który

dorastające

dzieci,

ale pomimo
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przypieckiem nazywają, - z tego pólpiecka na piec,

niewinnie,

a dopiero z pieca na ten półsufit, gdzie zawsze jest

miłosiernie katował, że ani podobna; to człowiek

ciepło największe z całej izby, tak że człowiek się

z desperacyi go lunął".

czasem i tęgo spoci. Tam na słomie moźnaby się do
skonale wyspać,

żeby nie plugawe

bo ju ż ten żandarm mnie tak nie

Uśmiechnął się smotrytiel i machnął jeno ręką.

robactwo,

„ Z początku pójdziesz do taczek, a potem zo

którego zawsze tam pełno, a ju ż najbardziej panują

baczymy. Paszoł!".

tam pluskwy ; te ju ż pono chcą zjeść człowieka.

Zaraz mnie też odprowadzili do kuźni, odjęli

Z początku mieszkaliśmy w kordegardzie, to

ten przeklęty łańcuch, com m iał na ręku, i przykuli

jest, w domu, gdzie mieszkają żołnierze. Były tam

do taczek tak, że taczki miałem do lewej nogi przy

w tym domu trzy wielkie izby; w dwóch mieszkali

kute i wszędzie wlec je musiałem za sobą.

żołnierze,

a w trzeciej nas trzydziestu pomie

Zaraz też tego samego dnia poszedłem z dru

szczono. Tam przechodziliśmy prawdziwe męki!

gim i do roboty. Woziłem w mych taczkach glinę do

Najprzód było tam tak ciasno, żeśmy się ledwo

cegielni. M ie li tam właśnie wypalić parę piecy na

położyć mogli; oprócz tego żywność była bardzo

dom dla pana smotrytiela.

licha, a brudu to w całej naszej izbie aż grubo

Robota, ja k robota, nie była bardzo ciężka, ale

leżało: raz w tydzień kolejką mieliśmy zamiatać, toć

te wściekłe taczki wlec ciągle za sobą to ju ż w czło

przez tydzień tyle naniosło się błota do naszej izby,

wieka mor biły; gdziem się jeno ruszył, to taczka za

że aż niepodobna. Robactwo to się jeno po nas tak

mną: czy spać, czy jeść; ju ż też nie wiedziałem rady

roiło.

z desperacyi.
Raz też, na moje szczęście, pomodliłem się

U smotrytiela.

z całego serca do Pana Boga, a On też zaraz mi
dopomógł.

Zaraz

do

Przyszedł właśnie smotrytiel zobaczyć do nas,

Junina zawołano nas po kolei przed smotrytiela.

ja k się też pierwszy piec wypalał. Patrzy, a tu maj

Jest

naczelny

ster, co m iał w piecu palić, pijaniusieńki leży,

komendant nad więźniami. Jak na mnie przyszła

a ogień w piecu zagasi. Okropnie się pan smotrytiel

kolej, abym wszedł do jego biura, prowadzony

rozzłościł, gdy to zobaczył, (choć to był dobry

przez żołnierza, właśnie pan smotrytiel przeglądał

człowiek), siarczyście zaklął i powiada: „Cóż ja tu

moje papiery i zaraz się do mnie po rosyjsku

pocznę, kiedy to bydlę tak pije, że niepodobna!

odezwał: „ Z tobą to gorzej, niż z drugimi, boś ty

naturalnie, piec mi spaskudzi; żeby też Boh mi

skazany do ciężkich robót na pewien czas i dopiero,

zesłał jakiego

ja k sobie dobrem prowadzeniem zasłużysz, to bę

odezwałem: „J a potrafię cegłę wypalić, bom robił

dziesz mógł być posieleńcem. Ty wiesz, to za tę

w cegielni". Bardzo się pan smotrytiel ucieszył, gdy

sprawkę: za pobicie żandarma w Warszawie".

to

to w

nazajutrz po

każdej takiej

naszem przybyciu

wsi jakby

usłyszał,

innego majstra". Na to ja

i

zaraz

kazał

mnie

do

się

kowala

Zrozumiałem, co do mnie mówił, bom ju ż tro

zaprowadzić i rozkuć, a prócz tego obiecał mi, że,

chę się był poduczył w drodze rosyjskiej mowy,

jeżeli dobrze wypalę, to mi pozwoli zaraz po

i

umiał:

skończonem paleniu wybudować sobie z trzema

„Słuszaju, panie naczelniku! ale to było zupełnie

kolegami domek i wolno żyć w nim, jakposieleniec.

zaraz

też

odpowiedziałem,

jakem
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Co prawda, tom jeszcze nigdy sam nie był wypalił

dwie krowy, któreśmy dostali w sąsiedniej wsi.

pieca cegły, ale tylko pomagałem ceglarzowi przy

Prawda, że tam w Syberyi wsi to czasem o dziesięć

paleniu; lecz myślałem sobie, przecież to nie pismo,

m il jedna od drugiej leżą, nie tak, ja k u nas, coby to

to się da jakoś radę, - a jeno drzewa to nie będę

prawie dorzucił kamieniem od wsi do wsi, - ale też

żałował na w ielki ogień, a potem, ja k się dopędzi

za to ziemi i łąk je st pod dostatkiem, a kosi, kto

ogniem, zawalę ziemią na wolą Bożą.

chce, tak że nie potrzebowaliśmy kupować siana,

Tak mi się też i udało, tylko cegła to prawie

ale narobiliśmy sobie tyle, ile nasze dwie krowy

same klinkry się porobiły, bom drzewa ogromnie

mogły spotrzebować przez zimę.

dosadził; tego też nie potrzeba było żałować, boć

Za krowy zapłaciliśmy dwanaście rubli, tak że

tam tego pod dostatkiem.

nam dosyć pieniędzy pozostało na wszystkie po
trzeby. Ci, co dłużej ju ż byli, nauczyli nas, jakich
rzeczy przez zimę będziemy potrzebowali, bo to

Budowa własnego domu.

w Syberyi nie taka zima, ja k u nas: tam często ze
sześć i ze siedm miesięcy śnieg leży, a ja k mrozy

Jak się pozbyłem tej szelmowskiej taczki, tak
od razu weselej mi się zrobiło.

porządne uchwycą,

to na 40 stopni; a choć

Cztery piece

człowiek ma na sobie dwa kożuchy, to czasem

i zaraz też smotrytiel pozw olił mi

myśli, że stężeje. Najgorzej, gdy podczas takiego

wybudować sobie domek razem z dwoma kolegami

mrozu w iatr się ruszy, to wtedy Sybirak rękawicami

niewoli. Pan Chrzanowski z Warszawy i Lewan

twarz sobie zakrywa, bo zarazby sobie nos albo

dowski z Kujaw razem ze mną dostali pozwolenie

twarz odmroził; a gdy w ia tr ten minie, to każdy

budowania chałupy.

sobie twarz śniegiem naciera, bo to najlepszy

wypaliłem,

Wzięliśmy się też ostro do budowania chałupy

sposób, żeby się ustrzedz od odmrożenia ciała. Całe

czyli do roboty. Lewandowskiemu to tęgo szła ro

szczęście, że podczas tęgich mrozów w Syberyi

bota od ręki, bo widać było po nim, że był dosko

w iatr rzadko się ruszy, a jeżeli się ruszy, to trwa

nały cieśla; ale pan Chrzanowski, który, ja k mi mó

najdłużej z p ó ł godziny; gdyby tam wiały wiatry

wił, w książkach pracował we Warszawie, to, żal się

podczas takich mrozów panować, toć by tam nikt nie

Boże, namachał się, namachał, ale roboty nie tylko

wyżył.

że znać nie było, ale szczęście prawdziwe było, gdy

Buty długie aż do kolan, skopiaki i kożuch ob

nie popsuł, cośmy dwaj zrobili. Ściągał więc i szy

cisły, - w tern chodziliśmy w naszej chałupie przez

kował drzewo, a myśmy obrabiali. Potem dobry

zimę, ale na dwór to braliśmy drugi obszerny ko

człowiek,

także posieleniec,

żuch, opasywany wełnianą krajką, futrzaną czapkę

pomógł nam zwieźć i postawić nasz budynek tak,

z dużemi klapami na uszy, a jeżeli miało się gdzie

żeśmy go zdążyli wyszykować przed zimą. To

jechać, to nogi przykrywaliśmy jeszcze jakiem f u 

dopiero była radość, gdyśmy się przeprowadzali do

trem, i często pomimo takiego ubrania porządnie

naszego pałacu! Smotrytiel powiedział nam, że

człowiek zziąbł. Na Syberyi najwięcej ludzie żywią

każdemu posieleńcowi może pożyczyć 55 ru b li na

się barszczem czyli kwasem, na który to mówią

zagospodarowanie. Wzięliśmy też każdy tę pożyczkę

Sybiraki: „szczy"; pozatem parzonkę jedzą; je st to

ze skarbowych pieniędzy i zaraz też kupiliśmy sobie

rzepa upieczona, obłupiona i złożona na schowanie

jeden

gospodarz,

---------------------------------------------------------- (
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w kadzi; do jedzenia gotuje się ją we wodzie,

Trafiają się też często zimą białe lisy i zające.

zagęszczonej mąką, co jest bardzo smaczne, Sajga

Ryb je st zatrzęsienie we wszystkich prawie wodach,

(stokfisz suszony) je st także bardzo używana;

a wiele smaczniejsze i miększe, niż u nas; bardzo

kapustę kwaśną, surową prawie, codzień jedzą

dobrze przechowują się zimą; podczas mrozu

i

Pieczywo

zmarzną, ja k róg, a ja k się ryby obłoży lodem

z pszennej mąki rzadko się trafia, i nazywają je

z osypką albo trocinami, to w zimie cztery miesiące

„pirogi.

wytrzymają, choć ju ż nie są takie dobre, ja k świeże.

chleb

z

razowej

Robią

też

żytniej
pierogi

mąki.

bardzo

dobre

z jęczmiennej mąki, a te pierogi tak się robią.

Bardzo dobrze urządziliśmy się w naszym domku

Najprzód obija się jęczmień ze skórki, ja k

z kolegami nieszczęścia. Pan Chrzanowski gospo

u nas na pęczak; potem miele się bardzo dobrze

darował nam w domu, a Lewandowski i ja chodzi

i miałko na mąkę, - przesiewa przez bardzo gęste

liśmy na robotę. Co prawda, to pan Chrzanowski,

rzeszoto i zarabia ciasto z wodą. Na noc postawia

szczególniej z początku, nie bardzo um iał gotować,

się przy piecu, aby się nadarzyło, a nazajutrz rano

ale pow oli się włożył - tern bardziej, że sąsiadka na

bierze się to ciasto i kładzie na ciasto z rżanej mąki

sza, poczciwa Kirgizka, przychodziła pomagać.

tak, aby to ciasto rżane było ułożone, jakby talerz.
W to zagłębienie dlatego to ciasto się kładzie, aby

Trzy kategorye skazańców.

się w piecu nie rozlało, bo je st bardzo rzadkie.
Ciasto, smaruje się po wierzchu masłem i dosyć

Skazanych na Sybir dzielą na trzy klasy.

grubo nakłada się serem. Upieczone doskonale

Pierwsi są najciężej skazani do katorgi (do ciężkich

smakuje, szczególniej jeszcze świeże, - później

robót). Skazują Moskale do katorgi tak samo zwy

starzeje i coraz gorsze się robi.

czajnych zbrodniarzy, ja k i politycznych, z tą tylko

Naturalnie, że mięso tam jedzą i świeże ryby,

różnicą, że skazanym za zbrodnie wyciskają żelazną

których je st moc we wszystkich wodach sybirskich;

pieczątką na twarzy „ w o r " (czyli złodziej po rosyj

a miejscami to ju ż tyle je st zwierzyny, że prawie

sku). Tą pieczątką z tym napisem uderza się skaza

przejść nie można, szczególniej ptaków tam latem

nego mocno w czoło, a że litery są z ostrych jakby

je st bardzo dużo: gęsi, kaczek dzikich, łabędzi,

gwoździ złożone, wybija się krwawe piętno; zaraz

głuszczów, cietrzewi, bekasów i słonek, - dubeltów

tę świeżą ranę smarują czarną farbą, która się

co nie miara; a w borach bardzo dużo zwierzyny

wgryza w rany na obu policzkach, tak że każdy

wszelkiego gatunku. Z drapieżnych - niedźwiedzi

zbrodniarz do śmierci zachowuje to piętno.

je st dużo, - ale co do wilków, szczególniej w górach

Drugą klasę stanowią skazani do rot aresz-

Uralskich, to czasem w stadach po parę set się

tanckich, bez wysłużenia albo też z wysłu-żeniem;

natrafia, i nieraz podróżnych wraz z końmi zjadają.

bez

Lisów w Syberyi je st bardzo wiele gatunków,
a

prześliczne

mają

futra.

całe

życie

musi

w

rotach

aresztanckich służyć, aż wysłużeniem, po kilku

Najkosztowniejsze

latach przechodzą na posielenców, osiadają na roli,

niebieskie lisy; tych skórki to ju ż dla samego cara

i wolno im się żenić, ale dzieci ich ju ż od

do Petersburga idą. Najlepiej jednak płacą skórki

czternastego roku muszą pracować na skarb,

z tumaków i gronostai. Szopy tam za bezcen,

a synowie od dziewiętnastego roku zaciągani

a zwyczajnymi lisami byle kto ma podbite ubranie.

-------------------------------------------------(

wysłużenia,
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Szkorbut i zaraza sybirska.

Posieleńcy tworzą trzecią klasę. Pomiędzy
nimi są tacy, którzy po kilku latach mogą wrócić do
domu albo też są skazani na cale życie. C i jeszcze

Ostatniej zimy, co byłem w Syberyi, bardzo lu

najszczęśliwsi ze wszystkich, bo przynajmniej na

dzie zaczęli chorować, - co się tam rzadko zdarza,

wolności pracują, a byleby nie chcieli uciekać, to

bo to zdrowy kraj ta Syberya, przynajmniej okolice,

dosyć dobrze się mają. Do tej klasy dostałem się

w których bywałem.

szczęśliwie.

Najprzód wybuchł szkorbut. Tak się nazywa

Z początku musiałem się codzień na wieczór

choroba dziąseł i ust, które zaczynają się psuć,

meldować u smotrytiela, ale później zwolnił mnie

przy czem je st wielka gorączka, i gdyby się na tę

z tego i pozw olił choć dalej szukać roboty, a wtedy

chorobę nic nie robiło, toby ciało gniło tak długo,

tylko raz w miesiąc potrzebowałem się stawić. Ro

ażby człowiek umarł. Na tę chorobę mają bardzo

boty było dosyć podczas lata, ale zimą, jeżeli się nie

proste lekarstwo: jedzą surowe tylko mięso i surowe

udało dostać do ja k ie j gorzelni albo fa b ryki szkła,

ryby. Jeżeli lato, takie świeże ryby dopiero co zabite

to tylko polowaniem było można coś sobie zarobić;

jedzą, tak że jeszcze drgają, a jeżeli zima, to za

najlepiej się udawało, gdy mi się dostało ubić parę

mrożone. Popróbowałem też takich ryb, bo i mnie

soboli albo też niebieskiego lisa, bo te dwie skórki

zanosiło się na szkorbut, - dziąsła zaczęły mnie

najlepiej płacą.

boleć i puchnąć. Z surowem mięsem jakoś dosyć

Zimą nam najbardziej ciężyły długie wieczory

dobrze szło, ale długo do surowych ryb nie mogłem

i późne poranki. Około Nowego roku tylko dwie do

się przyzwyczaić, i dopiero po dwóch tygodniach

trzech godzin dnia było, a ja k śniegi spadały, to

tak mi zasmakowały, że nieraz tęskniłem za surową

czasem przez cały dzień w izbie światło się paliło,

rybą.

albo też na kominie ogień się palił. Wtedy to

Druga choroba, która wtedy i dość często

prawdziwą pociechą dla nas były opowiadania

w Syberyi panuje, je st to powietrze czyli zaraza

pana Chrzanowskiego. Schodziło się trzydziestu do

sybirska; jest to choroba, która piorunem idzie, bo

nas

Juninie,

zdrowy człowiek w parę godzin ju ż nie żyje. Od

a nasłuchać się nie mogli; bo też ten pan wszystko

razu ogarnia człowieka jakiś niepokój, świerzbienie

wiedział, a tak ładnie opowiadał, że słuchając

po ciele, gorączka, boleści to tu, to tam, i pokazuje

o ja dle i o spaniu człowiek zapominał. Wszystko

się w którem kol wiek miejscu gruczołek taki, ja k

wiedział, a um iał tak opowiedzieć, że i najprostszy

duży laskowy orzech. Jeżeli się w czas gruczołek

człowiek zrozumiał.

szydłem przebije, ale tak głęboko, aż się pod

Polaków,

którzy

mieszkali

w

Od niego się wszystkiego dowiedziałem, co

gruczołkiem krew pokaże, to człowiek od razu

opowiadam, i całe życie będę mu za to wdzięczny,

zdrów; jeżeli zaś za późno gruczołek ten się

bo dawniej to byłem, za pozwoleniem, ciemny, ja k

przebije, to krew się pod gruczołkiem nie pokaże,

tabaka w rogu, a teraz przynajmniej człowiek nie

i musi chory umierać. Całe szczęście, że Sybiracy

jedno wie i rozumie, o czem dawniej nie m iał

o tym sposobie wiedzą, i ledwo choroba ta się

wyobrażenia.

pokaże, do szydła się biorą. Choroba ta bardziej
pomiędzy zwierzętami, niż pomiędzy ludźmi panuje,
- a że się człowiek często nie spostrzeże, bardzo
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dużo bydła i koni na tę chorobę ginie. Tak prędko ta

jałowcem, a ja k tego pod ręką niema, to końską

choroba postępuje, że raz na wieczór wydoiłem

mierzwą.

jedną z naszych krów, a rano, gdy przyszedłem ją

a w oknach i na drzwiach siatki mają, ale pomimo

znów wydoić, leżała i ciężko stękała, a wstać nie

to dosyć im dokuczają. Robią też namioty z gęstej

mogła. Zaraz pomiarkowaliśmy, że została rażona

siatki takie duże, ja k pokoje z drzwiami; i to jest

tern powietrzem: wzięliśmy się do szydła, gruczołek

najprzyjemniejsze miejsce,

znaleźli i przebili; ale ju ż było za późno. Krew się

i pić spokojnie herbatę.

Bogatsi

smarują

się

pachnidłami,

aby sobie wypocząć

nie pokazała, i po godzinie ju ż było po krowie. Nie

Herbata je st napojem, bez którego żaden Sybi

dziw więc, że na tę chorobę ginie tyle bydła i koni,

rak nie może się obyć; je st też bardzo tania i dobra,

boć trudno ciągle z bydlęciem siedzieć, - a nuż by

bo przez Sybir najlepsza przechodzi do Europy

człowiek porządnie usnął, to, gdy się obudzi, może

z Chin, gdzie je j bardzo dużo uprawiają.

ju ż być za późno,

Sybiraki powiadają, że p iją ją zawsze z cukrem

Z początku myślałem, że w Sybirze muszą lu

(który tam je st okropnie drogi) a to trojakim spo

dzie bardzo często chorować dlatego, że tam zimą

sobem : z „nalewką", to jest, nalaną na cukier,

panują takie wielkie mrozy, potem na wiosnę w ma

którego wtedy najwięcej wychodzi, - z „prykuską",

ju nagle tają lody, okropne błoto się robi, i po kilku

to jest, przygryzając kawałeczek cukru (w zębach

dniach ju ż skwary się zaczynają, choć nocą czasem

go trzymają i potem cedzą przez niego herbaty całą

jeszcze porządne są przymrozki. Lato zwyczajnie

szklankę), - a ostatni, na który najmniej wychodzi

cieplejsze, niż u nas, a tern dokuczliwsze są skwary,

cukru: z „dumajką", to jest, że p iją gorzką herbatę,

że w okolicach (przynajmniej gdzie ja

a o cukrze tylko myślą.

byłem)

słońce bodaj na dwie godziny zachodzi. M ów ią
nawet, że bardziej na północ, bliżej Oceanu Lodo

Sposób gospodarowania.

watego, wcale przez część lata słońce nie zachodzi,
a też przez dwa miesiące w zimie wcale słońce nie
wschodzi, - ale ja tego nie widziałem. W dwa tygo

Jeszcze tutaj muszę nadmienić, że na Syberyi

dnie po pierwszem tajaniu ju ż wszystko się zieleni,

każdy tamtejszy mieszkaniec może orać sobie i siać,

i zboża rosną szybko, jakby się śpieszyły ze strachu

gdzie mu

przed mrozami.

na jakiem miejscu, to ma do tego kawałka ziemi

się podoba, i jeżeli kto

raz

zasiał

Zaraz też w parę dni po rozpoczęciu odwilży

pierwszeństwo, chyba że przestanie ten kawałek ro li

pokazują się komary różnego gatunku, które tak są

uprawiać ; kto inny tylko w takim razie może go

przykre, że ju ż mrozy lepsze; ja k zaczną gryść, to aż

zabrać pod swój siew, i on ma prawo do tej ziemi.

człowiek puchnie; na łąkach i moczarach p ra 

Najzabawniejszy sposób jest, jakim Sybiraki dzielą

wdziwe chmury komarów się pokazują. Sybirak

między siebie łąki. W dniu umówionym zbierają się

w lecie smaruje sobie ręce, twarz i kark dziegciem,

wszyscy, co chcą łąkę kosić, na placu we wsi. Gdy

bo inaczej żadnej roboty nie możnaby robić.

się wszyscy konno na tym placu zbiorą, na dany

W chałupach strzeże się Sybirak, ja k może, ale to

znak puszczają się ku łąkom, co koń wyskoczy, i kto

wszystko napróżno. Kadzenia i dymu to się jeszcze

pierwszy przyjedzie, ma prawo wziąć najlepszy

te owady boją i przed tern uciekają; kadzą też tam

kawa!; kto drugi przyjedzie, wybiera znowu dla

-------------------------------------------------(
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siebie najlepszy, i tak do ostatniego; ale kto na

Sybiraka, ale puszczają się na łeb - na szyję za

końcu przyjedzie, ten zawsze jednak trawę w kolano

zwierzyną, nie pytając, czy dół, pniak, góry. 2 sanek

dostanie, boć tych łą k je st sto razy więcej, niż Sybi-

Sybirak wypadnie, wszystko, co w sankach, się

raki mogą spotrzebować.

rozsypie,

porozrywają

uprząż,

sanki

gdzieś

W lecie bydło bardzo często tylko w nocy wy

w drodze zostawiaj dopiero się uspokoją, gdy

pędzają na pastwisko, bo w dzień przed komarami,

zwierz ucieknie, albo gdy go dogonią, zagryzą to

różnemi muchami i bąkami jeść nie może. W każdej

zjedzą. Powracają wtedy na głos pana te polowniki,

wsi jednego mają pastucha wspólnego, a że wsi do

a przewodnik stary gryzie je i karze, jakby to nie on

tysiąca i więcej mają mieszkańców, więc pastuch

szelma był si ę pierwszy puścił za zwierzyną i tylko

ma swoich pomocników, aby stado (czasem z 1.500

dlatego był poleciał, aby te drugie psy na-powrót

sztuk bydła) pomogli mu paść i obronić od wilków

przyprowadzić.

i niedźwiedzi, które bardzo są śmiałe. Pastuch ma

Kiedy

wspomniałem

o polowaniu,

muszę

ze sobą 20 psów, bardzo dużych i podobnych do

opowiedzieć, jakim sposobem Sybiraki polują na

wilków; te psy to najlepsze Stróże: wilka rozedrą,

dzikie gęsi. W maju, zaraz gdy lody i śniegi

gdy im się nawinie, a nawet na niedźwiedzia się

puszczają, przylatują ogromne stada gęsi dzikich

rzucają i, choć mu nie dadzą rady, to jednak bydło

i kaczek i to takiemi masami, jakich u nas nigdy nie

obronią i tak go długo zabawią, aż pastuchy zdążą

zobaczysz, bo po kilka tysięcy. Okrywają zupełnie

przybiedz i z łuku lub kulką go ubiją. Sybirak na

jeziora,

rzeki i moczary sybirskie; tutaj przez

niedźwiedzia śmiało bodaj z oszczepem uderza,

niejaki

czas

choć

niedźwiedzie są

powiększy, znaczna ich część puszcza się w dalszą

ogromne; jedynie w oli zejść z drogi białemu

drogę ku Oceanowi Lodowatemu, gdzie około dwu

niedźwiedziowi, bo ten ma najtwardsze życie, jest

miesięcy pozostają, a we wrześniu popasają znowu

najmocniejszy

W północnej

w Syberyi, skąd dopiero, gdy je mrozy nacisną,

bardzo często używają psów

uciekają do ciepłych krajów. Właśnie z tego czasu,

tam (jak ju ż

i

mówiłem)

bardzo

i środkowej Syberyi

zacięty.

(o których wyżej mówiłem) do ciągnienia sanek.

odpoczywają,

i,

gdy

ciepło

się

gdy te masy ptactwa przelatują, myśliwi korzystają.
Niedaleko Junina

było duże jezioro,

otoczone

borem; w boru były wyrąbane trzy szerokie drogi,

Polowania.

może na sto kroków. Na długich drągach w tych
wyrębach rozpięliśmy długą sieć, która przeszło sto
kroków była szeroka a ze trzysta długa; sieć roz

Sybirak zaprzęga sześć psów, po dwa, do
siódmy ja ko przewodnik biegnie luzem

wiesiliśmy na trzydzieści stóp wysoko, a była tak do

naprzód; ten siódmy to jakby starszy, zawsze mu te

tych drągów przymocowana, że za pociągnięciem

drugie ustępują, a on je karze, ja k myśli, że zasłużą.

sznurów opadała nagle na dół i swoim ciężarem

Bardzo to szybka i wygodna jazda tymi psami, bo

przygniatała wszelkie ptactwo, które w tej chw ili

mocne,

pod nią przelatywało.

sanek, a

więc

dużo

uciągną;

szybko

biegną,

a w drodze zwierzyną upolowaną doskonale się

Po rozpięciu sieci zostawiliśmy przy każdym

żywią. Jedyna bieda z psami, gdy się zwierzyna

drągu wartę, a sami obeszliśmy jezioro i z drugiej

pokaże, bo wtedy ju ż wcale nie słuchają głosu

strony tych wyrębów wsiedliśmy na łódki i zwolna
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przybliżaliśmy się do gęsi, które prawie pokrywały

dlatego, iż się na miejsce Boga postawił, iż myśli,

większą część jeziora. Gęsi, ja k nas zobaczyły, za

że on

częły płynąć w przeciwną stronę ku wyrębom, a że

stworzone, - on gnębi i uciska nie tylko nas Po

były zmęczone daleką drogą, leniły się z wy

laków, ale setki innych plemion i narodów. On ma

leceniem. Tymczasem myśmy pow oli coraz bliżej

się za Boga, a je st w rzeczy samej gnębicielem, - on

podjeżdżali, aż gęsi były zmuszone się porwać; a że

w swojem zaślepieniu i swej pysze nie widzi tego,

od razu nie mogą się wznieść w górę, pow oli

że, chcąc być Bogiem, przestał być człowiekiem

wzlatując, tłoczyły się prawie do wyrębów i prze

i zamiast być, ja k Bóg, dobrocią nieskończoną stał

latywały masami pod sieciami. Gdy nasze warty

się tyranem, który gnębi m iliony (...).

wszystkiem,

i

że

dla

niego

wszystko

zobaczyły, że wielka masa dzikich gęsi je st pod
siecią, na zna < dany wszyscy razem pociągnęli za
sznury, a ciężka sieć spadając przycisnęła do ziemi

P o w ró t

do stron rodzinnych.

wszystkie gęsi, które pod nią były. Czem prędzej
dopłynęliśmy do brzegów i pobiegliśmy do sieci; tu

Na moje szczęście Pan Bóg skarał cara, zabie

dopiero rozpoczęło się mordowanie gęsi, które

rając mu najstarszego syna, następcę tronu, który,

trwało może z dobre p ó ł godziny: deptaliśmy po

ja k ludzie mówili, gdzieś we Włoszech zginął. Po tej

gęsiach i kijam i zabijaliśmy. Dosyć powiedzieć, że

śmierci car widać się uląkł kary Bożej za swoje

po wybiciu wszystkich gęsi zwinęliśmy sieć i na

okrucieństwa i ułaskawił dosyć dużo z naszych,

ładowali gęśmi sześć wozów czubatych; na

a ku mojej wielkiej radości i ja byłem pomiędzy

dru

gich wyrębach też tyle nabili.

nimi i moi dwaj koledzy, z którymi mieszkałem.

Po przywiezieniu gęsi do wsi ze dwustu ludzi

Zaraz zawołał nas smotrytiel do siebie i powiedział,

wzięło się do czyszczenia, skubania, potem do pe

że, jeżeli

klowani gęsi. Robota trwała ze trzy dni. Potem zi

pięćdziesiąt pięć rubli, to odeślą nas do domu.

mą

Przedstawiliśmy

dopiero

odwieźliśmy

do

Omska

beczki,

oddamy pożyczone każdemu z nas
panu

smotrytielowi,

że

tych

napełnione peklowaną gęsiną, i pierze, za co ładne

pieniędzy nie mamy. Kazał nam tedy podpisać

pieniądze otrzymaliśmy w zysku.

pismo, ja ko zobowiązujemy się oddać te pieniądze

Im lepiej rozważę Syberyę, tern bardziej mi się

później. Nazajutrz wyjechaliśmy do Omska kibitką.

zdaje, że pomimo tych okropnych mrozów żleby tam

Tak to z łaski Pana Boga wydostałem się po pięciu

nie było, bo Pan Bóg bogato ten kraj obdarzył.

latach ze Syberyi!

Czemuż tymczasem Sybir je st postrachem i groźbą

Jechaliśmy z powrotem tą samą drogą, ja ką

prawie większą, aniżeli śmierć?

mnie wieźli na Sybir, i tylko dwa dni odpo
czywaliśmy

w

Petersburgu,

skąd

dalej

do

Warszawy. W Warszawie znów dzień czekałem, aż

Moskiewski car przekleństwem Sybiru.

konsul pruski przyszedł mnie rozpoznać i wypy
tywać, czy jestem pruskim poddanym; gdy mu

Odpowiedzieć łatwo na to pytanie, a tą odpo

wszystko rozpowiedziałem, ja k było, dał mi pismo,

wiedzią jest jedno słowo: car. Car jest prze

z którem mnie na drugi dzień odstawił żandarm

kleństwem Sybiru i większej części Rosy i, a to

rosyjski do Aleksandrowa, gdzie mnie pruskiemu
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żandarmowi oddał, i ten mnie do Głogowa, do

i Boga, tylko o to proszę, żebym mógł jeszcze kiedy

fortecy, odstawił.

„choćby za nią życie położyć ".

W Głogowie poszedłem pod sąd za ucieczkę

I tak sobie teraz spokojnie żyję, Boga chwalę,

z wojska pruskiego i zostałem skazany na dwa lata

pracuję i ciągle myślę, że mi Bóg jeszcze dożyć p o 

do taczek. Ale to muszę powiedzieć, że się ze mną

zwoli tej chwili, gdy polskiemu narodowi będzie le

bardzo dobrze obchodzili przełożeni i szanowali za

piej, i będziemy mogli każdemu śmiało w oczy

to, żem się b ił za Ojczyznę.

patrzeć, nie, ja k dziś, gdy każdy nami pomiata.

Teraz kończąc powiem szczerze, że nie żałuję
tego, com wycierpiał za Ojczyznę naszą Polskę

Skończyłem dn. 5 maja 1892 r.

Jak potoczyły się losy Ignacego Drygasa wiemy ze wspomnień jego rodziny. Po powrocie do
ojczyzny najpierw odsiedział karę za dezercję z wojska pruskiego a następnie wrócił do pracy we dworze,
skąd w 1870 roku powołano go do wojska na wojnę z Francją. Dosłużywszy się renty wojennej porzucił
służbę dworską i zamieszkał w Zagłębiu Rury, najpierw u córki Marii, a potem u syna Józefa. Ostatnie lata
mieszkał z córką Józefą na przedmieściu Heme, w starym wiejskim domu bez wygód. Tam tez po fatalnym
upadku ze schodów zmarł prawdopodobnie w 1906 lub na początku 1907 roku. (RM)
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lektować się przepiękną muzyką wykonywaną
przez najlepszych artystów ludowych.

Jak co roku, z początkiem lata na kazimier
skim rynku swoją twórczość prezentowały kapele
ludowe z całej Polski. To najważniejsze, prestiżowe
spotkanie zostało zapoczątkowane w 1966 roku,
jako rodzaj konkursu, w którym rywalizują między
sobą muzycy i śpiewacy ludowi z całej Polski. Ce
lem imprezy jest przegląd, ochrona i dokumentacja
tradycji autentycznego repertuaru, stylu śpiewania
i muzykowania ludowego oraz popularyzacja tra
dycji w społeczeństwie. Chociaż wystąpienia kon
kursowe to główna część Festiwalu, o jego szcze
gólnym charakterze decydują również imprezy
towarzyszące. Ważnym elementem tego wydarze
nia są Targi Sztuki Ludowej organizowane przez
Stowarzyszenie Twórców Ludowych.

Twórcy rękodzielnictwa ludowego jako pierw
si przejęli we władanie kazimierzowski rynek,
w piątek o godzinie 9:00, kiedy to nastąpiło otwar
cie 47. Targów Sztuki Ludowej. Każdego roku
w tym wydarzeniu bierze udział kilkudziesięciu
autentycznych twórców ludowych z niemal całej
Polski, reprezentujących kultywowane dziedziny
sztuki i rękodzieła ludowego. Jedną z największych
atrakcji Targów Sztuki Ludowej są pokazy ręko
dzielnicze, które zdaniem wielu odwiedzających
stanowią o wyjątkowości tego przedsięwzięcia.
Dzięki nim uczestnicy tego wydarzenia mają moż
liwość nie tylko nabycia oryginalnego dzieła, ale
i zdobycia praktycznej wiedzy o technikach ręko
dzielniczych wykorzystanych przez artystów
w procesie ich tworzenia.

Do tego urokliwego i malowniczego zakątka
naszego kraju, jakim jest Kazimierz Dolny nad
Wisłą, już od piątkowego poranka przybywali mi
łośnicy rodzimego folkloru, aby i w tym roku de
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m i to o k o ło 3 godzin. P rzy takiej p r a c y trzeb a bar
dzo uw ażać, ż e b y nie p o w sta ły p ękn ię cia . A le j a to
lubię. I r z e c z y w iś c ie je g o p ra c e , c h o ć z p o z o ru
p ro s te , u r z e k ły n a s s w o im a rty z m e m .

T ra d y c ją o s ta tn ic h la t j e s t k o n k u rs n a n a jle p s z e
p ra c e p r e z e n to w a n e n a s to is k a c h . T w ó rc y ry w a liz u 
j ą z e s o b ą w n a s tę p u ją c y c h k a te g o r ia c h : rz e ź b a ,
r z e ź b a c e ra m ic z n a , g a rn c a r s tw o , tk a c tw o , m a la r 
s tw o n a sz k le , h a ft, k o ro n k a , p la s ty k a z d o b n ic z a ,
p ta k i

N a s to is k u z rę k o d z ie łe m k o ro n k a r s k im o c z a 

w d re w n ie , p le c io n k a rs tw o i k o w a ls tw o . I w tej

r o w a ła n a s p r z e p ię k n a d z ie c ię c a su k ie n e c z k a . Z a 

p la s ty k a

o b rz ę d o w a ,

zabaw ka

lu d o w a ,

e d y c ji w y s ta w c y n ie r o z c z a r o w a li z a ró w n o o rg a n i

c h w y c o n e ty m d z ie łe m s z tu k i k o ro n k a r s k ie j z a p y 

z a to ró w , j a k i u c z e s tn ik ó w T a rg ó w S z tu k i L u d o 

ta ły ś m y P a n ią , k tó r a ta m

w e j.

r z y ta k ie „ c u d e ń k a ” . O n a z u ś m ie c h e m o d p o w ie 

N ie k tó r e s to is k a p rz y p o m in a ły „ m a łe iz b y

s p r z e d a w a ła , j a k się tw o 

re g io n a ln e ” i p ra c o w n ie tw ó rc z e , z a ś p o z io m p r e 

d z ia ła : T akie c u d eń ka p o w sta ją z m o je j ręki. A uczę

z e n to w a n y c h w y ro b ó w u rz e k ł n a s s w o im k u n s z te m

się tej sztu ki o d 6 ro k u życia, w ięc opanow ałam j ą

i p o d p o rz ą d k o w a n ie m

j u ż do p erfekcji.

się k a n o n o m

e tn o g r a fic z 

Z k o le i P a n ie z e s to is k a z h a f te m ło w ic k im ,

n y m . A t o b a rd z o w a ż n e b o w ie m in t e n c ją o rg a n iz a 
u n if ik a c ji

k tó r e j u ż o d la t b io r ą u d z ia ł w T a rg a c h , z a c h w a la ły

i z u b o ż e n iu a u te n ty c z n e j tw ó rc z o ś c i lu d o w e j, k tó r a

o rg a n iz a c ję i f e s tiw a lo w ą a tm o s fe r ę . A n a p y ta n ie

to r ó w

im p re z y

je s t

p r z e c iw d z ia ła n ie

o fre k w e n c ję pow iedziały?: K a żd y ro k j e s t inny,

p o w in n a b y ć tw o re m o k re ś lo n e g o ś r o d o w is k a .
N ie b y ł to w ię c ty p o w y k ie r m a s z , a le t r z y 
d n io w a

p r e z e n ta c ja

n a jb a rd z ie j

w a rto ś c io w y c h

je d e n gorszy, dru g i lepszy. T e n n a leży do tych le p 
szych.

p rz e ja w ó w w sp ó łc z e s n e j p la s ty k i lu d o w e j, w y k o 

P rz y b y li d o K a z im ie r z a D o ln e g o n a d W is łą

n a n y c h p rz e z m is tr z ó w d y s c y p lin rę k o d z ie ln ic z y c h .

u c z e s tn ic y 4 8 F e s tiw a lu K a p e l i Ś p ie w a k ó w L u d o 

M ia ły ś m y

o k a z ję

p o ro z m a w ia ć

z

je d n y m

w y c h : k a p e le lu d o w e , in s tru m e n ta liś c i, m u z y k a n c i,

z la u r e a tó w k o n k u rs u , w k a te g o r ii P ta k i w drew n ie ,

ś p ie w a c y i g a w ę d z ia rz e p rz e z tr z y d n i, z g r o m a d z o 

k tó r y k u lty w u je tra d y c je ro d z in n e o d 124 lat: J e 

nej lic z n ie p u b lic z n o ś c i, p re z e n to w a li lo k a ln e tr a 

stem tu p ie rw szy r a z i o d r a z u sukces, n a p e w n o tu

d y c je fo lk lo ru w o k a ln o -m u z y c z n e g o i n a r r a c y jn e 

w rócę. P o części j e s t to za słu g a m o je g o dziadka,

g o . F e s tiw a l w K a z im ie r z u t o im p r e z a s z c z e g ó ln a ,

k tó ry za s zc ze p ił w e m n ie m iłość d o drew na. G d y

s ię g a b o w ie m d o w y k o n a w c ó w p ro s ty c h , p a s jo n a 

- P a p u g a n a g a łę z i ,

tó w , k tó r z y z a p o z n a ją s łu c h a c z y z e s w o ją w ła s n ą ,

T o w zó r m o je g o dziadka, robię go

r o d z im ą tw ó r c z o ś c ią ś c iśle z w ią z a n ą z lo k a ln ą tr a 

z je d n e g o k a w a łk a drew na, m oże dla teg o zajm uje

d y c ją . T o ró w n ie ż p o k a z y w irtu o z e rii lu d o w y c h

s p y ta ły ś m y o j e d e n z w z o ró w
p o w ie d z ia ł:
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lu zaczęły się występy. Pierwszym wykonawcą
była Kurpiowska Kapela Rodzinna Bałdygów
z Mazuchówki.
W namiocie rozstawionym koło Małego Ryn
ku prężnie działał Klub Muzyki Tradycyjnej „Tyndyryndy”, który od paru już lat towarzyszy kazi
mierskiemu festiwalów. Odbywały się tam warsz
taty taneczne, śpiewacze oraz instrumentalne dla
dorosłych, a także różnego rodzaju prezentacje dla
najmłodszych. Odwiedzający namiot mieli możli
wość obejrzenia wystawy fotografii Piotra Baczewskiego „ W poszukiwaniu chłopów kieleckich
A najbardziej wytrwali miłośnicy muzyki i tańca
ludowego, przy akompaniamencie znakomitych

instrumentalistów, którzy zachwycają widzów swo
imi umiejętnościami gry na starych, regionalnych
instrumentach, jak: dudy, kozioł weselny, cymbały,
złóbcoki czy sierszeńkr.
W piątkowe przedpołudnie barwny korowód
zespołów i śpiewaków ludowych wyruszył spod
Kazimierskiego Ośrodka Kultury na Duży Rynek,
gdzie rozpoczął się Festiwal. Zebranych gości po

kapel, m.in.: Kapeli Przewłockiego, Kapeli de Latour’ów, Kapeli Jana Fokty czy Kapeli Maliszów,
mogli zaprezentować swoje umiejętności taneczne.
W Muzeum Sztuki Złotniczej, Rynek 19 odby
ły się prezentacje filmów dokumentalnych, pocho
dzących z Archiwum Wytwórni Filmów Oświato
wych w Łodzi. Były to obrazy: ,J\4elodie, które nie
zginą ”, 1958, w reżyserii Stanisława Grabowskie
go, „ Wesele na Kurpiach ”, 1949-1957 w reżyserii
Jerzego Gabryełskiego i „K o zio ł śpiewający ”,
1972 w reżyserii Kazimierza Muchy.
Tradycją Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludo
wych są rówmeż seminaria folklorystyczne, po
przedzające konkursowe występy. Tegoroczne se
minarium nosiło tytuł „Festiw al kazimierzowski
wobec tradycji Kolb ergówskiej ” . Ze swoimi refera
tami wystąpili: dr Justyna Górska-Streicher,

witali: Artur Sępoch, dyrektor Wojewódzkiego
Ośrodka Kultury w Lublinie, Grzegorz Dunia,
Burmistrz Miasta Kazimierz Dolny, Marian Sta
rownik, Wojewoda Lubelski oraz Sławomir So
snowski, Marszałek Województwa Lubelskiego,
który powiedział: Pielęgnujcie te najpiękniejsze
melodie i przyśpiewki zebrane od pokoleń, przeka
zujcie następcom, by móc prezentować je na tej
Ogólnopolskiej scenie przez następne dziesiątki lat.

Po tych wszystkich powitaniach i otwarciu Festiwa
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wśród określonej społeczności lokalnej. Dzięki nim
widzowie mieli możliwość poznania pieśni, należą
cych do najstarszej warstwy folkloru, śpiewanych
w typowej dla regionu gwarze, które przetrwały
w pamięci ludowych śpiewaczek i dziś funkcjonują
już jako zabytki muzyki ludowej. Prezentacje
skromnych, często nikomu dotąd nieznanych arty
stów, przekonywały zgromadzoną publiczność, że
folklor to nie tylko rozrywka i zabawa, że tkwi
w nim niezaprzeczalne piękno artystyczne, będące
wyrazem narodowej tożsamości. Dla niektórych
uczestników pobyt na Festiwalu jest pewnego ro
dzaju nobilitacją i umożliwia czynny udział w dzia
łalności kulturalnej danego środowiska. Jedna ze
śpiewaczek ludowych pięknie spuentowała swój
udział w festiwalowej rywalizacji: Udział w tej

Muzeum Wsi Radomskiej; dr Ewa Antyborzec,
Instytut Oskara Kolberga w Poznaniu oraz prof.
dr hab. Zbigniew Przerembski, Instytut Sztuki
PAN. Konferencję prowadził prof. dr hab. Jan Adamowski, UMCS.
Dr Ewa Antyborzec mówiła o sposobach pre
zentacji materiałów wybitnego etnografa w instytu
cie jego imienia. Z kolei dr Justyna GórskaStreicher opowiedziała o roli Muzeum Biograficz
nego w Przysusze w popularyzacji idei i dzieła
Oskara Kolberga. Prof. Zbigniew Przerembski
mówił o tworzeniu zbiorów tzw. „Nowego Kolber
ga”. Szczególnie pochlebnie skomentował wydane
tomy z tej serii dotyczące województwa lubelskie
goNa koniec seminarium, licznie zgromadzeni
uczestnicy z zainteresowaniem obejrzeli archiwalne
filmy z Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi
oraz Instytutu Sztuki PAN, dotyczące dokumentacji
folkloru.

imprezie to dla mnie zaszczyt, dzięki niej możemy
rozsławić naszą gminę i pokazać piękny i bogaty
kulturowo teren podkarpacki.

Specyficzna atmosfera Festiwalu polegała też
na tym, że popisy wokalne ludowych artystów nie
odbywały się tylko na scenie, ale widać i słychać
ich było w całym mieście. Wszędzie można było
spotkać spacerujących uczestników, którzy z dumą
prezentowali swój region, chętnie pozowali do
zdjęć i odpowiadali na pytania. Śpiewam ju ż od
dziecka - powiedziała jedna z nich - a do przyjazdu
do Kazimierza namówili mnie znajomi. Jest tu
świetna atmosfera i na szczęście pogoda dopisała.

Na każdym kroku można było usłyszeć śmiech
i rozmowy w gwarze ludowej. W powietrzu unosiły
się przyjazne fluidy i wyraźnie widać było, że
członkowie zespołów są ze sobą zżyci, a ta wza
jemna życzliwość przekładała się na cały Kazi
mierz. Spacerujący turyści też byli urzeczeni.

Festiwal Kapel - konkurs
A tymczasem festiwal trwał! Pogoda sprzyjała,
a więc i humory, zarówno uczestników jak i wi
dzów, dopisywały. Na festiwalowej estradzie poja
wili się wiejscy artyści pochodzący z różnych re
gionów Polski - ponad 400 wykonawców z 15 wo
jewództw, którzy rywalizowali ze sobą w dwóch
kategoriach konkursowych - konkursie dużym
i małym. Ich wystąpienia były odzwierciedleniem
poziomu zachowania tradycyjnej muzyki ludowej

{
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A na k a z im ie rs k im ry n k u k a p e la w ciąż g ra ł

Folklor Rekonstruowany

S łu ch ając k o n k u rso w y ch w y stę p ó w i o b serw u 
ją c

S ta n o w ił on o s o b n ą ka te g o rię k o n k u rs o w ą n a

licznie

zg ro m ad zo n y ch

m iło ś n ik ó w m u zy k i

k a zim iersk im festiw alu. P rzy stą p ili do n ie g o m ło 

ludow ej z astan aw iam y się co tak ieg o tk w i w tej

d zi arty ści, d la których m u z y k a lu d o w a stanow i

m u z y c e, że każd eg o ro k u p rz y c ią g a rz e sz e o d b io r

źró d ło tw ó rc z y ch inspiracji. S w o ją w ie d zę m u 

ców ? P y ta m y o to n ie k tó ry c h u c z e s tn ik ó w fe s tiw a 

z y c z n ą w tym zak resie z d o b y w ali p o d okiem d o 

lu, a o d p o w ied zi w ciąż się p o w tarzają: autentycz
ność, tradycja, swojskość, prostota, bezpośredni
kontakt z wykonawcami, poznanie repertuaru.

św iad czo n y ch

m uzy k ó w ,

często

p rzed staw icieli

n ajstarszy ch g e n erac ji lub z a p o śre d n ictw e m n a 
g rań arch iw alnych. M ło d zi artyści chętnie o p o w ia 

Jed e n z e słu ch aczy z L u b elszczy zn y (stały

dali ja k tw o rz ą re p e rtu a r m o c n o o sad zo n y w tra d y 

b y w a lec fe stiw alu , z n a w c a m u zy k i lu d o w ej) p o 

cji, co ich inspiruje i kto je s t ich w zorem . W tej

w ie d ział: Widzę, że festiwal się zmienia, wciąż po
jawiają się nowe, nie wykonywane wcześniejformy,
jak chociażby kolędy, pieśni pogrzebowe, wielka
nocne. To bardzo dobrze, bo przecież o to w tym
wszystkim chodzi, żeby zapomniane przetrwało.
Z k o le i P an z W arszaw y p o w ie d ział: Jestem
tu pierwszy raz i jestem bardzo pozytywnie zasko
czony, atmosferą oraz przyjaznym nastawieniem.
Ciekawe występy zespołów i solistów cechuje róż
norodność repertuarowa. Moim zdaniem Ci ludzie
są bardzo autentyczni, zero komercji, co rzadko się
zdarza w tych czasach. A jeśli chodzi o Targi Sztuki
Ludowej, to nareszcie mogłem kupić prawdziwy
polski produkt.

k ateg o rii w ystąpiło 8 grup.
Jed e n z re p re z en tan tó w tej k ateg o rii, zesp ó ł
śp iew aczy S w ańki z W y ry k sw ój re p e rtu a r o p ie ra
n a d aw n y ch

n ag ra n ia ch , k tó re z w ra c a ją u w agę

sw oim n iep o w tarzaln y m ch arak terem . C złonkow ie
zesp o łu w y stę p u ją w trad y cy jn y ch strojach lu d o 
w y ch : ln ianych serd aczk ach i k o szu lach p rz y o z d o 
b io n y ch

rę czn ie

tk a n y m i p ereb o ram i.

P o c z u cie

u p ły w a ją ce g o c zasu o raz odch o d zące w z ap o m n ie 
n ie su k cesy d aw nych w yry ck ich z e sp o łó w ś p iew a 
czych, b y ły m o ty w a c ją do p o d ję c ia decyzji o ro z 
p o częciu d ziałalności tej grupy.

N a s u w a się w ię c o g ó ln e sp o strzeżen ie, co do
z n a c z e n ia k a zim iersk ie g o festiw alu , że g d y b y nie
fe stiw al w K azim ierzu i in n e teg o ro d zaju w y d a 
rz e n ia , n a s z a k u ltu ra by łab y zn ac z n ie u b o ż s z a Z a 
n ik ałab y n a p ew n o u m iejętn o ść gry' n a w ie lu in 
stru m en tach i n ie p o jaw iło b y się w ielu u ta le n to w a 
n y c h m ło d y ch m u z y k ó w p rzejm u jący ch o d s ta r
szych

sztukę

ludo w eg o g r a n ia

U le g ło b y z a p o 

m n ie n iu w iele g a tu n k ó w lu d o w y ch p ieśn i m iło 
sn y ch , obrzęd o w y ch , ż arto b liw y c h , b a lla d czy k o 
ły san e k , z re d u k o w ała b y się n a p e w n o u m iejętn o ść
śp iew an ia, b o w e w sp ó łcz e sn y m ż y ciu co d zien n y m
ciąg le b rak u je m ie js c a i c zasu n a k u lty w o w an ie

W k a te g o rii so listó w w y stą p ił M iro sław K o la 

d aw nych tra d y c ji m u zy czn y ch .

s a z S z astark i W si, k tó rem u w p rzy g o to w an iu re 

I ch o ciaż zdan iem

p ertu aru p o m a g a ła ż o n a, p a sjo n a tk a fo łk lo ru tego

n iek tó ry ch m ie szk a ń c ó w

reg io n u . W ie lk ie w ra ż en ie z robiły w y k o n a n e p rz e z

K a z im ie rz a D o ln eg o , F e stiw al K a p el i Ś p ie w a k ó w

„Hej, hej lelya” o raz p ie śn i
w ielk o p o stn e: Wysłuchaj Stwórco łaskawy, i O mój
Boże, o mój Boże.

L u d o w y ch z roku n a ro k traci n a sw ej p o p u larn o ści

n ieg o u tw o ry: k o lę d a -

{

to , m am y n ad zieję , ż e je d n a k p r z e trw a ...
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Lubański Festiwal Folklorystyczny „FolkArt”.
Lubań, 26 lipca 2014
Organizator: M iejski Ośrodek Kultury w Lubaniu

Festiwal Folklorystyczny „FolkArt” jest imprezą mającą
na celu popularyzację kultury ludowej wśród mieszkańców
Lubania i okolic. Każdego roku goszczą na nim zespoły folk
lorystyczne z Dolnego Śląska oraz z województw ościen
nych. Na plenerowej scenie w lubańskim Rynku wykonawcy
rywalizują o statuetki Złotych, Srebrnych i Brązowych
Skrzypiec. Imprezie towarzyszą konkursy kulinarne na wyro
by pierogowe i pierogopodobne oraz na domowe nalewki.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mdk.lubań24.pl

XIII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „EUROFOLK”.
Zamość, 15-20 lipca 2014
Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „ Zamojszczyzna ”

Pierwsza edycja „Eurofolku” odbyła się w 2003 roku. Zgodnie
z zamierzeniami organizatorów misją festiwalu, oprócz prezentacji folk
lorysty czno-artystycznej jest również integracja z innymi krajami Euro
py i świata. Takie wspólne świętowanie pozwala bowiem na poznanie
i zrozumienie często odległych nam kultur i tradycji, wymianę do
świadczeń i zacieśnienie więzi społecznych. W tym roku podczas za
mojskiego święta folkloru na scenie festiwalowej wystąpią zespoły
z Białorusi, Chile, Ghany, Meksyku, Tajwanu i Węgier.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.zamojszczyzna.com.pl.
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XX Festiwal Folkloru im. Józefa Myszki.
Iłża, 20 lipca 2014
Organizator: Iłżecki Dom Kultury
Festiwal Folkloru im. Józefa Myszki to impreza folklory
styczna, odbywająca się od 1995 r. w Iłży dla upamiętnienia
twórcy ludowego i folklorysty - Józefa Myszki, zmarłego tra
gicznie w Warszawie w 1964 r. Głównymi celami Festiwalu
poza uczczeniem pamięci folklorysty, są promocja miasta Iłży
i folkloru ziemi iłżeckiej.
Festiwal odbywa się co roku w lipcu w amfiteatrze w Iłży.
Uczestniczą w nim zespoły, soliści i instrumentaliści z całej
Polski. Prezentują oni twórczość patrona festiwalu, która jest bardzo popularna w kręgach wykonawców
muzyki ludowej. Coroczny przegląd kapel, które opierają swój repertuar na twórczości Józefa Myszki przy
ciąga sporą publikę. Podobnie jak w innych latach prócz muzyki można będzie podziwiać lub kupić wyroby
rzemiosła inspirowanego sztuką ludów. Festiwal im. Józefa Myszki, jako impreza tematyczna, z roku na rok
przyciąga coraz większą liczbę osób, tym samym potwierdzając słuszność jej organizacji.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.dkilza.one.pl/Kalendarz_imprez.php

X Festyn „Dzień Pszczelarza” im. ks. Jana Dolinowskiego.
Hańsk, 20 lipiec 2014
Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Hańsku, Wojewódzki Związek Pszczelarski w Lublinie, Nadbużański Związek Pszczelarski w Chełmie, Stowarzyszenie Pszczelarzy Lubelskich, Stowarzyszenie Miłośników
Ziemi Hańskiej
Celem imprezy jest popularyzacja pszczelarstwa na terenie
Polesia Lubelskiego, a także przypomnienie postaci znakomite
go znawcy pszczół, twórcy i konstruktora pierwszego ula ramo
wego, księdza Jana Dolinowskiego. W ramach tego wydarzenia
odbywać się będzie konferencja naukowa dla pszczelarzy. Na
scenie wręczone będą medale i odznaczenia branżowe przyzna
wane przez Polski Związek Pszczelarski. Wszyscy goście będą
mieli okazję posmakować znakomitych miodów, zakupić arty
kuły pszczelarskie oraz wyroby lokalnych twórców ludowych. Zaplanowane są również występy zespołów
i kapel ludowych, liczne pokazy, wystawy i konkursy.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.gokhansk.pl

Folklorystyczne imprezy kulturalne
w III kwartale 2014
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„Zachować dla wszystkich pokoleń” - X Spotkania Folklorystyczne.
Łęki Dukielskie, 20 lipca 2014
Organizatorzy: Stowarzyszenie Kulturalno-Rekreacyjne „Jedność ”, WDK w Rzeszowie, Podkarpacki Urząd
Marszałkowski w Rzeszowie, Starostwo Powiatowe w Krośnie, Gmina Dukla
Im p r e z a m a fo r m ę p rz e g lą d u d o ro b k u a rty s ty c z n e g o f o lk lo r y 
s ty c z n y c h z e s p o łó w ś p ie w a c z y c h , o b rz ę d o w y c h , k a p e l lu d o w y c h ,
a ta k ż e in n y c h w y tw o ró w tw ó rc z o ś c i a r ty s ty c z n e j z te re n u w o je 
w ó d z tw a p o d k a rp a c k ie g o o ra z z a p r o s z o n y c h z e s p o łó w p o lo n ijn y c h
z

z a g ra n ic y .

W

ra m a c h

S p o tk a ń

o r g a n iz o w a n a j e s t w y s ta w a

i k ie rm a s z rę k o d z ie ła , s p rz ę tu g o s p o d a r s tw a d o m o w e g o i r o ln ic z e g o
u ż y w a n e g o n a w s i w m in io n y m s tu le c iu , d e g u s ta c ja p o tr a w k u c h n i
s ta ro p o ls k ie j o ra z p o k a z o b rz ę d ó w lu d o w y c h w s i p o d k a rp a c k ie j.
G łó w n y m

c e le m

S p o tk a ń

F o lk lo ry s ty c z n y c h j e s t p ro p a g o w a n ie

d z ia ła ln o ś c i tw ó rc ó w lu d o w y c h o ra z p r e z e n ta c ja e fe k tó w ic h p ra c y ,
j a k r ó w n ie ż u k a z a n ie p ię k n a w si p o d k a rp a c k ie j, je j b o g a te j tra d y c ji i k u ltu ry .
W ię c e j in fo rm a c ji m o ż n a z n a le ź ć n a s tro n ie : w w w .s to w le k id u k ie ls k ie .d u k la .o r g

VII Międzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur”.
Białystok i województwo podlaskie 22-27 lipca 2014
Organizator: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
F e s tiw a l p re z e n tu je k u ltu r ę i d o ro b e k a rty s ty c z n y z e s p o 
łó w z P o ls k i i k ra jó w z w ią z a n y c h z m n ie js z o ś c ia m i z a m ie s z 
k a ły m i w w o je w ó d z tw ie p o d la s k im . C e le m o r g a n iz a to ró w
j e s t p re z e n ta c ja d o k o n a ń tw ó rc z y c h z e s p o łó w u p ra w ia ją c y c h
r ó ż n e g a tu n k i m u z y k i i s z tu k i, p o c z ą w s z y o d re k o n s tru k c ji
m u z y k i tra d y c y jn e j p o p rz e z f o lk , ja z z , p o m u z y k ę k la s y c z n ą ,
p ro g ra m y c h a r a k te r y s ty c z n e d la z e s p o łó w p ie ś n i i ta ń c a o ra z
w id o w is k a m u z y c z n e . F e s tiw a l j e s t d o s k o n a łą o k a z ją d o
w y m ia n y d o ś w ia d c z e ń p o m ię d z y a rty s ta m i, a d la w id z ó w
s z a n s ą n a p o z n a n ie i z ro z u m ie n ie k u ltu ry i tra d y c ji P o d la s ia i k ra jó w E u r o p y W s c h o d n ie j. K o n c e r ty o d b y w a 
j ą s ię w B ia ły m s to k u i w p o n a d 2 0 m ie js c o w o ś c ia c h w o je w ó d z tw a p o d la s k ie g o .
W ię c e j in fo rm a c ji m o ż n a z n a le ź ć n a s tro n ie : w w w .o k ta w a .w o a k .b ia ly s to k .p l
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XVI Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych.
Rzeszów 23-30 lipca 2014
Organizator: Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska
Organizowany, co trzy lata Światowy Festiwal Polonij
nych Zespołów Folklorystycznych jest jedną z najważniej
szych imprez w Rzeszowie i na Podkarpaciu. W tegorocznej
45. edycji, weźmie udział ponad 30 polonijnych zespołów
folklorystycznych. Festiwal będzie się składał z dwóch części.
W dniach 20-23 lipca 2014 roku odbywać się będzie część
przedfestiwałowa, podczas której wybrane zespoły zaprezen
tują się w wybranych miejscowościach całego województwa.
Prowadzone też będą spotkania dla zainteresowanych choreografów polonijnych. Część główna - festiwalo
wa rozpocznie się 23 lipca i potrwa do 30 lipca. Dnia 25 lipca ulicami Rzeszowa przejdzie barwny korowód
i nastąpi oficjalne otwarcie Festiwalu. W ramach koncertu powitalnego zaplanowano występ zespołu RATATAM. Kolejne dwa dni to „Dni Polonijne”, podczas których odbędą się koncerty zespołów polonijnych,
wystawy, kiermasze i festyny. W 28 lipca odbędzie się koncert „Folklor Narodów Świata”, 29 lipca Koncert
Galowy, który zakończy Festiwal.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.wspolnota-polska.rzeszow.pl

VI Siemiatycki Przegląd Kapel.
Siemiatycze, 24 lipca 2014
Organizator: Urząd Miasta Siemiatycze
Celem przeglądu jest prezentacja i pielęgnacja tradycji pieśni
i muzyki ludowej, z uwzględnieniem autentycznego repertuaru
i sposobów wykonania. Podczas prezentacji poszczególnych ze
społów ważne jest zachowanie lokalnej gwary, tradycyjnego stro
ju oraz specyficznego dla danego regionu składu kapel. Połącze
nie tych wszystkich elementów stwarza atmosferę autentyczności,
co pozwala widzom na lepsze zrozumienie charakterystycznych
dla nich wartości kulturowych. To również znakomita okazja
do popularyzacji dorobku zespołów i ich repertuaru.
Więcej informacji można znaleźć na stronach: www.sok.net.pl,www.siemiatycze-um.com.pl
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Międzynarodowy Festiwal Folkloru lii „Dni Kultury Kaszubskiej”.
Kartuzy, 24-26 lipca 2014
Organizator: Gmina Kartuzy
M ięd z y n a ro d o w y F estiw al F o lk lo ru „ D n i K u ltu ry K a s z u b 
skiej” j e s t je d n ą z n ajw ię k sz y c h im p re z fo lk lo ry sty cz n y c h w P o l
sce. Z ro k u n a ro k z y sk u je w ię k sz ą p o p u la rn o ść, g ro m a d z ą c co raz
lic z n iejsz ą p u b liczn o ść. J es t to b e zp o śre d n ie n a w ią z a n ie d o J a r 
m a rk u K asz u b sk ieg o , k tó ry o d b y w a ł s ię w K a rtu z a c h p rz e z p o n a d
20 lat. T e g o ro c z n a ed y cja im p re z y b ę d zie o b fito w a ć w w iele
atrakcji m u z y c zn y c h i fo lk lo ry sty cz n y c h . W y d a rz e n iu te m u b ę d ą
to w a rz y sz y ć k ie rm a s z e lo k a ln y c h tw ó rc ó w lu d o w y c h i sto isk a K ó ł
G o sp o d y ń W ie jsk ic h ; oraz lic z n e k o n k u rsy . Jed n y m z w a ż n ie j
szych je s t k o n k u rs na n a jle p sz ą tra d y c y jn ą p o tra w ę k a szu b sk ą,
k tó re g o celem j e s t z ac h o w a n ie trad y cji k u lin a rn y c h K a sz u b , p rz e k az y w a n ie z a so b ó w w ie d z y reg io n aln ej
m ło d e m u p o k o le n iu , z a p o z n a n ie z te ch n ik am i p rz y g o to w a n ia i p o d a w an ia p o tra w k a sz u b sk ich , p rz y b liż e n ie
zw y cz a jó w ż y w ien io w y c h ró ż n y c h stro n K a sz u b , stw o rz en ie n o w y ch ja k o ś c io w o p o tra w w o p a rc iu o p r o 
d u k ty i p rz e p isy k asz u b sk ie; o ra z z a w o d y w ę d k arsk ie o P u c h a r B u rm istrz a K artu z. P o n a d to n a 2 6 lip c a z a 
p la n o w an a j e s t p ró b a p o b ic ia re k o rd u G u in e ssa w sm ażen iu N a jw ięk szej J a je c z n icy Św iata.
W ięcej in fo rm acji m o ż n a z n aleź ć n a stro n ie w w w .d k k .k artu zy .p l

Białoruski Festiwal Folkowy „Siabrouskaja Biasieda 2014”.
Gródek, 26 lipca 2014
Organizator: Urząd Gminy Gródek
F e stiw al o d b y w a s ię n a u ro c z y sk u B o ry k w p o b liż u m ie j
sco w o ści G ró d e k i m a n a celu p re z en tac ję k u ltu ry m n ie jszo śc i
b iało ru sk iej. W tra k c ie im p re z y o d b y w a ją się w y stę p y z esp o łó w
z P o lsk i i B ia ło ru si, p o k a z y rę k o d z ie ła tw ó rc ó w lu d o w y c h g m i
n y G ró d e k , d e g u sta c ja p o tra w re g io n a ln y c h o ra z lic z n e k o n k u r
sy. N a z a k o ń c z e n ie w sz y s c y u c z e stn ic y Jej zw ień c z e n iem je s t
w sp ó ln a z ab a w a przy d ź w ięk a c h m u zy k i lu d o w ej.
W ięcej in fo rm a cji m o ż n a z n aleź ć n a stronie: w w w .g ro d e k .p l
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Podlaska Oktawa Kultur / Festiwal „Kresowa Przyśpiewka Frywolna".
Czarna Białostocka, 26 lipca 2014
Organizator: Dom Kultury w Czarnej Białostockiej
Festiwal jest imprezą cykliczną, obejmującą swoim zasięgiem zwłaszcza
region kresów wschodnich, chociaż organizatorzy są otwarci na propozycje
z innych ciekawych rejonów. Jego celem jest przybliżenie widzom w sposób
humorystyczny i frywolny złożoności i tradycji kultury kresowej. Podczas kon
certu występują polskie zespoły ludowe oraz grupy reprezentujące naszych
wschodnich sąsiadów. Zwieńczeniem wieczoru są prezentacje tradycyjnych
tańców, najciekawszych narodowych pieśni i obrzędów z różnych regionów
świata w ramach Podlaskiej Oktawy Kultur.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: wvw.czamabialostocka.pl

XVIII Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej im. Jana Iwaszczyszyna.
Kamień Pomorski 26 - 27 lipca 2014
Organizator: Kamieński Dom Kultury w Kamieniu Pomorskim
Celem Festiwalu jest dokumentowanie, in
spirowanie do twórczości oraz wspieranie roz
woju kultury ludowej tworzonej po 1945 r. na
Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski
o przerwanej ciągłości kulturowej. Na tych
ziemiach od ponad sześćdziesięciu lat powstaje
nowa kultura lokalna, ludowa i regionalna.
Mieszkańcy tworzą ją w oparciu o własne tra
dycje, zarówno dawne, jak i rodzące się współ
cześnie, dotyczy to w szczególności muzyki
instrumentalnej, instrumentów, tańców, pieśni oraz strojów do prezentacji tej kultury. Impreza stwarza więk
sze szanse promocji tej twórczości, jej autorów oraz wykonawców, tak w kraju jak i po za jego granicami.
Festiwalowe spotkania ludowych artystów to także sposobność do wymiany doświadczeń, wzbogacenia
i poszerzenia własnego repertuaru, zawierania przyjaźni i ogólnej integracji artystycznego mchu ludowego
oraz konsultacji z gronem fachowców.
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Zaś dla naukowców badających aktualną twórczość artystyczną mieszkańców wsi i małych miasteczek Ziem
Zachodnich i Północnych Polski, festiwal w Kamieniu Pomorskim jest cennym polem obserwacji, w którym
skupiona jest owa twórczość.
Wśród kategorii Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej wymienia się:
- zespoły śpiewacze a’capella
- zespoły śpiewacze z instrumentem akustycznym
- zespoły śpiewacze z towarzyszeniem innych instrumentów (elektroniczne)
- zespoły śpiewacze z towarzyszeniem kapel
- kapele instrumentalno - śpiewacze
- zespoły dziecięce
- zespoły taneczne
- soliści (mogą być członkowie zespołu).
Organizatorzy festiwalu podkreślają, że repertuar festiwalowy powinien być utrzymany w konwencji ludo
wej! Rozumianej jako zachowanie w tekstach tematów i motywów' charakterystycznych dla pieśni ludowej
(przyroda, rozrywki, praca, obyczaje, życie codzienne i świętowanie na wsi), prosty język z elementami
dawnej lub współczesnej gwary ludowej/środowiskowej. W muzyce nawiązywanie do melodii ludowych, ich
motywów, metrum. W poszczególnych kategoriach zostaną przyznane I, II, III miejsca.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://wwvw.kadek-kamien.pl/festiwal.php

XXI Muzealne Święto Tradycji Łemkowskiej „Od Rusal do Jana”.
Zyndranowa, 26-27 lipca 2014
Organizator: Towarzystwo na rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej
Organizowane w Zyndranowej święto
"Od Rusal do Jana", czyli "Od Zielonych
Świątek do Świętego Jana" już od wielu łat
wchodzi w' skład cyklu imprez o charakterze
kulturalno-religijnym nawiązujących do łem
kowskiej tradycji ludowej. Jego początki się
gały okresu sprzed Chrztu Rusi i były związa
ne z tworzeniem się na Dukielszczyźnie
pierwszych osiedli. Stanowiło wównzas oka
zję do nawiązania kontaktów między miesz
kańcami rozrzuconych między wzgórzami
wsi. Dla większości uczestników tego święta
to sentymentalna podróż do lat dzieciństwa
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i młodości. Do Zyndranowej zjeżdżają Łemkowie z najdalszych zakątków kraju, by choć przez chwilę móc
przebywać na ziemi swoich ojców, pomodlić się na cmentarzu, w cerkwi, przywołać obrazy z szczęśliwych
dziecięcych lat.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.zyndranowa.org

III Międzynarodowy Festiwal „Kultura bez granic” - IX Międzynarodowe Siemiatyckie Targi
Pogranicza.
Siemiatycze, 27 lipca 2014
Organizator: Urząd Miasta Siemiatycze
Celem Festiwalu jest konfrontacja artystycznych zespołów
mniejszości narodowych, ukazanie wzajemnych zależności pomiędzy
kulturami pogranicza, a także prezentacja dorobku twórców ludo
wych, zarówno w dziedzinie rękodziełą jak i promowania własnych
zdolności i talentów.
Więcej informacji można znaleźć na stronach: www.sok.net.pl,
www.siemiatycze-um.com.pl

Chałupkowe Garcynki.
Chałupki, 27 lipca 2014
Organizator: Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach
Chałukowe Garcynki to impreza folklorystyczna promująca li
czącą kilkaset lat miejscową manufakturę wyrobów z gliny. Do
udziału w imprezie zapraszani są nie tylko lokalni garncarze, ale
również z innych regionów Polski. Garncarze dzielą się z licznie
zgromadzoną publicznością, swoimi technikami rzeźbienia w glinie,
a także toczenia na kole garncarskim.
Wioska słynie nie tylko w Polsce, lecz również w całej Europie
z wielowiekowych tradycji garncarskich. Początki garncarstwa
w Chałupkach przypadają na połowę XVI w. Działalność Chałupek
(jako ośrodka) zarysowuje się wyraźniej dopiero pod koniec XIX w.
W roku 1935 r. we wsi istniało aż 69 warsztatów garncarskich, zaś
40 lat później - już tylko 40 warsztatów. Umiejętności toczenia
garnków przekazywano z pokolenia na pokolenie. Zazwyczaj całe rodziny zajmowały się tym niezwykle
rzadkim rzemiosłem. Wiele naczyń i figur glinianych znajduje się w zbiorach muzealnych.
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Podczas ludowego festynu jakim są Chałupkowe Garcynki będzie można obejrzeć występy kapel ludowych
i miejscowych poetów ludowych.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.strefaimprez.pl

51. Tydzień Kultury Beskidzkiej.
26 lipca - 3 sierpnia 2014
Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, samorządy Wisły, Szczyrku, Żywca, Makowa
Podhalańskiego, Oświęcimia, Istebnej i Ujsoł oraz Koło Miejscowe PZKO w Jabłonkowie.
Tydzień Kultury Beskidzkiej to największa
w kraju i jedna z największych imprez folklory
stycznych w świecie. Ponad 100 zespołów pieśni
i tańca z około 30 państw na różnych kontynen
tach, 4 tysiące tancerzy, śpiewaków i muzyków,
ponad 50 kilkugodzinnych wieczornych koncertów
na dużych plenerowych estradach, odbywających
się równocześnie w kilku miejscowościach przez
kolejnych 9 dni. Część zespołów uczestniczy
w dwóch imprezach konkursowych: Festiwalu Folkloru Górali Polskich i Międzynarodowych Spotkaniach
Folklorystycznych w Żywcu.
Odbędzie się wiele imprez towarzyszących, takich jak przedpołudniowe koncerty kapel, uliczne korowody,
wystawy, kiermasze i Targi Sztuki Ludowej w Żywcu.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.rok.bielsko.pl/tkb.php

W ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej odbędą się:
•

43. Festiwal Folkloru Górali Polskich w Żywcu.
26 lipca-3 sierpnia 2014

Organizatorzy Festiwalu: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Miejskie Centrum Kultury w Żywcu

Festiwal odbywa się w Żywcu od 1970 r. Jest to największe
spotkanie polskich górali; zespołów, kapel, instrumentalistów,
śpiewaków, twórców sztuki ludowej, specjalistów folklorystów
i kochającej góralski folklor publiczności. Impreza ma na celu
kultywowanie i upowszechnianie bogactwa kultury ludowej
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wszystkich górskich grup etnicznych oraz grup i enklaw tworzących i działających na terenie gór i terenach
podgórskich. Jest przeglądem zespołów i solistów prezentujących najcenniejsze i autentyczne wartości
w śpiewie, muzyce, tańcach, obrzędach i zwyczajach ludowych.
Festiwal obejmuje konkurs regionalnych zespołów pieśni i tańca oraz konkurs kapel, grup śpiewaczych,
śpiewaków ludowych i instrumentalistów. Konkursem objęci są uczestnicy prezentujący kulturę rdzennie
polską. Festiwalowi towarzyszą wystawy i targi sztuki ludowej.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.rok.bielsko.pl/tkb.php

•

25. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne w Żywcu.
26 lipca - 3 sierpnia 2014

Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej

Spotkania Folklorystyczne odbywają się w ramach
Tygodnia Kultury Beskidzkiej od 1990 r. Jest to impreza
przechodnia, jak dotąd gościły ją u siebie trzy spośród
pięciu estrad Tygodnia Kultury Beskidzkiej: Wisła,
Szczyrk i Żywiec.
Podstawowym założeniem Spotkania jest prezentacja oraz
poznanie kulturowego dziedzictwa różnych narodów.
Szczególny nacisk zgodnie z regulaminem położony zo
staje na autentyczność śpiewu, muzyki, tańca, obrzędów i zwyczajów.
Co roku kilkanaście grup z różnych zakątków świata zabiera festiwalową publiczność w niezwykłą, często
bardzo egzotyczną podróż. Ich sceniczne zmagania oceni Międzynarodowa Rada Artystyczna złożona
z wybitnych znawców folkloru, etnomuzykologów oraz choreografów. Najlepszej grupie za całość prezenta
cji przyznana zostanie Grand Prix, a sześciu zespołom nagrody za poszczególne elementy programu. MSF
odbywają się pod patronatem Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki
Ludowej (CIOFF).
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.rok.bielsko.pl/tkb.php

•

67. Gorolski Święto w Jabłonkowie (Republika Czeska).
1-3 sierpnia 2014

Organizator: Koło Miejscowe Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Jabłonkowie

Gorolski Święto to najdłuższa i najważniejsza impreza kulturalna w zaolziańskich dziejach, istnieje
od lat 1947-1948. Wówczas na zebraniu MK PZKO podjęto decyzję o zorganizowaniu festynów, które
nazwano Gorolskim Świętem, a do udziału zaproszono zespoły okolicznych gmin.

Folklorystyczne imprezy kulturalne
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Celem tej plenerowej imprezy była i jest prezentacja kultury ludowej,
by ona nie była tylko echem przeszłości, ale żywą wartością dnia dzi
siejszego, źródłem tożsamości. Z biegiem czasu do rodzimych zespo
łów folklorystycznych dołączyły zespoły z Czech, Moraw, Słowacji,
a połączenie Gorolskigo Święta z Tygodniem Kultury Beskidzkiej
umożliwiło zaprezentowanie publiczności zespołów ludowych do
słownie z całego świata.
Impreza odbywa się tradycyjnie w pierwszy weekend sierpnia
w Lasku Miejskim i trwa trzy dni.
Pierwszy dzień imprezy (piątek) jest przeglądem instrumentalistów,
śpiewaków i gawędziarzy. W sobotę po występach dziecięcych zespo
łów folklorystycznych prezentuje się zawsze jeden zespól bardziej
znany i oklaskiwany. W niedzielne przedpołudnie na Rynku Jabłonkowskim koncertują kapele ludowe. Od
2007 r. o godzinie 10.30 rozpoczyna się w jabłkowskim kościele parafialnym msza ekumeniczna w intencji
uczestników i organizatorów GŚ.
Gorolski Święto to także wystawy sztuki ludowej, kiermasze książki, wieczory poezji, zawody sportowe np.
B ieg o dzbanek m leka i rajdy turystyczne. W ciągu dwóch dni GŚ uczestnicy mogą obejrzeć pokaz wiejskich

rzemiosł i rękodzielnictwa połączony ze sprzedażą. Imprezie towarzyszą seminaria na temat muzyki ludo
wej. Na skraju Lasku Miejskiego można zażywać relaksu podczas koncertów kapel ludowych.
Oglądając program widzowie mogą równocześnie zajrzeć do kilkunastu stylowych stoisk z tradycyjnymi
specjałami kuchni śląskiej. Gorolski Święto to także okazja do spotkań przyjaciół i znajomych z Zaolzia,
Polski, Moraw i Czech.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.gorolskiswieto.cz/ofestivalu_pl.html

•

20. Festyn Istebniański w Istebnej.
26-27 lipca 2014

O rganizator: G m inny O środek K ultury

Wielkie Folklorystyczne Święto Festyn
Istebniański, które odbędzie się pod koniec
lipca to kolejna lekcja folkloru, tradycji,
wspaniałych wartości, które potrafią prze
trwać wieki tylko wtedy, jeśli są dobre i czy
ste u swoich podstaw
Festyn Istebniański w ramach Tygodnia Kul
tury Beskidzkiej to jeden z największych festiwali folklorystycznych w Europie, na którym prezentują się
zespoły folklorystyczne z całego świata: Wioch, Chorwacji, Kraju Basków i innych. Jak co roku festyn roz-
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pocznie się korowodem zespołów. Pierwszego dnia po występach zespołów odbędzie się zabawa taneczna.
Drugi dzień Festiwalu upływnie w atmosferze występów taneczno-muzycznych, ale również pod kątem re
gionalnych kulinariów. Pięknie udekorowane stoiska zachęcą wszystkich wokół nie tylko nęcącymi zapa
chami smakołyków, ale także ciekawymi sposobami przyrządzania i podawania naszych tradycyjnych dań.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.istebna.eu

•

36. Wawrzyńcowe Hudy w Ujsołach.
2-3 sierpnia 2014

Organizator: Gmina Ujsoły

Tylko w Ujsołach przetrwał niespotykany nigdzie indziej zwy
czaj palenia „hud”, czyli wielkich ognisk w noc świętego Waw
rzyńca. Zwyczaj ten stał się okazją do obchodów corocznego święta
gromadzącego liczne rzesze miłośników gór i góralskich tradycji.
Tradycyjnie Wawrzyńcowe Hudy rozpoczną się dźwiękiem
trąbit. Potem nastąpią występy zespołów zagranicznych, które każ
dego roku cieszą się ogromnym zainteresowaniem i dostarczają
niezapomnianych emocji. Nieodłącznym elementem imprezy są
także występy rodzimych zespołów folklorystycznych. Kulminacją
sobotniego wieczoru będzie podpalenie wysokiej Hudy.
Podczas imprezy odbędą się również: finałowe rozgrywki XV Turnieju Piłki Kamieńców ej o Puchar
Wójta Gminy Ujsoły; oraz XIV zawody drwali o tytuł „Ujsolskiego Drwala roku 2014”.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.ujsoly.com.pl

9. Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Podlaskie spotkania"
Wysokie Mazowieckie, 1 sierpnia 2014
Organizator: M iejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem

Pierwsza edycja Festiwalu odbyła się w 2006 roku. Każdego roku cieszy się on
dużym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców, jak i odwiedzających ten
region turystów. Jego głównym celem jest promocja tradycji, kultury i piękna Podla
sia oraz popularyzacja folkloru innych zakątków świata. To również znakomita oka
zja do poznania różnych sposobów interpretacji ludowości oraz jej scenicznych pre
zentacji. Urozmaiceniem Festiwalu są kiermasze sztuki ludowej, rzemiosła arty
stycznego i kuchni regionalnej poszczególnych krajów i regionów.
t^DZYNARODO*VV.
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Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://podlasie-festival.letnet.pl.
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XXXVII Międzynarodowy Jarmark Folkloru.
Węgorzewo, 2-3 sierpnia 2014
Organizatorzy: Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego
Kresów dawnych i Obecnych „Ojcowizna”
To jedno z największych i najbardziej atrakcyjnych spotkań
z autentyczną kulturą i sztuką ludową Polski, Białorusi, Rosji,
Łotwy i Ukrainy. Swój kunszt śpiewaczy, taneczny i muzyczny
zaprezentują tutaj najlepsze zespoły krajowe i reprezentanci pań
stw ościennych. Podczas imprezy odbywać się będą pokazy tra
dycyjnego rzemiosła ludowego, miedzy innymi: kowalstwa,
garncarstwa, malowania pisanek, wycinankarstwa, tkactwa, wy
robu świec z wosku pszczelego czy koronkarstwa.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.muzeum-wegorzewo.pl.

Festiwal Kultur i Kresowego Jadła.
Basznia Dolna (Osada Kresowa), 2-3 sierpnia 2014
Organizatorzy: Marszalek Województwa Podkarpackiego i Wójt Gminy Lubaczów, Gminny Ośrodek Kultury
w Lubaczowie
Pierwsza edycja Festiwalu odbyła się w 2005 roku. Początkowo
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miała charakter lokalny i nawiązywała do wielokulturowej tradycji
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śników dobrej kuchni spowodowało, że szybko zyskała ona rangę
jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w regionie. Jed
nym z głównych punktów programu jest historyczna inscenizacja
bitwy króla Jana III Sobieskiego pod Niemirowem. Corocznie pod
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nym rozległe łąki Baszni Dolnej stają się polem bitwy hetmana So
baczów. Uczestnicy tego wydarzenia mogą też oglądać triumfalny

wjazd orszaku Króla Jana III Sobieskiego na festiwalowy plac, wziąć udział w turniejach rycerskich, obej
rzeć pokazy zręczności XVII-wiecznych husarzy polskich i jeźdźców tatarskich oraz posłuchać muzyki
w wykonaniu lokalnych grup folklorystycznych, zespołów z zagranicy oraz zaproszonych gwiazd. Centralną
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część festiwalowego placu zajmuje "Kresowa Osada dla dzieci"- plac zabaw z minionej epoki, gdzie naj
młodsi festiwalowi goście mają okazję do wypróbowania swoich umiejętności garncarskich. Tuż obok znaj
dują się liczne stoiska rękodzielników i twórców ludowych z całego województwa. Miłośnicy dobrego je 
dzenia mogą skosztować tradycyjnych przysmaków kresowych, sporządzonych przez Koła gospodyń wiej
skich, producentów żywności, gospodarstwa agroturystyczne, restauracje i hotele. Szczególne znaczenie
mają tu miody-lubaczowski wielokwiatowy leśny i lipowy, wpisane na listę Produktów Tradycyjnych Mini
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prezentowane smakołyki biorą udział w konkursie "Kresowe Jadło".
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.kresowaosada.pl

Folkowa Nuta -X V I Spotkanie Rodzin Muzykujących.
Babice nad Sanem, 3 sierpnia 2014
Organizatorzy: Gmina Krzywcza, Centrum Kulturalne w Przemyślu, Starostwo Powiatowe w Przemyślu.
Impreza jest skierowana do rodzin muzykujących z rejonu
SPOTKANIE RODZIN
MUZYKUJĄCYCH

OUowtiłWf*'

podkarpackiego. Jej celem jest podtrzymywanie zwyczaju wspól
nego rodzinnego spędzania czasu przy muzyce i śpiewie, jak
również promowanie lokalnych tradycji pieśniarskich. Takie
wspólne muzykowanie w gronie rodzinnym jest bowiem jedną
z form przekazywania zwyczajów regionalnych przyszłym poko

Babice n/Sanem

leniom. Dla wszystkich uczestników tego wydarzenia organizato
rzy zaplanowali również szereg innych atrakcji, między innymi
wystawę rękodzielnictwa ludowego, degustacje potraw regional

nych, liczne konkursy dla dzieci i dorosłych.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.ck.przemysl.pl

Wesele w skansenie.
Osowicze, 3 sierpnia 2014
Organizator: Muzeum Podlaskie w Białymstoku -R a tu sz

Podczas festynu zaprezentowana zostanie rekonstrukcja tradycyjnego,
wiejskiego wesela. Inscenizacja będzie zawierać najbardziej charakterystycz
ne dlań momenty, poczynając od swatów, na oczepinach kończąc. Przedsta
wienie przygotują członkowie zespołów folklorystycznych.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.muzeum.bialystok.pl

----------------------- f
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Koń, jaki jest...
Kolbuszowa, 3 sierpnia 2014
Organizator: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

W programie szóstej edycji tego wydarzenia organizatorzy zapla
nowali pokazy tradycyjnych prac polowych, wystawę klaczy konia ma
łopolskiego, emocjonujące zawody dla woźniców i jeźdźców, konkursy
dla publiczności, a także pokazy rzemiosła ludowego.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.muzeumkolbuszowa.pl

Regionalny Festiwal Pogranicza Kartaczewo.
Gołdap, 3 sierpnia 2014
Organizatorzy: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Miasto i Gmina Gołdap
r

i

Kartaczewo

Festiwal Pogranicza jest organizowany w Gołdapi już od wielu lat.
Przybywają tutaj wszyscy miłośnicy kuchni, aby skosztować najlepszych
kartaczy w regionie. Przysmaki te są przygotowywane przez ekipy profe

Regionalny Festiwal Pogranicza Kartaczewo

sjonalnych kucharzy oraz amatorów. W ramach tego wydarzenia odby
wają się dwa konkursy - „Mistrz kartaczy”, który jest rozstrzygany przez
profesjonalne jury oraz „Mistrz kartaczy - kartacze domowe”, gdzie
zwycięzcę wybiera publiczność. Wśród innych atrakcji organizatorzy
zaplanowali także kiermasz produktów naturalnych i tradycyjnych oraz
występy artystyczne.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.produktregionalny.warmia.mazury.pl
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Międzynarodowy Festiwal Folkloru.
Strzegom, 5-10 sierpień 2014
Organizatorzy: Strzegomskie Centrum Kultur, CIOFF - Międzynarodowa Rada Folkloru, Rada Miejska
Strzegomia
Pomysł stworzenia Festiwalu powstał w czasie organizacji
imprez z okazji 750 - lecia nadania praw miejskich miastu
Strzegom. Początkowo funkcjonował pod nazwą „Przyjaciele
Kostrzan” i był związany z Zespołem Pieśni i Tańca „Kostrzy
nie” . W 1993 roku do prac organizacyjnych przyłączył się ów
czesny

Strzegomski

Ośrodek

Kultury

Międzynarodowy

i wydarzenie to przyjęło nazwę Festiwalu Folkloru, a po na
wiązaniu kontaktu z Polską Sekcją Międzynarodowego Stówa
rzyszenia Festiwali Folklorystycznych i Sztuki Ludowej Międzynarodowego Festiwalu Folkloru. Impreza w Strzegomiu trwa cały tydzień. Od poniedziałku goszczą
zespoły zagraniczne, które przyjeżdżają do miasta prosto z Tygodnia Kultury Beskidzkiej. We wtorek i środę
odbywają się koncerty w różnych miastach Dolnego Śląska, natomiast w czwartek rozpoczynają się koncerty
festiwalowe w Strzegomiu. Odbywają się one na dwóch estradach: w Rynku - koncert kapel ludowych, oraz
na dużej płycie stadionu - główne koncerty festiwalowe. W tym roku swój udział w Festiwalu zapowiedziały
zespoły z Armenii, Irlandii, Czech, Indii, Meksyku i Polski.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.sck.strzegom.pl

Festiwal kaszy „Gryczaki”.
Janów Lubelski, 9-10 sierpnia 2014
Organizatorzy: Janowski Ośrodek Kultury, Gmina Janów Lubelski, Muzeum Regionalne w Janowie
Lubelskim
„Gryczaki” to impreza cykliczna odbywająca
się corocznie w połowie sierpnia. Motywem prze
wodnim tego wydarzenia jest oczywiście kasza gry
czana, która na Lubelszczyźnie jest uprawiana
i przetwarzana od pokoleń. W tradycji ludowej jest
ona symbolem dostatku. Celem Festiwalu jest pro
mocja sztuki kulinarnej, wysokiej jakości produktów
regionalnych oraz tradycji związanych z wytwarza
niem domowych nalewek. Jest również doskonałą
okazją do upowszechniania twórczości ludowej,
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rękodzielnictwa i kultury tego regionu. Każdego roku Festiwal Kaszy „Gryczaki” cieszy się dużym zaintere
sowaniem nie tylko lokalnej społeczności, ale i smakoszy z całej Polski.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.jokjanow.pl

XIV Podlaskie Święto Chleba.
Ciechanowiec, 10 sierpnia 2014
Organizator: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka

Podlaskie Święto Chleba to impreza cykliczna,
której organizatorem jest Muzeum Rolnictwa im. ks.
K. Kluka w Ciechanowcu. Przedsięwzięcie zrzesza
piekarzy, cukierników, młynarzy, rolników, handlow
ców i konsumentów. Jest to znakomita okazja do
przybliżenia wszystkim zainteresowanym

dawnej

kultury wiejskiej okolic Podlasia, a także możliwość
nabycia niepowtarzalnych wyrobów rękodzielniczych
stworzonych przez okolicznych twórców ludowych oraz skosztowanie wyśmienitych produktów piekarskich
i cukierniczych. Podczas uroczystości odbywa się święcenie zwierząt gospodarskich, pokaz ceremonii do
żynkowych, parada zabytkowych ciągników oraz występy kapel podlaskich zespołów muzycznych z końco
wym koncertem gwiazdy wieczoru.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.muzeumrolnictwa.pl

Festiwal „Zaklęte w drewnie”.
Sanok, 10 sierpnia 2014
Organizatorzy: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podkar
packiego

Festiwal jest organizowany w ramach projektu „Transgraniczny
produkt turystyczny - Zaklęte w drewnie”, którego główną ideą jest
potrzeba aktywizacji gospodarczej wspólnot zamieszkujących obsza
ry przygraniczne dla rozwoju funkcji czasu wolnego. Jednym z za
planowanych działań jest stworzenie bazy danych szlaków architek
tury drewnianej, zakładów przemysłu drzewnego i karczm regional
nych. Impreza skierowana jest zarówno do mieszkańców regionu, jak
i turystów odwiedzających województwo podkarpackie. Jej zadaniem
jest ukazanie bogactwa architektuiy drewnianej znajdującej się na pograniczu polsko-słowackim oraz
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zaprezentowanie wysokiego poziomu dzieł tworzonych przez okolicznych artystów rzeźbiarzy. Uczestnicy
tego wydarzenia będą też mogli wziąć udział w rozmaitych pokazach, warsztatach i konkursach, a także po
słuchać muzyki w wykonaniu lokalnych artystów.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.umwp.podkarpackie.pl

48. Dymarki Świętokrzyskie.
Nowa Słupia, 15-17 sierpnia 2014
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z siedzibą w Rudkach
Dymarki Świętokrzyskie to coroczna impreza plenerowa orga
nizowana u stóp Łysej Góry. Ma najdłuższą tradycję w regionie odbywa się od 1967 r. Niezmiennie poświęcona jest prezentacji
wyników badań nad starożytnym hutnictwem żelaza w Górach
Świętokrzyskich.
W tym roku imprezę rozpocznie Festiwal Kultury Ludowej - Prze
gląd Świętokrzyskich Zespołów i Kapel Ludowych. Zaś główną jej
atrakcją będzie pokaz wytopu żelaza w piecach ziemnych metodą
sprzed 2000 lat połączony z prezentacją wyników badań naukowych i zajęciami warsztatowymi. W trakcie
Dymarek Świętokrzyskich będzie można też obejrzeć warsztaty rzemiosł dawnych, pokazy rękodzieła ludo
wego (kowali, garncarzy, rzeźbiarzy) i realia życia ludzi w II w n.e. Uzupełnieniem warsztatów będą wystę
py muzyków folkowych i ludowych.
Dymarki to wielkie regionalne święto gwarantujące przybyłym uczestnikom aktywne uczestnictwo w miej
scowej spuściźnie archeologicznej, ludowej i regionalnej o znaczeniu europejskim. Jej celem jest uwrażli
wienie odbiorców i uczestników projektu na unikalne formy rekonstrukcji rzemiosła, aspektów życia co
dziennego i kultury duchowej ludności zamieszkującej ziemie polskie w okresie rzymskim oraz upowszech
nienie wiedzy o elementach najstarszego dziedzictwa przemysłowego regionu świętokrzyskiego.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.dymarki.pl

17. Święto Śliwki.
Szydłów, 16-17 sierpnia 2014
Organizator: Gminne Centrum Kultury w Szydłowie
Szydłów uznawany jest za stolicę polskiej śliwki, uprawianie śliwek
przechodzi tu z pokolenia na pokolenie, zaś Święto Śliwki to swoiste sa
downicze dożynki. Impreza ma na celu promocję owoców z okolicznych
sadów. Prezentowanych jest kilkanaście odmian śliwek, które można
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degustować, a także zakupić po atrakcyjnych cenach. Na licznych stoiskach można spotkać potrawy, których
głównym składnikiem jest śliwka. Wśród gości odwiedzających Szydłów wzięciem cieszy się także nalewka
„śliwowica" produkowana według starej receptury. Niezwykłą atrakcją jest pokaz suszenia owoców staro
dawną metodą ziemną na tzw. laskach. Imprezie będą towarzyszyć liczne stoiska rękodzielnicze oraz ze
swojskim jadłem ludowym.
W Szydłowie corocznie celebruje się ten dar natury, jakim jest śliwka. Jednak jest ona ważna tam nie tylko
przez dwa dni świętowania, ale przez cały rok. Jest zarówno źródłem dochodu dla wielu mieszkańców, ale
i smacznym owocem, który towarzyszy im przez cały rok w różnej postaci.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:www.szydlow.pl

Międzynarodowa Konferencja - Produkt regionalny i kultura
ludowa największym skarbem każdej wsi.
Łącko koło Krakowa, 18-19 sierpnia 2014
Organizatorzy: Fundacja ALUM NO (Departament ds. Międzynarodowych i Departament ds. Konferencji),
Uniwersytet Papieski Jana Pawła I I w Krakowie, Akademia Ignatianum w Krakowie, Uniwersytet Kazimie
rza Wielkiego w Bydgoszczy

Celem konferencji „Produkt regionalny i kultura lu
dowa największym skarbem każdej wsi” jest prezentacja
szeroko rozumianej kultury ludowej oraz produktu regio
nalnego w różnych regionach Europy, ich wpływu na
rozwój społeczeństwa lokalnego, a także pokazanie toż
samości regionalnej w różnych krajach europejskich.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.alumno.org.pl.

46 Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich.
22-30 sierpnia 2014 r. w Zakopanym
Organizator: www.zakopane.pl

Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich
Międzynarodowy

Festiwal

Folkloru

Ziem Górskich w Zakopanem

to jedna z najstarszych i najpopularniejszych imprez
folklorystycznych w Europie. W drugiej połowie sierp
nia park zakopiański tzw. Równie Krupowe tradycyjnie
zamieniają się w wielką wioskę festiwalową napełnioną
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tańcem, śpiewem i radością. Festiwal ma unikatową formułę, jest bowiem wielkim konkursem, w którym
przedstawiciele ludzi gór z różnych krajów walczą o Złotą, Srebrną i Brązową Ciupagę. Zmagania toczą się
w trzech kategoriach: folklor tradycyjny, folklor tradycyjnie opracowany oraz folklor stylizowany.
Festiwal pozwala zarówno mieszkańcom Podhala jak i licznie zgromadzonym turystom poznać zwyczaje
i kulturę ludzi z całego świata. Jego celem jest promocja i popularyzacja współczesnych zjawisk kultury lu
dowej z uwzględnieniem ich różnorodności i pojawianiem się nowych treści, a także ochrona dziedzictwa
kulturowego górskich regionów Polski, Europy i świata.
Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji, m.in. pokaz sztucznych ogni, konkursy, koncerty, kiermasze,
pikniki, na które serdecznie zapraszają.
Więcej informacji można znaleźć na stronach: http://festiwal.ezakopane.pl/, www.mffzg.pl

20. Bolesławickie Święto Ceramiki.
Bolesławiec, 20-24 sierpnia 2014

-

Organizatorzy: Bolesławiecki Ośrodek Kultury Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu
Bolesławieckie Święto Ceramiki to wydarzenie artystyczne, któ
rego celem jest promocja ceramiki oraz regionu bolesławieckiego.
Można tu kupić oryginalne dzieła sztuki i ceramiczne wyroby użyt
kowe, toczyć na kole garncarskim, lepić w glinie, samodzielnie ude
korować swoje wyroby pod okiem znakomitych fachowców, obej
rzeć prace i happeningi artystów z całego świata biorących udział
w Międzynarodowym Plenerze Ceramiczno-Rzeźbiarskim oraz obej
rzeć proces produkcji ceramiki w lokalnych zakładach, które w tym
dniu są otwarte dla publiczności. W czasie tej pięciodniowej imprezy
każdy znajdzie coś dla siebie. Organizatorzy zaplanowali, bowiem szereg atrakcji, zarówno dla najmłod
szych uczestników, jak i dla tych nieco starszych. Przewidziane są między innymi różnego rodzaju konkursy,
pokazy, koncerty gwiazd oraz degustacje potraw regionalnych.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://swietoceramiki.pl

44. Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów.
Chmielaki Krasnostawskie, 22-24 sierpnia 2014
Organizatorzy: Krasnostawski Dom Kultury, Urząd Miasta Krasnystaw, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krasnymstawie
Tradycje chmielarstwa na terenie Krasnegostawu i okolic sięgają początków XX wie
ku. Sukcesy tutejszych chmielarzy w produkcji chmielu, rozwój tego działu rolnictwa na
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Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej "Z krosna do Krosna".
Krosno, 22 sierpnia -19 września 2014
O rganizator: M u zeu m R zem io sła w K rośnie
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landia, Francja, Grecja, Islandią Izrael, Japonią Kanada, Łotwą Niemcy, Rosja, Szkocja, Szwajcaria, Sło
wacja, Szwecja, Turcją Ukraina, USA, Węgry, Włochy. Warto podkreślić, że krośnieńskie biennale jest je
dyną tego typu imprezą organizowaną na Podkarpaciu. Ze względu na prestiż i ugruntowaną popularność
weszło na stałe do kalendarza europejskich imprez z dziedziny tkactwa artystycznego.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.muzeumrzemiosła.pl

Ogólnopolski Festiwal Kultury i Sztuki Ludowej.
Krasnystaw, 23-24 sierpnia 2014
Organizatorzy: Krasnostawski Dom Kultury, Stowarzyszenie Twórców Ludowych
Drugi, po kazimierskim, największy w Polsce kiermasz sztuki
ludowej, który ma na celu popularyzację tradycyjnej sztuki ludowej
oraz promocję twórców i producentów ludowych z terenu całej
Polski.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.kultura.krasnystaw.pl

IX Festiwal Smaku.
Gruczno, 23-24 sierpnia 2014
Organizatorzy: Starostwo Powiatowe S wiecie, Urząd Miejski w Swiecie
Festiwal Smaku to wielkie święto smakoszy, miłośni
ków kuchni regionalnej oraz naturalnego i tradycyjnego
jedzenia. Prezentowane jest tutaj kulinarne bogactwo Kujaw
i Pomorzą ale również i innych regionów Polski. Liczne
degustacje są znakomitą okazją do skosztowania niepowta
rzalnych wędlin, miodów, znakomitych win i nalewek, spo
rządzanych według starych sprawdzonych receptur. Nieod
łączną częścią każdego Festiwalu są konkursy: Miód Roku,
Smak Roku, Turniej Nalewek i Turniej Kucharzy.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.festiwalsmaku.pl
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IX. Elbląskie Święto Chleba.
Elbląg - Stare Miasto, 29-31 sierpnia 2014
Organizator: Stowarzyszenie Elbląg Europa z siedzibą w Elblągu
Elbląskie Święto Chleba

to przede wszystkim

jarmark z regionalnymi wypiekami, produktami żyw
ELBLĄSKIE

ŚWIĘTO
C h leb a
www.SWIETOCHLEBA.ELBLAG.pl

nościowymi

oraz

rękodziełem

i

sztuką

ludową.

W trakcie tego wydarzenia można spróbować i kupić
ehleb z najróżniejszych zakątków Polski oraz Litwy.
Nie brakuje również miodu, wyrobów cukierniczych,
wędlin oraz żywności ekologicznej. Są też stoiska wy
stawców rękodzieła, kolekcjonerów przedmiotów za

bytkowych z całego regionu, a także prezentacje artystyczne i pokazy warsztatowe dawnych rzemiosł.
Podczas imprezy Elblążanie i turyści będą mogli brać udział w konkursach, obserwować pokazy warsztatowe
- każdy będzie mógł spróbować garncarstwa czy wypiec chleb. Dodatkowymi atrakcjami będą pokazy ta
neczne, występy zespołów folklorystycznych, spektakle teatralne zespołów polskich i z miast partnerskich
Elbląga.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.swietochleba.elblag.p1/strona/s/4/o-imprezie

Festiwal Dziedzictwo Kulinarne Warmii, Mazur i Powiśla.
Olsztyn, 30 sierpnia 2014
Organizator: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Myślą przewodnią Festiwalu jest prezentacja kulinarnego dziedzictwa
Warmii, Mazur i Powiśla, które jest nieodłącznie związane z kulturą i tra
dycją tego regionu. Festiwal to połączenie prezentacji produktów z poka
zami kulinarnymi, których efekty zaprezentowane będą szerokiej publicz
ności. Uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia wiedzy o pochodzeniu
oferowanych wyrobów oraz ich związku z dziedzictwem kulturowym re
gionu, który zachwyca nie tylko unikatową przyrodą, ale i znakomitymi
smakami.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.produktregionalny.warmia.mazury.pl
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IX Międzynarodowe Dni Wina.
Jasło 30-31 sierpnia 2014
Organizatorzy: Jasielski Dom Kultury, Miasto Jasio, Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia
Międzynarodowe Dni Wina, prócz znawców i producentów
wina, przyciągają również turystów, którzy przyjeżdżają do Jasła
specjalnie na tę okazję. Święto wina to możliwość poznania trady
cji związanych z produkcją tego znakomitego trunku w różnych
regionach Polski i Europy. Poza winem będzie można skosztować
regionalnych potraw, zaopatrzyć się w wyroby rękodzielnicze arty
stów ludowych i obejrzeć występy zespołów folklorystycznych.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.dniwina.pl

Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie w Częstochowie.
Sierpień/wrzesień 2014
Organizator: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie (inaczej święto Plonów)
w Częstochowie to jedno z największych rolniczych świąt w Pol
sce. To niezmiernie ważne i duże Święto Dziękczynienia jest cza
sem, kiedy rolnicy z całego kraju dziękują za obfite plony, a jed
nocześnie mogą pokazać dorobek swojej ciężkiej pracy.
W tym roku podczas Dożynek, odbędzie się już XXIII Kra
jowa Wystawa Rolnicza oraz XV Dni Europejskiej Kultury Lu
dowej. Święto Plonów to czas i okazja do promowania polskiej
wsi i rohiictwa, możliwość pokazania efektów ciężkiej pracy na
szych beneficjentów. Na Wstawę Rohiiczą jak co roku zjedzie wielu wystawców z kraju i ze świata, gdzie
będzie można zwiedzić targi nasienne, pszczelarskie, agroturystyczne, sztuki ludowej, paszowe i ptaków
ozdobnych; kiermasze handlowe, kwiatów i krzewów ozdobnych oraz wystawę drobnego inwentarza i pta
ków ozdobnych oraz prezentację maszyn rolniczych. Czas będą umilały koncerty zespołów ludowych z kraju
i innych państw Europy.
Jak co roku Śląski OR ARiMR przygotuje stoisko informacyjno-promocyjne, gdzie odwiedzający będą mo
gli skorzystać z porad pracowników na co dzień zajmujących się sprawami rolników.
Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie to uroczystość gromadząca ogromne tłumy zwiedzających i rolników
pamiętających o polskiej wsi i o nią dbających.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.czwa.odr.net.pl
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VI Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej.
Jarosław, 5-12 września 2014
Organizatorzy: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Płd.-Wsch. - Oddział w Jarosławiu
Widzowie będą mieli możliwość spotkania z artystami
prezentującymi dorobek kulturalny Polaków, Ukraińców,
Ormian, Żydów i Cyganów. Oprócz występów estrado
wych program Festiwalu przewiduje różnego rodzaju pre
lekcje, wystawy fotograficzne, i koncerty Atrakcją dla od
wiedzających będzie też Jarmark Jadła i Rzemiosła Arty
stycznego. Zgodnie z założeniami organizatorów jego ce
lem ma być odnowienie dawnych tradycji jarosławskich
jarmarków, na które przybywali kupcy z odległych zakąt
ków Europy. Biżuteria, ceramika, tkactwo, malarstwo - to tylko niektóre dziedziny rzemiosła prezentowane
go podczas Jarmarku. Tradycją Festiwalu jest "Dzień ormiański".
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.tml.bloog.pl

XIV Święto Śliwki. Strzelce Dolne,
6-7 września 2014
Organizator: Koło Gospodyń Wiejskich w Strzełcach Dołnych
Strzelce Dolne to prawdziwe zagłębie śliwkowe już od około
200 lat. Niepowtarzalny smak tutejszych powideł, które znalazły się
na liście produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, to zasługa rosnącej w klimacie Doliny Dolnej Wisły „śliwki
węgierki", przetwarzanej przez gospodynie na najróżniejsze sposoby.
Podczas obchodów Święta Śliwki wszyscy zainteresowani będą mo
gli odbyć przejażdżkę tramwajem, przepłynąć się statkiem po mawyroby rękodzielnicze oraz spróbować pysznych swojskich potraw,
a zwłaszcza świeżo usmażonych powideł. Przewidziane są również występy lokalnych zespołów muzycz
nych, gry, zabawy i konkursy dla dzieci i dorosłych. Ciekawostką będzie wioska ginących zawodów, w któ
rej będzie można zobaczyć jak powstaje prawdziwe masło, samemu zmielić ziarna na mąkę, zobaczyć jak się
plecie powrozy, tka na krosnach, wyrabia świece i lepi garnki. Tradycyjnie, główną atrakcją Święta Śliwki
będzie smażenie powideł w kotłach kuprowych.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.swietosliwki.pl
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XV Podlaskie Targi Rzeźby, Kowalstwa Ludowego i Tkaniny
Dwuosnowowej (Festiwal Wycinanki).
Białystok, 7 września 2014
Organizator: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Pomysł na organizację tej imprezy zrodził się w 2000
roku z myślą o prezentacji i promocji nowych zjawisk
zachodzących w sztuce i rękodziele ludowym Podlasia
i Polski. W kolejnych latach do rzeźbiarzy dołączyli ko
lejno garncarze, kowale i tkaczki. Od 4 lat w ramach tar
gów odbywają się spotkania polskich wycinankarzy tra
dycyjnych i artystów tworzących autorską wycinankę
o motywach ludowych z Litwy i Białorusi. Każdego roku
na muzealne jarmarki, odbywające się na Rynku Ko
ściuszki przy Ratuszu, zjeżdżają najwybitniejsi reprezentanci poszczególnych dziedzin dawnej sztuki ludo
wej z Podlasia, Mazowsza, Warmii, Mazur i Lubelszczyzny.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.muzeum.bialystok.pl

XX Święto Ziemniaka - Jarmark Kresowy.
Mońki, 7 września 2014
Organizator: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Historia Święta Ziemniaka w Mońkach sięga 1975 roku. W 2008 roku, po
kilkunastu latach przerwy, na wyraźną prośbę mieszkańców, którzy uznali je za
najlepszy znak firmowy miasta i powiatu Święto zostało reaktywowane. Przybra
ło wówczas formę Kresowego Jarmarku Produktów Tradycyjnych i Ekologicz
nych, o charakterze wystawienniczym, edukacyjnym i kulturalnym. Co roku
uczestniczą w nim producenci z branży rolno - spożywczej, firmy, gospodarstwa
rolne prowadzące produkcję ekologiczną, artyści ludowi oraz osoby prowadzące działalność rękodzielniczą.
Na scenie występują lokalne zespoły śpiewacze oraz znani artyści. Podczas imprezy organizowane są liczne
konkursy

i

zawody

sportowe

z nagrodami.

www. swi etozi emniak a.monki .pl, www .monki .pl
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Konferencja „Architektura rezydencjonalna w muzeach na wolnym powietrzu”.
Sanok, 10-12 września 2014
Organizator: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Ramowy program konferencji zakłada prezentację
najnowszych projektów skansenowskich - dworu ze Święcan z 1861 roku, którego otwarcie zaplanowane jest na
dzień 12 września 2013 oraz oddanego do użytku w 2011
roku, sektora miejskiego „Galicyjski Rynek”. Odbywający
się w drugim dniu blok konferencyjny będzie poświęcony
szeroko rozumianej problematyce dworskiej, rezydencjonalnej w muzeach na wolnym powietrzu. Na konferencji
podejmowane też będą zagadnienia dotyczące zachowanych w terenie pozostałości dworskich, sposobów ich
ochrony i zagospodarowania. Więcej informacji można znaleźć na stronie: skarbypodkarpackie.pl

44 Doroczne Spotkanie Twórców, Muzykantów, Śpiewaków oraz ich Przyjaciół.
Węgorzewo, 13 września 2014
Organizator: Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Adresatami imprezy są twórcy ludowi, muzykanci,
śpiewacy z obszaru województwa warmińskomazurskiego (głównie seniorzy) oraz zaproszeni goście.
Celem spotkania jest przede wszystkim integracja środowi
ska zespołów i rękodzielników z województwa warmiń
sko-mazurskiego. Jest to również znakomita okazja do
wymiany doświadczeń pomiędzy twórcami tym bardziej,
że z każdym rokiem jest ich coraz mniej oraz wspólnej
biesiady. Towarzyszące spotkaniu wystawy prac twórców
pozwalają odkryć nowe, ukryte talenty i zweryfikować swój poziom artystyczny. Imprezie towarzyszą wy
stępy zaproszonych zespołów.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.muzeum-wegorzewo.pl.
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XX Festyn Archeologiczny Kamień - Brąz - Żelazo.
Biskupin, 13-21 września 2014

Organizatorzy: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Jubileuszowa XX edycja Festynu nosi tytuł
„Kamień, brąz, żelazo”. Dla wszystkich miłośników
archeologii będzie to znakomita okazja do odbycia
niezwykłej podróży przez wszystkie trzy epoki: ka
mienia, brązu i żelaza. Organizatorzy przygotowali
szereg prezentacji, zajęć edukacyjnych i konkursów.
Jak co roku będzie wydawana „Gazeta Biskupińska”,
w której będą zamieszczone szczegółowe informacje
dotyczące poszczególnych wydarzeń składających
się na to widowisko. Wyjątkowo dociekli czytelni
ków będą mogli przeszyć swoją historyczną i dowiedzieć się miedzy innymi, dlaczego wynaleziono koło, co
to jest pięściak czy do czego służyła dymarka. Wśród atrakcji przewidziane są również rejsy po jeziorze,
rekonstrukcja wczesnośredniowiecznej wioski, bitwy drużyn wojów, występy muzyczne, pokazy demonicz
nych obrzędów oraz mody z czasów epoki kamienia, brązu i żelaza.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.biskupin.pl

Podlaskie ziołami pachnące.
Osowicze, 14 września 2014
Organizator: Muzeum Podlaskie w Białymstoku - Ratusz
Impreza o charakterze folklorystycznym, której celem jest
promocja tradycji pszczelarskich i zielarskich województwa
podlaskiego oraz zespołów ludowych z obszaru Białostocczy
zny prezentujących autentyczny folklor tego regionu.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.muzeum.bialystok.pl
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VII Święto Wsi- Turniej Wsi Gminy Mońki.
Mońki, 14 września 2014
Organizator: Moniecki Ośrodek Kultury
Organizowane od 6 lat Święto Wsi i Turniej Wsi
Gminy Mońki jest imprezą aktywizującą i integrującą
społeczność wiejską nawiązującą do dawnych tradycji
i zwyczajów tego regionu. Każdego roku odbywa się
w innej miejscowości gminy Mońki. Prawo do organiza
cji Święta zdobywa ubiegłoroczny zwycięzca Turnieju
Wsi - dziesięcioboju konkurencji związanych z pracą na
roli. Celem tej imprezy jest szeroko pojęta promocja
twórczości ludowej realizowana poprzez organizację występów folklorystycznych zespołów śpiewaczych
oraz kapel ludowych, a także Targów Wytwórczości i Sztuki Ludowej. Towarzyszą jej wystawy płodów
rolnych, konkursy, kiermasze i koncerty zespołów muzycznych.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.kulturamonki.pl

XXIV Kartoflisko - dziedzictwo kulturowe i teraźniejszość.
Turośl, 14 września 2014, godz. 14:00
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Turośli
Jest to impreza plenerowa, która odbywa się w pięk
nej scenerii Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Nawiązuje
do starych ludowych obyczajów wsi kurpiowskiej zwią
zanych z "Tłoką na kopanie kartofli", podczas której go
spodarze po zakończeniu wykopów wspólnie świętowali,
jedząc pieczone ziemniaki, zapijając je wodą cebulową,
śpiewając, grając i tańcząc. Współcześni uczestnicy tego
wydarzenia bawią się przy muzyce wykonywanej przez
lokalne zespoły ludowe oraz artystów reprezentujących
inne zakątki naszego kraju. Imprezie towarzyszy kiermasz sztuki ludowej, degustacja potraw regionalnych
oraz licznie konkursy kartoflane i konkurencje sportowo - rekreacyjne. Za jej pośrednictwem kultywowana
jest tradycja regionu kuipiowskiego oraz kształtowana jest świadomość kulturowa.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.turosl.pl
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Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Na pograniczu kultur i narodów.
Problemy społeczne i przemiany kulturowe”.
Sanok, 18-20 września 2014
Organizatorzy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku (Instytut Humanistyczno-Artystyczny), M ie j
ska Biblioteka Publiczna w Sanoku Muzeum Historyczne w Sanoku, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sa
noku, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Sanoku

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i poglą
dów pomiędzy przedstawicielami różnych dyscyplin zaj
mujących się badaniami procesów i zjawisk społecznych
i kulturowych zachodzących na pograniczach - ze szcze
gólnym uwzględnieniem regionów pogranicznych w Euro
pie Środkowo-Wschodniej. Planowane dyskusje będą do
tyczyły zagadnień dotyczących: pogranicza jako miejsca
powstawania i rozwiązywania problemów społecznych,
kulturowego wymiaru transgraniczności tych obszarów
oraz roli mediów w kształtowaniu przestrzeni pogranicza.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.pwsz-sanok.edu.pl

XV Festiwal Trzech Kultur.
Włodawa, 18-21 września 2014
Organizatorzy: Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego,

Starostwo Powiatowe

we

Włodawie,

Narodowe Centrum Kultury

Jest to trzydniowa impreza cykliczna przygotowywana przez Mu
zeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego w ramach programu
"Dziedzictwo kulturowe Włodawy". Jej celem jest poznanie przeszło
ści tego miasta wraz z jego wielonarodowościowymi cechami. Za po
średnictwem tego wydarzenia Muzeum realizuje również ekumeniczny
program ochrony, edukacji i promocji miejscowej tradycji pogranicza
kultur, tolerancji i koegzystencji wyznawców prawosławia, judaizmu
i katolicyzmu - twórców dziejów Włodawy. Dla okolicznych miesz
kańców Festiwal jest znakomitą okazją do lepszego poznania swoich
korzeni i swojej „małej ojczyzny”. Stwarza też

możliwości do

obcowania z wyższą kulturą. Imprezie towarzyszy szereg imprez
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o charakterze wystawienniczo-naukowym, konkursy dla dzieci, aukcje, projekcje filmów. Mottem Festiwalu

są słowa papieża Jana Pawła II, wypowiedziane 11 czerwca 1999 roku w Sejmie RP: "Nową jedność Europy,
jeśli chcemy by była ona trwała, winniśmy budować na tych duchowych wartościach, które ją kiedyś ukształ
towały, z uwzględnieniem bogatych i różnorodnych kultur i tradycji poszczególnych narodów”.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.muzeumwlodawa.pl

XX Dni Huculskie.
Gładyszów, 19-21 wrzesień 2014
Organizatorzy: Stadnina Koni Huculskich „Gładyszów ” oraz Jeździecki Klub Sportowy „Jaśmin ”
„Dni Huculskie” to cykliczna impreza masowa, bardzo znana, ciesząca się du
żym zainteresowaniem nie tylko wśród hodowców koni. Każdego roku przybywa tu
kilka tysięcy widzów z kraju i za granicy. Podstawowym celem tej imprezy jest
promocja koni rasy huculskiej, największej Stadniny Koni Huculskich w Swiecie,
promocja regionu, rękodzieła artystycznego oraz zespołów ludowych. W programie
imprezy przewidziane są miedzy innymi:
•

Konne zawody sportowe - „ścieżka huculska”, zręczność powożenia, maraton, skoki przez prze
szkody,

•

pokazy zaprzęgi wielokonne, pokaz hodowlany

•

Ogólnopolski Czempionat Użytkowy i Czempionat Hodowlany

•

Przegląd twórczości Kół Gospodyń Wiejskich

•

Występy zespołów ludowych z kraju i z zagranicy

•

Jarmark - rękodzieło artystyczne.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.huculy.com.pl

Dożynki Prezydenckie.
Spała, 20-21 wrzesień 2014
Organizatorzy: Kancelaria Prezydenta RP i Starostwo Powiatowe w Tomaszowie
Mazowieckim.
Po raz pierwszy Dożynki prezydenckie zostały zorganizowane w Spalę
w 1927 r. przez Ignacego Mościckiego. Impreza ma więc już 86 lat. Do przedwo
jennej tradycji w 2000 r. powrócił Prezydent Aleksander Kwaśniewski i od tej pory impreza jest kontynuo
wana przez kolejnych Prezydentów RP. Główna część imprezy rozpoczyna się w niedzielę w południe
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uroczystą mszą świętą w Kaplicy Polowej AK. Po mszy jest najbarwniejsza część Dożynek czyli przejście
korowodu dożynkowego z kościoła na stadion Centralnego Ośrodka Sportu, gdzie na scenie dożynkowej
odbywa się część oficjalna imprezy. Na terenie COS swoje stoiska prezentują różne regiony Polski. Tam też
jest zlokalizowana aleja twórców ludowych.
Co roku na scenie koło stawu odbywają się występy zespołów ludowych, oraz występ gwiazdy wieczoru.
Podczas całych Dożynek z Tomaszowa Mazowieckiego do Spały kursują zarówno autobusy jak i pociąg
retro. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.spala.pl/imprezy/dozynki/

Jesień w polu i zagrodzie - „Wykopki w skansenie”.
Ciechanowiec, 21 września 2014
Organizator: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka

Impreza folklorystyczna odbywając się na terenie Muzeum Rolnic
twa w Ciechanowcu. Odwiedzający będą mogli obejrzeć przygotowane
prezentacje i pokazy nawiązujące do tradycyjnych prac jesiennych wy
konywanych w zagrodzie i w polu, jak kopanie ziemniaków motykami,
skubanie gęsi, kiszenie kapusty czy międlenie lnu. Na stoiskach propo
nowane będą tradycyjne potrawy ziemniaczane (kiszka, placki, baba).
Imprezie towarzyszą liczne konkursy i pokazy.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.muzeumrolnictwa.pl

Między Wisłą a Sanem - Europejskie Dni Dziedzictwa.
Kolbuszowa, 21 września 2014
Organizator: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Tegoroczna edycja tego przedsięwzięcia organizowana jest pod ha
słem "Dziedzictwo - źródło tożsamości". Odwiedzający skansen będą
mieli okazję do poznania życia i zwyczajów mieszkańców nadrzecznych
wsi naszego regionu. Organizatorzy zaplanowali między innymi pokazy
budowania łodzi, zwyczajów flisackich, wystawę dotyczącą rybołówstwa
oraz konkurs fotograficzny FOTOszopa 2. Imprezie towarzyszyć będą
występy artystów prezentujących muzykę źródeł.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.muzeumkolbuszowa.
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XII Warszawskie Święto Chleba.
Warszawa, 5 października 2014
Organizator: Centralna Biblioteka Rolnicza
Warszawskie Święto Chleba już na stałe wpisało się

w program imprez

kulturalnych stolicy. Głównym celem tej imprezy jest popularyzacja tradycji
wsi mazowieckiej, jej obrzędów związanych z chlebem oraz prezentacja trady
cyjnych wyrobów artystycznych i kulinarnych. Obchody rozpoczną się uroczy
stą mszą świętą w Kościele Świętej Anny, przy Krakowskim Przedmieściu,
a następnie przy akompaniamencie orkiestr dętych ulicami Warszawy przejdzie barwny korowód wieńców
i chlebów dożynkowych. Na przybyłych gości czekają liczne atrakcje, między innymi występy zespołów
i kapel ludowych, kiermasz wyrobów piekarskich, cukierniczych, pszczelarskich oraz żywności ekologicz
nej. Nie zabraknie również wyrobów rękodzielniczych twórców ludowych.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.cbr.edu.pl

ROK KOLBERGA
Festiwal EUROPEADA.
Kielce, 23-27 lipca 2014
Organizatorzy: Urząd Miasta Kielce, Muzeum Zabawek i Zabawy, Europeada
Festiwal Miłośników Kultury Ludowej, Europeada to wielka
impreza, w której swój udział zapowiedziało kilkaset zespołów lu
dowych z całej Europy. Dla uczestników festiwalu to niezwykłe wy
darzenie obfitujące w wiele interesujących spotkań, pozwalające na
integrację z europejską społecznością ludową. Dla mieszkańców
festiwalowego miasta, a także dla widzów i dla turystów, Europeada
to wielka atrakcja i okazja dla poznania różnych kultur - śpiewu,
tańca, strojów regionalnych. To także szeroka prezentacja różnorodności naszych „małych ojczyzn”.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.europeade2014.kielce.eu
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Fotografia odnaleziona. Z życia wsi chełmskiej XX wieku.
Chełm, 24 września 2014
Organizator: Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza

Projekt muzealny Fotografia odnaleziona. Z życia wsi chełmskiej X X wieku re! alizowany przez Dział Etnograficzny Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. AmbroI ziewicza obejmuje kilka zadań badawczych, popularyzatorskich i edukacyjnych,
i realizowanych na terenie powiatu chełmskiego, w tym cykl prelekcji w wybranych
I szkołach powiatu chełmskiego oraz konkurs na najstarsze i najciekawsze zdjęcia
z lat 1900-1970 XX wieku, obrazujące święta rodzinne mieszkańców wsi chełm1 skich. Zebrane w ten sposób materiały poszerzą zbiory muzealnego archiwum etno

II

graficznego, a najciekawsze odnalezione zdjęcia zostaną przedstawione na wystawie Gdyby czasem nie zdjęcie, to by się ju ż całkiem nie pamiętało , udostępnianej

w siedzibie Muzeum Ziemi Chełmskiej po zakończeniu konkursu. Otwarcie wystawy, podsumowanie kon
kursu i wręczenie nagród nastąpi 24 września 2014 roku. Tego dnia odbędzie się również koncert z udziałem
ludowego zespołu śpiewaczego Nadbużański Klon Zielony oraz zespołu Chłopcy kontra Basia , natomiast
Koło Gospodyń Wiejskich z Teresina przygotuje potrawy kuchni regionalnej. Termin dostarczenia orygina
łów fotografii upływa 4 września 2014 roku.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mzch.pl.

Oskar Kolbergrs Folk Lorę Festiwal.
Warszawa, 26-28 września 2014
Organizator: Fundacja Ochrony Krajobrazu i Prom ocji Regionów „ NU M INO SU M ”

Zadaniem Festiwalu jest ukazanie, jak Oskar Kolberg
i XIX-wieczna etnografia zainspirowali różne nurty w kulturze
współczesnej. Te kolbergowskie inspiracje dotyczą bardzo
wielu dziedzin sztuki: literackiej, wizualnej i muzycznej. Oskar
Kolberg’s Folk Fore Festival to połączenie przeplatających się
ze sobą różnych fonu przekazu artystycznego: festiwalu mu
zycznego, warsztatów tanecznych, wokalnych i artystycznych,
fabularnych gier terenowych i teatru.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://kolbergfestival.pl

