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Ryszard Miazek

Muzeum Niepodległości w Warszawie zainicjo
wało cykl dyskusji pt. Zrozumieć Kulturę adresowa
nej do ludzi i środowisk działających w sferze kul
tury. Pierwsze spotkanie miało miejsce w siedzibie
muzeum 17 marca, a tematem przewodnim dysku
sji była Kultura i jej granice. Pomimo ciekawego
zagajenia Jolanty Dąbek - zastępcy dyr. Muzeum,
dyskusja nie rozwinęła się w pociągający oryginal
nością dialog. Wśród pracowników placówek kul
tury dominuje budżetowe podejście i wszechobecny
dziś język konkursów, projektów, grantów, dotacji.
Gdy przysłuchiwałem się dyskusji nasuwała mi się
refleksja, że znakiem czasu, w którym żyjemy jest
próba zrozumienia kultury i jej najważniejszych pro
blemów bez odnoszenia się do istoty kultury. Ta zaś
wydaje się być tematem zbyt trudnym dla pełnych
szlachetnych intencji i dobrej woli pracowników pla
cówek kultury, mających poczucie niedowartościo
wania, a nawet lekceważenia ich pracy we współcze
snym społeczeństwie. O tym ja k głęboko i wszech
stronnie rozumiano kulturę w przeszłości świadczyć
m ogą materiały z konferencji sprzed 85 lat. Odbyła
się ona z inicjatywy ówczesnego Ministerstwa Wy
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego w szkole
rolniczej w Łowiczu-Blichu. Wygłoszone na tej kon
ferencji referaty zachowały do dziś swą aktualność.
Z istoty kultury wynika bowiem trwałość związa
nych z nią pojęć i procesów.
Postanowiliśmy przedrukować obszerne fragmen
ty materiałów konferencyjnych nie tylko jednak dlate
go, że zachowały wiele ze swej aktualności, ale także
po to, aby przywracać do debaty publicznej o kulturze
język wolny od współczesnych naleciałości wszech
obecnego rynku. Jest coś naprawdę fascynującego
w tym, że wracając np. do dokonań starożytnej kul
tury odnajdujemy w niej ciągle żywe źródło inspira
cji dla współczesnego człowieka - najlepszy dowód
jego trwałej psychofizycznej konstrukcji opierającej
się z powodzeniem przez całe tysiąclecia temu co nie
nieuchronnie musi ulegać przemianie.
O rozwoju ludzkiej kultury zawsze decydowali
konkretni ludzie, ich pasje twórcze i determinacja.
Człowiek kultury niezależnie od epoki, staje przed
podobnymi wyborami i dylematami, przeżywa po
dobne rozterki, doznaje podobnych zawodów. Tego

faktu nie zmieni najlepiej funkcjonująca placówka
kultury. Ilustrujemy ten problem w bieżącym numerze
na konkretnych przykładach realizacji ludzkich pasji
twórczych i marzeń.
Wracając jeszcze do wstępnej informacji o dysku
sji w Muzeum Niepodległości dodam, że zabierająca
w niej głos Bożena Dydek - dyrektorka Domu Kul
tury „Zacisze” na warszawskiej Pradze powiedziała
m.in., że w jej dzielnicy liczącej grubo ponad 100 tys.
mieszkańców działają tylko dwie placówki kultu
ry. Czy można się więc dziwić, że przygotowywana
przez nie oferta może trafić do nielicznych?
Jakże odmiennie na tym tle przedstawia się sytu
acja na wsi. Przeciętny powiat w Polsce liczy mniej
mieszkańców niż wymieniona wyżej wielkomiejska
dzielnica a jakże odmiennie przedstawia się nasyce
nie placówkami kultury. Na przykład prezentowany
Gminny Ośrodek Kultury w Bogutach-Piankach
obejmuje swoją działalnością niespełna 3 tys. miesz
kańców. Są i takie gminy w naszym kraju, w których
domy kultury istnieją w każdej wsi, jak np. w gminie
Zawonia w powiecie trzebnickim na Dolnym Śląsku,
którą odwiedziłem w ubiegłym roku. Spotkałem się
wówczas z poglądem, że dla wielu mieszkańców wsi
nawet gminny dom kultury może okazać się zbyt od
legły, aby móc skorzystać z jego oferty. Prawdziwa
kultura potrzebuje bliskich, codziennych kontak
tów i klimatu prawdziwej ludzkiej wspólnoty. Tyl
ko w takich warunkach może, używając agrarnego
języka, kiełkować i „zakorzeniać się”. Nasza wie
dza o dorobku starożytnych twórców przetrwała do
naszych czasów dlatego, że tworzyli w określonej
wspólnocie, przyczyniając się do ugruntowania jej
tożsamości, ale i trwania. Uwaga ta dotyczy także
trwałości kultury chłopskiej.
Może właśnie dlatego maleńki dom kultury, czy
licząca tysiąc mieszkańców parafia na wsi mniej
się martwą o swą przyszłość niż podobne placówki
w wielkich aglomeracjach. Świadczy o tym działal
ność gminnego samorządu w Bogutach-Piankach,
który pomimo odczuwanych powszechnie trudno
ści finansowych, zawsze znajduje środki na ośrodek
kultury, który stał się dla ludzi wprost niezastąpiony.
I to są najważniejsze refleksje jakie mogą się nasuwać
przy lekturze bieżącego numeru naszego pisma.
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Rada Programowa kwartalnika Kultura Wsi. Ludzie. Wydarzenia. Przemiany
Dotychczasowe doświadczenie w redagowaniu naszego kwartalnika upoważniło nas do powołania Rady
Programowej, w skład której zgodziły się wejść osoby o dużym naukowym i praktycznym doświadcze
niu, w zakresie szeroko rozumianej problematyki kultury wsi. Poniżej przedstawiamy skład Rady dziękując
jednocześnie wszystkim za przyjęcie zaproszenia, a szczególnie prof. Wojciechowi Burszcie za wyrażenie
zgody objęcia funkcji przewodniczącego Rady.
Dr Antoni Bartosz - dyrektor Muzeum Etnograficznego w Krakowie
Irena Kotowicz-Borowy - socjolog wsi, etnograf, publicystka, Muzeum Szlachty Mazowieckiej
w Ciechanowie
Prof. Izabella Bukraba-Rylska, socjolog, IRWiR PAN
Prof. Wojciech Burszta - antropolog kultury, Wydział Kulturoznawstwa i Filologii SWPS
Dr .Anna Weronika Brzezińska - etnolog, Instytut Etnologii i .Antropologii Kulturowej U AM
Dr hab. prof. UAM Jan Grad - kulturoznawca, Zakład Badań nad Uczestnictwem w Kulturze
Prof. Jan Górecki - były rektor SGGW
Ilona Jaroszek - dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej
Piotr Kędziorek - zastępca kierownika Radiowego Centrum Kultury Ludowej
Dr Mariusz Kosieradzki - socjolog, dziennikarz, zastępca dyrektora Biura Koordynacji Programowej TYP
Adolf Krzemiński - regionalista, poeta, inspektor ds. kultury w delegaturze Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Radomiu
Małgorzata Orlewicz - wicedyrektor Państwowego Muzeum Etnograficznego
Marian Sołobodowski - folklorysta, Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
Anna Staniszewska - sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie,
prezes łowickiego koła Stowarzyszenia Twórców Kultury
Krzysztof Twardowski - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Karniewie
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Jan Machynia

Przemysł ludowy —zbędny relikt czy skarb?
Słowo: kultura wywodzące się od łacińskiego
cultus, oznacza uprawę ziemi, ma więc pochodzenie
agrarne. Wiele wieków musiało jednak upłynąć, aby
owym cultus objąć również sferę „uprawy” ducha
ludzkiego. A już najdłużej czekali na tę okazję twór
cy ludowi. Wytwory sztuki i rękodzieła ludowego
jeszcze pod koniec XIX wieku nie przynależały bo
wiem do kultury lecz tylko do przemysłu ludowego.
Z tym pojęciem wkroczyliśmy też w XX wiek i było
ono długo obecne tak w świadomości orędowników
tego przemysłu, ja k i samych twórców ludowego rę
kodzieła, którzy z pokorą baranków zaakceptowali
swąprzedmiotowość. Nie buntowali się, bo ich twór
czy świat był „tylko” oderwaniem się od żmudnej,
codziennej pracy na roli i w gospodarstwie w stronę
piękna. Etył więc tożsamy z ich powszedniością,
rytmem dni, tygodni, miesięcy i pór roku, A skoro
to zwyczajne piękno ktoś chciał przejąć i jeszcze za
nie zapłacić, to dlaczego z tego nie skorzystać? Więc
korzystali, traktując wyzbycie się swych ptaszków,
świątków, wycinanek czy haftów ja k sprzedaż żyta,
prosa czy owsa.
Pod koniec XIX wieku w środowiskach oświe
conych ziemian i inteligencji dyskutowano o po
trzebie kształtowania takich postaw, które ludowi
pozwoliłyby powstać z kolan. Jedni (socjaliści) wi
dzieli w tym upodmiotowieniu ludu forpocztę walki
o nowe, szczęśliwe jutro, inni zaś (nurt zachowaw
czy, a jednocześnie patriotyczny) myśleli przede
wszystkim o takich działaniach, które przysporzy
łyby biedocie wiejskiej źródeł dodatkowego, stałe
go dochodu i pozwoliły na lata całe zachować obraz
„wsi spokojnej, wsi wesołej”. Zwyciężył - jak wia
domo - ten drugi nurt. A ponieważ ziemie polskie
były zabrane, władali nimi zaborcy, pozostawia
jąc tylko namiastki państwowości, to podnoszenie
z biedy wsi polskiej mogło się odbyć albo poprzez
samodzielne, nielimitowane przez zaborców inicja
tywy społeczne (co na dłuższą metę było ryzykow
ne), albo też poprzez tolerowane lub nawet sank

cjonowane przez władze struktury. Z reguły byty to
inicjatywy mieszane, czyli społeczne z wykorzysta
niem ,tyski” oficjalnej administracji zaborczej. No,
ale wtedy można to było jeszcze robić „bezkarnie”,
bo liczył się cel, a nie droga do niego wiodąca, no i,
przede wszystkim, nie było stróża narodowej cnoty
w postaci IPN. Dlatego też nie było niczym szcze
gólnym, że pierwsza w Królestwie Polskim inicja
tywa dowartościowania i propagowania przemysłu
ludowego tak w ekonomicznym interesie warstw
chłopskich, jak i umacniania ducha narodowego,
zrodziła się w ramach Warszawskiego Oddziału
Towarzystwa Popierania Rosyjskiego Przemysłu
i Handlu w początkach lat dziewięćdziesiątych XIX
wieku. Przy Towarzystwie ukonstytuowała się D e
legacja Przemysłu Ludowego. Do roku 1907 De
legacja wspierała rozwój sztuki ludowej kwotami
600 rubli rocznie, a Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr
Państwa dotowało przedsiębiorczość kwotami
rocznie od 1200 do 3000 rubli. Pozostałe dochody
pochodziły z datków prywatnych.
Ponieważ po rewolucji 1905 roku ucisk carski
w Królestwie Polskim nieco zelżał, Warszawski
Oddział Towarzystwa Popierania Rosyjskiego Prze
mysłu i Handlu mógł podjąć uchwałę o powołaniu
już w pełni samodzielnego i niezależnego w stopniu,
w jakim to było możliwe, Towarzystwa Popierania
Przemysłu Ludowego w Królestwie Polskim, cedu
jąc na nowy podmiot cały wypracowany przez sie
bie majątek. Ponieważ za uchwałą stały liczące się
w Królestwie hrabiowskie i szlagońskie autorytety,
a statut milczał na temat krzewienia za pomocą prze
mysłu ludowego idei narodowych, uchwałę rychło
zaakceptowały władze carskie. W paragrafie pierw
szym ustawy zapisano skromnie, że celem Towa
rzystwa jest zachowanie i rozwój istniejącego dotąd
przemysłu ludowego oraz wytworzenie nowych gałę
zi tego przemysłul. W zamian za tę neutralną narodo1 „Chłop Polski” 1909 r.
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Reasumując: Towarzystwo Popierania Przemysłu
wo koncesję, w dalszej części statutu można było za
pisać prawo Towarzystwa do zakładania szkół prze Ludowego, wyręczając nieistniejące państwo pol
mysłu ludowego, warsztatów wzorcowych, otwie skie, uruchomiło (dane z roku 1913) 529 manufaktur
rania sklepów z rękodziełem ludowym, urządzania ludowych włącznie z warsztatami liczącymi po kilka
wystaw, ogłaszania konkursów, organizowania filii pracowni, w tym 88 warsztatów tkackich, 77 szwal
itp. Nie czas tu i miejsce na szczegółową prezenta ni, 75 warsztatów guzikarskich, po 54 koszykarskich
cję efektów rozmachu, z jakim Towarzystwo naj i koronkarskich, 52 wyszywkarskich, 47 plecionpierw rozpoczęło, a następnie kontynuowało swoją karskich, 19 pończoszniczych, 18 szczotkarskich,
działalność do wybuchu I wojny światowej. Warto 8 kilimkarskich, 7 krawieckich, po 4 stolarskich i zajednak zauważyć, że - oprócz prowadzenia edukacji bawkarskich, 2 czapkarskie. Jako ciekawostkę do
zawodowej dla włościan - w centralnych punktach dam, że Towarzystwo dysponowało swoim własnym
Warszawy utrzymywało dwa sklepy z wyrobami organem prasowym. Była nim gazeta „Gospodarz”,
przemysłu ludowego, które generowały znaczne do wydawana przez Edmunda i Stefana Jankowskich,
na łamach której pisano o społecznych aspektach do
chody (Bracka 18 i Nowy Świat 64).
Ale nie tylko to było celem Towarzystwa: To skonalenia zawodowego3.
warzystwo, inspirując włościan do wytwarzania
Zdecydowanie najbardziej sprzyjające warunki
przedmiotów codziennego użytku, stawiało sobie za do rozwoju przemysłu ludowego istniały w Gali
ceł nie tylko podniesienie dobrobytu osobistego, nie cji, gdzie liczne inicjatywy społeczne mające na
tylko pomnażanie produktu krajowego, ałe próbo celu upowszechnianie rękodzieła zyskały bezwa
wało stworzyć przeciwwagę dła rujnującego kraj runkowe wsparcie Sejmu Krajowego we Lwowie.
obcego tandeciarstwa i krzewiącej się niepołskiej Powołał on Komisję ds. Przemysłu Domowego
wytwórczości2. Cóż, wynika z tego, że nasi pro i Drobnego, a następnie Patronat Rękodzieł i Drob
toplaści mieli podobny problem co my o różnym nego Przemysłu jako organ Wydziału Kraj owego
stopniu napięcia: od obiektywnej analizy kulturo (Rządu). Działalność gospodarczą związaną z po
pieraniem przemysłu domowego zajmował się
wych zjawisk po zaściankową obsesję.
Towarzystwo organizowało liczne wystawy kierowany przez hr. Stanisława Tarnowskiego Kra
oraz pokazy rękodzieła i sztuki ludowej. Najwięk jow y Związek Przemysłowy we Lwowie. Organi
szy rezonans społeczny wzbudziła zorganizowana zował on spółki wytwórcze rękodzieła, kredytował
w roku 1909 u stóp Jasnej Góry Wystawa Rolni wytwórców, ułatwiał zakup surowców i sprzedaż
czo-Przemysłowa, na której Towarzystwo Popiera gotowych wyrobów za pośrednictwem dwóch Ba
nia Przemysłu Ludowego w zbudowanym na modłę zarów Związku: we Lwowie i Krakowie. Efektem
staropolską specjalnym pawilonie, zaprezentowało tych działań były idące w tysiące warsztaty tkackie
ludowe wyroby przemysłu garncarskiego, koszy i kilimiarskie, koszykarskie, skórzano-kuśnierskie,
karskiego i zabawkarskiego, meble, galanterię, kowalskie, druciarskie, koronkarskie, hafciarskie
wycinanki, kilim y... W ciągu dwóch miesięcy itp.
Po zakończeniu działań I wojny światowej do
pawilon odwiedziło około 300 tys. osób, a liczba
zwyczajnych członków Towarzystwa potroiła się. robek instytucji galicyjskich, ja k również Towa
W roku 1914, dzięki wsparciu Eugenii i Stanisława rzystwa Popierania Przemysłu Ludowego, a przede
Kierbedziów, TPPL uzyskało siedzibę w nowo wy wszystkim nagromadzony wokół tych inicjatyw
budowanym gmachu przy ulicy Tamka nr. 1 w War kapitał społeczny, stanowiły wystarczający fun
szawie, na którym widniał dumny napis: Dom P o dament, aby przemysłowi ludowemu poświęciły
pierania Przemysłu Ludowego im. Stanisławostwa swoją uwagę władze Odrodzonej Rzeczypospolitej
Kierbedziów. Wiele lat później, w dwudziestoleciu Polskiej i - afirmując społeczną działalność w tym
międzywojennym, był on świadkiem wielu spek zakresie - wsparły ją swoim autorytetem, wspomo
takularnych imprez z udziałem elity intelektualnej żeniem finansowym i tworzeniem przyjaznego dlań
i sfer decyzyjnych.
klimatu. I tak się stało!
2 Internetowa strona domowa pana Mariusza Mysiakowskiego

3 Tamże
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Mam przed sobą treść ustawy z 31 łipca 1924 międzywojnia, ale proces upodmiotowienia twór
roku „O popieraniu przemysłu ludowego”4 podpi cy ludowego przeprowadziła dopiero „Cepelia”.
saną przez prezydenta Stanisława Wojciechowskie W międzywojniu natomiast zainteresowanie sztuką
go, premiera W. Grabskiego i ministra Przemysłu i rzemiosłem ludowym nosiło wszelkie znamio
i Handlu Józefa Kiedronia. Ustawa mieści się na na mody i paternalizmu, a w latach trzydziestych
niepełnej jednej stronie formatu A4. Między inny może nawet trochę narodowej obsesji. Nie był to
mi upoważnia ona Ministra Skarbu celem popar wyróżnik Polski. Prawie w całej ówczesnej Euro
cia przemysłu ludowego oraz podniesienia jeg o pie trwały dyskusje nad stylem narodowym spro
wytwórczości('...) do udzielenia gwarancji Skarbu wadzanym często do instynktu rasy. Ów paterna
Państwa za zobowiązania, zaciągnięte przez prze lizm wywodził się jeszcze ze stosunków między
mysł ludowy i zbliżone do niego działy przemysłu częścią oświeconego, odczuwającego niedolę chło
domowego oraz wytwórcze kooperatywy i zrzesze pów ziemiaństwa, a warstwą chłopską. Tak o tym
nia tych przemysłów w instytucjach kredytowych. mówi w wywiadzie dla ,,Krytyki Politycznej” Piotr
W kolejnych dwóch zdaniach tego samego artykułu Korduba - autor książki „Ludowość na sprzedaż”,
ustawodawca ogólnie, ale i wystarczająco precy podkreślając przy tym aktywność kobiet w momen
zyjnie zdefiniował, co w rozumieniu ustawy należy cie powstania zinstytucjonalizowanej opieki nad
uważać za przemysł ludowy i domowy. W następ przemysłem ludowym: W tej roli bliższe są oczy
nych zaś ośmiu artykułach określił kwoty gwaran wiście figurze pani-dziedziczki, która dostrzega,
cji, oprocentowanie (nie wyższe niż 6 proc. w sto szanuje i rozwija ich kulturę. Takich pań w mająt
sunku rocznym - art. 4), a w art. 8 powierzył wyko kach ziemskich X IX i pierwszej połowy X X wieku
nanie ustawy Ministrowi Przemysłu i Handlu w po było trochę, nierzadko zwracały się w artystyczną
rozumieniu z Ministrem Skarbu. Ech, łza się w oku czy etnograficzną stronę. Chodziło w tym o pozyty
kręci, a frustracja narasta na myśl o współczesnej wistyczną naukę gospodarności, o to, by włościa
ścieżce legislacyjnej, niekończących się naradach nin mógł na tym domowym, tradycyjnym rękodzie
ekspertów, międzyresortowych uzgodnieniach, ko le także zarobić. Podsuwano mu surowce wyższej
mitetach, kłótniach i protestach, komisjach, pod jakości, doskonalono jego technikę, w jakiś sposób
komisjach, zespołach problemowych i... opasłości unowocześniając, ale przy tym także zmieniając tę
aktów prawnych. Jeszcze większej frustracji moż wytwórczość. (...) One (kobiety - JM) są bardzo
na doznać czytając dwustronicowe „Rozporządze często jeszcze w mentalnym dworze, na co wskazu
nie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu je pewien protekcjonizm względem ludowej kultury
z Ministrem Skarbu z dnia 22 listopada 1924 roku i je j wytwórców. Nie mogło jednak być inaczej: były
w celu wykonania ustawy z dn. 3 lipca 1924 roku pierwszym pokoleniem, które bez żadnych wcze
o popieraniu przemysłu ludowego”5. Formalne śniejszych wzorców miało się tym zagadnieniem
zasady umożliwiające uzyskanie pożyczki sfor zająć profesjonalnie, mając zarazem cały czas na
mułował minister w par. 6 rozbudowanym o dwa uwadze, że nie je s t to ju ż problem pojedynczej wsi
krótkie podpunkty a i b, by po tych podpunktach czy powiatu, a państwa, je g o kultury i wizerunku,
„kunktatorsko” zastrzec: W miarę potrzeby Komitet który właśnie tworzą. W ten właśnie sposób two
(Popierania Przemysłu Ludowego - JM) może za rzyło się miejskie, elitarne wyobrażenie o polskiej
żądać przedłożenia odnośnych dowodów. Cóż, wte sztuce i rękodziele ludowym. Dostosowywano te
dy jeszcze władza miała więcej zaufania do ludzi, wyroby do zapotrzebowania miejskiej klienteli, ze
stawiając j e z modnymi, nowoczesnymi wnętrzami.
a ludzie do władzy.
Najważniejszym beneficjentem ustawy o po I tak awangarda sąsiadowała z huculszczyzną czy
pieraniu przemysłu ludowego było Towarzystwo wileńskimi tkaninami; powstała bardzo atrakcyjna
Popierania Przemysłu Ludowego i liczne stowa estetycznie wersja polskiego stylu wnętrzarskiego
rzyszenia pokrewne, a nie bezpośrednio twórcy lu lat trzydziestych, do którego długo nawiązywano
dowi. Zaczęło się to zmieniać dopiero pod koniec jeszcze po II wojnie6.
4 Dz. Ustaw rok 1924, nr. 80 poz. 777 i 778
5 Dz. Ustaw rok 1924 - źródło: www.prawo.pl

6 „Krytyka Polityczna”, rok 2013
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W tropieniu przejawów sztuki ludowej czynnie
uczestniczyły żony ówczesnych burmistrzów, sta
rostów i wojewodów. Przykład przyszedł z góry.
Entuzjastą rękodzieła ludowego była wpływowa
i ustosunkowana pani profesor Cezaria Baudouin
de Courtenay-Ehrenkreutz - żona premiera Ję
drzej ewi cza. Wśród sfer towarzyskich, rządowych
i dyplomatycznych p rop ag ował a ludowość władcza
i wpływowa ministrowa Jadwiga Beck owa. Wiele
uwagi problematyce sztuki i rękodzieła ludowego
poświęcała Wanda Krahelska-Filip owieżową re
daktorka ekskluzywnego czasopisma „Arkady” .
Aurą snobistycznej mody na ludowość podtrzy
mywano urządzając promujące ją spotkania, nad
którymi patronat obejmowały ważne osobistości.
Tak stało sią na przykład w marcu 1933 roku, kie
dy pani Beckowa, żona ówczesnego ministra spraw
zagranicznych, urządziła w sklepie na Tamce cock
tail party dla dyplomacji i wybranej elity finanso
wej i artystycznej. (...) Coś z surrealizmu unosiło
sią w tej atmosferze. Wytworne stroje, akselbanty,
brząk ostróg lokaje roznoszący napoje, panie stroj
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ne w hafty ludowe, wykwint i zwykła polska wieś.
(ze wspomnień jednego z uczestników)7.
Mo da na ludowość, zapoczątkowana pod koniec
XIX wieku, trafiła również do pracowni artystów
profesjonalnych znanych - w przeciwieństwie do
twórców ludowych - z imienia i nazwiska. Zali
czał się do nich twórca stylu zakopiańskiego w ar
chitekturze Stanisław Witkiewicz, czy próbujący
wskrzesić bliżej nie sprecyzowaną ideę pras! owi ańskości w meblarstwie Stanisław Wyspiański. Zało
żone przez wymienionych twórców Towarzystwo
Sztuki Stosowanej, w 1913 roku weszło w skład
Stowarzyszenia Warsztaty Krakowskie z udziałem
artystów, architektów, rzemieślników i działaczy
społecznych. Celem Stowarzyszenia było podnie
sienie artystycznej jakości produkqi rzemieślni
czej. W rękach profesjonalnych artystów trady
cyjne metody wytwórczości ludowej, oryginalne
materiały oraz proste narzędzia i urządzenia tech
niczne, jak wiejskie krosna czy warsztaty tkackie
7 „Tygo dnik Pcw $2eohny” - „C ccktail party na lu dewo” Żró dło:
tygo dnik.onet.pl/kultur a /państwo -ludowe/errrtyx
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fot. archiwum czasopisma „Tę cza Polska”

miały dać nową estetyczną jakość. Uruchomiono
pracownie mebli, metalu, tkactwą galanterii skó
rzanej, zabawkarstwą introligatorstwa batiku
i farbiarstwą które prowadzili twórcy tej miary co
Wojciech Jastrzębowski, Karol Homolacs, Zofia
Stryj eńską Bonawentura Lenart (introligatorstwo),
Antoni Buszek, Karol Stryjeński i Kazimierz Mło
dzianowski. Szczególne piętno na Warsztatach Kra
kowskich odcisnęła Zofia Stryjeńska, która treścią
swej twórczości uczyniła zmitologizowaną kul
turę ludową. Jej sposób widzenia sztuki w znacz
nym stopniu zdominował też ekspozyąę polską na
Światowej Wystawie Paryskiej w roku 1925, która
była wielkim sukcesem polskiej sztuki ludowej i jej
pokrewnej. Projektant pawilonu polskiego - Józef
Czajkowski został nagrodzony Grand Prix, a pol
scy wystawcy ogółem otrzymali 189 wyróżnień.
Takiego sukcesu nigdy później nie powtórzono, ale
i nie było już ku temu okazji.
10
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W Warszawie, dokąd przeniosło się część twór
ców związanych z Warsztatami Krakowskimi (m.in.
Jerzy Warchałowski i Wojciech Jastrzębowski) po
dobne idee wdrażali twórcy związani z powstałą
w rok po Wystawie Paryskiej spółdzielnią „Ład”,
która zdołał a przetrwać lata okupacji i odrodzić się
po wojnie, by trafić pod skrzydła „Cepelii” .
Wzajemne przenikanie się w międzywojniu
sztuki i rękodzieła ludowego z twórczością profe
sjonalną ilustruje dość znamienny fakt. Otóż już
w latach trzydziestych pewne tradycyjne techniki
rękodzieła ludowego zanikały, ustępując miejsca
nowym. Tak było na przykład z techniką tkactwa
dwuosnowowego. "Wówczas to wybitnej artystce
związanej z warszawską Szkolą Sztuk Pięknych
i spółdzielnią „Ład” Eleonorze Plutyńskiej udało
się odnaleźć na Białostotczyźnie ostatnich twórców
ludowych stosujących tę zanikającą metodę. Zapo
znawszy się z nią E. Plutyńska nauczyła tej techni
ki innych ludowych tkaczy. Dzięki temu przetrwała
ona praktycznie do dziś.
Ponieważ młode państwo polskie już u zarania
swego niepodległego bytu stworzyło atrakcyjny
i przyjazny dla ludzi Kodeks Spółdzielczy, będący
wzorem dla innych państw, większość ludowych
warsztatów rękodzielniczych miało formę spół
dzielczą Po okresie okupacji, w którym dla prze
mysłu ludowego me było miejsca (co najwyżej
niektóre warsztaty zmuszane były szyć ubiory dla
Wermachtu lub zbijać skrzynki na amunicję), więk
szość odradzą ących się warsztatów rękodzieła lu
dowego obierało formy spółdzielcze. Zresztą nowa
władza wprost ich do tego zachęcałą zapewniając,
że spółdzielczość - jako ruch w pełni postępowy
- m a „trwałe miej sce w ustroju socjalistycznym”8.
Uchwałą Kongresu Spółdzielczego, któiy odbył się
w Lublinie w dmach 25-26 listopada 1944 roku,
powołano Związek P\.ewizyjny Spółdzielni R_zeczypospolitej Polskiej, poddając jego nadzorowi rów
nież wszystkie spółdzielnie rękodzieła ludowego.
„Powołanemu nowemu Związkowi Gospodarcze
mu Spółdzielm Rzeczypospolitej Polskiej podpo
rządkowano spółdzielnie rolnicze, handlowe i prze
twórcze. Przedwojenna Centralna R.ada Gospodar
cza Organizacji Chałupniczych przekształcona zo
stała 21 lip ca 1945 roku w Centralę Gospodarczą
* Roman Grnurczyk - „Organizacj a cepeli owska w 1atach 194 9 2014. Fakty i ludzie” w y d ,Cepeli a” 2014
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Spółdzielni Pracy Wytwórczej. W Centrali powstał
Wydział Przemysłu Ludowego, któremu w latach
1946-1947 podlegały spółdzielnie ludowo-artystyczne. (...) Kluczowe znaczenie miało uznanie
spółdzielni za uspołecznione jednostki gospodarki
narodowej, którym Państwo zleca realizację waż
nych zadań społeczno-gospodarczych. (...) Dla
przemysłu ludowego otworzył się nowy okres dzia
łalności i możliwości rozwoju. (...) Nastąpił także
wzrost zainteresowania społecznego problemami
wsi i przemysłu ludowego a ówczesne najwyższe
władze partyjno-rządowe chętnie lansowały popar
cie dla kultury ludowej i sztuki ludowej”9. Ta sie
lanka rychło jednak skończyła się. Pierwszym tego
symptomem była tzw. bitwa o handel. W jej trakcie
władza doszła do wniosku, że spółdzielczość, jako
sektor w istocie swej drobnokapitalistyczny, powi
nien być w perspektywie zlikwidowany, a chwilo
wo poddany ścisłemu nadzorowi państwa i central
nemu planowaniu. Taka była, mówiąc w ogrom
nym skrócie, droga do powołania uchwałą Komi
tetu Ekonomicznego Rady Ministrów z 21 czerwca
1949 roku państwowo-spółdzielczej (więcej w niej
było państwa niż spółdzielczości) Centrali Przemy
słu Ludowego i Artystycznego, czyli „Cepelii”. Jej
zadaniem, ja k czytamy w preambule uchwały RM,
było „uporządkowanie przemysłu ludowego i arty
stycznego”. Był to jednocześnie kres społecznych
ruchów na rzecz organizowania i propagowania
twórczości ludowej. Na czele Rady Nadzorczej
nowej, scentralizowanej struktury stanął sam ów
czesny minister kultury Włodzimierz Sokorski.
Niczym nie ryzykował, gdyż sztukę ludu nowa
władza uznała za politycznie słuszną, przeciw
stawiając j ą kosmopolitycznemu modernizmowi
i zgniłej awangardzie. Gwoli prawdy dodać należy,
że Sokorskiemu przyszło współpracować z ludźmi
z przedwojennego Ministerstwa Przemysłu i Han
dlu, wydziedziczonymi ziemiankami i byłymi dzia
łaczkami Towarzystwa Popierania Przemysłu Lu
dowego. Ponoć była to współpraca owocna, lojalna
i przyjazna. Jednak nie musiało to być takie proste
i oczywiste. W szak szefową „Cepelii” została była
sekretarka przedwojennego Ministerstwa Przemy
słu i Handlu Zofia Szydłowska, a wśród pracowni
ków znalazły się związane z TPPL i przedwojen
9 Tamże

Przemysł ludowy - zbędny relikt czy skarb?

nym establishmentem m.in. Janina Orynżyna i H e
lena Schrammówna.
Sztuka ludowa wciąż fascynowała. Dlatego do
„Cepelii” trafiali ludzie pełni pasji i zaangażowa
nia. Jej projekt nawiązywał wprost do pomysłu
przedwojennego Ministerstwa Przemysłu i Handlu.
Oczywiście na etapie budowy tzw. społeczeństwa
socjalistycznego o tym oczywistym pokrewień
stwie z międzywojniem nie można było - dla dobra
sprawy - nawet się zająknąć. I chyba tylko dlatego,
jak mniemam, ukształtował się w społeczeństwie
mit, że ludowość jest produktem realnego socjali
zmu. Pokutuje on do dziś, a sama „Cepelia” często
bywa oceniana wyłącznie przez ten pryzmat. To
fakt, że jej wyroby były wszechobecne - w domach,
biurach, urzędach, hotelach, oddziałach LOT-u czy
„Orbisu”. Chętnie wysyłano je na zagraniczne wy
stawy. Ale takie sytuacje i praktyki nie byty wcale
sprzeczne z zamiarami przedwojennych protopla
stów „Cepelii”. Co najwyżej różniły się tylko roz
machem przedsięwzięć.
Było, oczywiście, kilka wyjątków. Należał do
nich pozornie tylko obojętny stosunek żon promi
nentów PRL do sztuki i rękodzieła ludowego. Był
on jednak wymuszony socjalistyczną etykietą. Aż
do lat siedemdziesiątych XX wieku żony PRL-owskiego dworu pozostawały bowiem w głębo
kim cieniu swych mężów. Niewiele o nich było
wiadomo, rzadko też pokazywano je publicznie.
Dlatego nie miały szans ani możliwości na pro
mowanie rękodzieła ludowego w stopniu, w jakim
było to udziałem połowic polityków sanacyjnych.
Niemniej, ja k twierdzą dawni pracownicy „Cepe
lii”, również i one, przed każdą zagraniczną wizytą,
przyjeżdżały do spółdzielni cepeliowskiej, gdzie
dobierano im ludowe gadżety do garderoby.
Historia „Cepelii” nie była wcale tak słod
ka i sielankowa jak mogłoby to się wydawać na
podstawie oficjalnie przyjaznego stosunku władz
PRL do sztuki ludowej i ludowego rzemiosła ar
tystycznego. Już na samym starcie pozbawiono
j ą uprawnień do wprowadzania zmian w ramach
zrzeszonych w niej spółdzielni i manufaktur. Na
rażona więc była na ciągłe ingerencje władz admi
nistracyjnych. Raz przekazywano jej we władanie
jakieś działy rzemiosła artystycznego, innym ra
zem odbierano... W charakterze tych zmian trud
no dopatrzeć się jakiejkolwiek logiki. Poddawano
11
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ją też z różnym nasileniem licznym „procesom
oczyszczającym” tak w odniesieniu do osób w niej
zatrudnionych, jak i profilu produkcji. Twórczyni
i pierwszej prezes „Cepelii” Zofii Szydłowskiej nie
uchroniła przed prawie dwuletnim uwięzieniem na
Rakowieckiej nawet zażyłość z premierem Cyran
kiewiczem i wicepremierem Eugeniuszem Sży
rem. Jako ciekawostkę dodajmy, że po opuszcze
niu aresztu w roku 1954 wróciła ona do „Cepelii”
na stanowisko wiceprezesa ds. artystycznych. Nie
znam przypadku, by w okresie stalinizmu czło
wieka napiętnowanego przez wszechmocny Urząd
Bezpieczeństwa, przywróciła do zawodowego ży
cia jakakolwiek inna instytucja. Szczególnie uciąż
liwe i kolidujące z misją „Cepelii” było narzucanie
jej centralnych planów produkcyjnych. Często były
one sprzeczne z tzw. planami terenowymi. Nie uła
twiało to realizowania zasadniczego posłannictwa
„Cepelii”, jakim była troska o walory artystyczne
oferowanych wyrobów, o zachowanie ginących za
wodów i piękna sztuki ludowej.
W szczytowym okresie rozwoju „Cepelia” m ia
ła własne sklepy w Brukseli, Paryżu i Nowym Jor
ku oraz liczne placówki handlowe w kraju, na ogół
usytuowane w atrakcyjnych miejscach. W zależno
ści od „poziomu ludowości” sprzedawano w nich
tzw. kopie-autentyki, kopie-repliki, reprodukcje,
adaptacje oraz inspiracje. Dzieła unikatowe, o wy
raźnych cechach artystycznych, sygnowano imie
niem i nazwiskiem twórcy. Samych zaś twórców
objęto rozbudowanym systemem nagród i stypen
diów. O tym, kto mógł je otrzymać, decydowała
specjalna komisja.
Pierwsze symptomy odwrotu od estetyki „cepe
liowskiej” przyniosły, wraz z szerszym otwarciem
się Polski na świat, późne lata siedemdziesiąte ubie
głego wieku. Z Zachodu zaczęły przenikać fotogra
fie wnętrz utrzymanych w zupełnie innej estetyce.
Powstawało coraz więcej salonów „Desy”. Naj
pierw przedstawiciele elity, a następnie przeciętny
człowiek otrzymał alternatywę: w jakiej estetyce
chce na co dzień funkcjonować. Jednak lata osiem
dziesiąte to wciąż jeszcze dobry czas dla „Cepelii”.
W sytuacji niedoborów rynkowych, objęto j ą licz
nymi ulgami i przywilejami. Na przykład w roku
1982, po wcześniejszym porozumieniu z ówcze
snym Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym,
Minister Finansów wydał decyzję o pozostawieniu
12
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„Cepelii” 40% podatku obrotowego i dochodowe
go z przeznaczeniem na inwestycje i realizację za
dań statutowych. W roku 1984, w ramach ogólno
krajowego systemu regulacji płac, dla wytwórczo
ści ludowej i artystycznej ustalono preferencyjne
progi wynagrodzeń wolnych od obciążeń z tytułu
ich ponadnormatywnego przyrostu. W ustawie
z 31 stycznia 1985 r. o drobnej wytwórczości okre
ślono preferencje w zaopatrzeniu materiałowo-technicznym dla spółdzielni rękodzieła ludowego
i artystycznego oraz ulgi podatkowe. W tym sa
mym roku na mocy nowelizacji cła wywozowego
zwolniono z opłat granicznych dużą grupę wyro
bów rękodzieła ludowego i artystycznego. Nie
ulega więc wątpliwości, że swój sukces „Cepelia”,
a wraz z nią polska sztuka ludowa, rzemiosło ar
tystyczne i rękodzieło ludowe zawdzięczają w du
żym stopniu przyjaznej wobec nich polityce władz
państwa, mimo licznych ograniczeń i rozporządzeń
sprzecznych z ich specyfiką i duchem.
Cięższe czasy dla „Cepelii” i reprezentowane
go przez nią rzemiosła artystycznego, sztuki ludo
wej i rękodzieła przyszły po roku 1990 za sprawą
ustawy o zmianach w organizacji i działalności
spółdzielczości. Doprowadziła ona „ do likwidacji
Centralnego Związku, zerwania wielu kooperacyj
nych i logistycznych powiązań spółdzielczych oraz
znacznych strat materialnych. W 1987 roku istniały
jeszcze 122 spółdzielnie cepeliowskie i było 350
sklepów, a w 1997 r. zostało ju ż tylko 55 spółdziel
ni i około 100 sklepów. Natomiast w 2008 r. było
ju ż 38 spółdzielni i 58 sklepów”10.
Jeszcze ustawa o VAT z 1993 roku wprowa
dziła stawkę zerową na wyroby rękodzieła ludo
wego i artystycznego posiadające atest Komisji
.Artystycznej i Etnograficznej „Cepelii”, ale były to
przysłowiowo miłe złego początki. Siedem lat póź
niej z zera zrobiło się już bowiem 3%. Rok później
(2001) 22-procentową stawką VAT objęto meble
ludowe i artystyczne mimo że nie zagrażały one
podbijającej polski rynek wyrobom z Ikei.
Z dniem 1 maja 2004 roku wprowadzono 7-procentową stawkę VAT dla pozostałych wyrobów rę
kodzieła. Od 1 stycznia 2012 roku najniższa staw
ka VAT wzrosła do 8%, by 1 kwietnia następnego
roku osiągnąć górny pułap 23%. Budżet państwa
10 Tamże
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miał na tej operacji zyskać 0,9 min złotych. Tak
więc państwo polskie postanowiło zarabiać na sztu
ce ludowej, rzemiośle artystycznymi rękodziele lu
dowym nie poprzez stymulowanie ich rozwoju lecz
w nąprostszy sposób: poprzez zaciskanie fiskalne
go gorsetu. W praktyce zarabia ono na samej pracy
twórcy ludowego, bowiem jej wartość w przypad
ku unikatowego rękodzieła znacznie przewyższa
cenę zużytego materiału. W efekcie w zaniku jest
co najmniej połowa tradycyjnych rękodzieł, jak
garncarstwo, kowalstwo, plecionkarstwo, zabawkarstwo, tkanina ludowa, tkanina żakardowa. Czy
0 to chodziło?
Tak oto historia zatoczyła kolo: od społeczni
kowskiej pasji na rzecz rozwoju przemysłu ludo
wego, poprzez ograniczony mecenat zaborców,
a następnie mecenat państwą do... No właśnie,
do czego? W jakim punkcie dziś jesteśmy? Skoro
dla państwa sztuka ludowa, rzemiosło artystyczne
1 rękodzieło ludowe me jest atrybutem narodowe
go bogactwa lecz piątym kołem u wozu, to przy
szedł czas dla społeczników. Ludzi owładniętych
pasją ratowania dziedzictwa narodowego i tych
jego dziedzin, które jeszcze się tlą potrzeba dziś

Przemyśl ludowy -z b ę d ry relikt czy skarb?

bardziej, niż sto i więcej lat temu. Fundacja „Cepe
lia” robi co może dla promocji sztuki i rękodzieła
ludowego, organizując lub współorganizując targi
sztuki ludowej, kiermasze, uczestnicząc w impre
zach folklorystycznych w kraju i zagranicą wspo
magając deficytowe sklepy i placówki handlowe,
ale to za mało, by - przy braku wsparcia - nasz na
rodowy skarb, którego zazdroszczą nam inne nacje,
czyli wciąż jeszcze żywa sztuka ludową rzemio
sło artystyczne i rękodzieło ludowe, nie ewoluował
w stronę reliktu przeszłości.
W kontekście tego przesłania cieszy postawa
Jana Włostowskiego - prezesa Fundaąi „Cepelia” .
Podczas rozmowy stanowczo stwierdził, że - do
póki będzie istniała „Cepelia”, o sztuce tradycyjnej
wci ąż b ę dzi e m ożna m ówi ć w czasi e t eraźni ej szym.
Nawet jeśli burmistrzowie i prezydenci miast dyk
to wać będą coraz wyższe czynsze dla „cepeliową
skich” placówek handlowych zmuszą ąc je tym
samym do zamykania działalności, to w swoim do
robku „Cepelia” ma własne obiekty. W nich polska
sztuka tradycyjną w tym ludową zawsze znajdzie
swoje miejsce, jak znąduje dziś, a twórcy ludowi
me będą pozostawieni samym sobie.

fot. z archiwum Centralnej Biblioteki Rolniczej
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Podsumowanie Roku Oskara Kolberga
16 lutego br. w Państwowym
Muzeum Etnograficznym odbyła
się, z udziałem minister Kultuiy
i Dziedzictwa Narodowego prof.
Małgorzaty Omilanowskięj, kon
ferencja podsumowująca doro
bek Roku Oskara Kolberga Pod
czas konferencji zaprezentowano
specjalny „Raport”, któiy jest
podsumowaniem działań reali
zowanych w Polsce z tej okazji.
Warto przypomnieć, że Pv.ok Kol
berga 2014 ustanowiony został na
wniosek Ministra Kultury i Dzie
dzictwa Narodowego przez Sejm
RP 6 grudnia 2013 roku. R.ocznica
obchodzona była pod auspicjami UNESCO.
„W trakcie całego roku byliśmy świadkami
wielu wspaniałych spektakli, koncertów, festiwa
li, warsztatów i konkursów oraz nagrań i audycji.
Okazało się, że w Polsce działają współcześni Kol
bergowie - etnografowie, etnomuzykolodzy, etnoarcheolodzy, którzy nadal badają i utrwalają stan
kultury tradycyjnej. I co najważniejsze, że kultura
ludowa jest wciąż czymś żywym, ciekawym, dy
namicznym i autentycznym. R.ok Kolberga trafił na
dobiy czas w naszym społeczeństwie - ponownego
zainteresowania korzeniami, tradycją, lokalnością
i wsią. Miejscem, z którego większość nas wyszła
w świat” - podkreśla w we wstępie do R.aportu mi
nister Małgorzata Omilanowska.
Z przekazanych na konferencji materiałów wyła
nia się obraz bogatej aktywności bardzo wielu środo
wisk i organizacji związanych z kulturą ludową Od
było się ponad 3 tysiące wydarzeń zorganizowanych
w niemal 300 polskich miej sc owo śa ach, w których
udział wzięło ponad 4 tysiące wykonawców i prawie
3 miliony słuchaczy. Miały one za zadanie przypo
mnieć postać Kolberga i jego zasługi dla polskiej
kultury i nauki, wskazać jego naśladowców oraz

podkreślić atrakcyjność i żywotność współczesnej
kultury ludowej.
Na szczególne podkreślenie zasługuje także włą
czenie się do działań Prezydenta RB poprzez uho
norowanie artystów ludowych i badaczy kultury lu
dowej wysokimi odznaczeniami państwowymi oraz
organizację specjalnego, okolicznościowego koncer
tu w Pałacu Prezydenckim.
Dzięki realizowanym proj ektom wzrosła wiedza
o Oskarze Kolbergu. Badanie opinii publicznej na
temat rozpoznawalności nazwiska Kolb erga, zreali
zowane w grudniu 2013 roku wykazało, że zaled
wie 3% Polaków potrafi poprawnie odpowiedzieć
napytanie, kim był Oskar Kolberg. Po powtórnym
badaniu w styczniu 2015 roku, liczba ta wzrosła
do 11,3%.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowe
go na realizację R.oku Kolberga przeznaczyło ponad
6 milionów złotych, które wydatkowane zostały
w ramach otwartego, specjalnego programu „Kol
berg 2014 - Promesa”. Dzięki niemu zrealizowane
zostały 72 projekty, w ramach działań pnoiytetowych, na które złożyło się przeszło 50 przedsięwzięć
realizowanych przez ponad 20 instytucji.
15
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Zadania sfinansowane w ramach ,,Promesy” obej
mowały badania terenowe, opracowania naukowe, digitalizacyjne i archiwalne, budowę nowych stron inter
netowych, wydania książek i płyt, a także organizację
wielu koncertów, festiwali, warsztatów i konkursów.
Rolę Biura Obchodów i operatora programu Kol
berg 2 0 1 4 - Promesa ministerstwo powierzyło Insty
tutowi Muzyki i Tańca. Partnerami Roku byli: Instytut
im. Oskara Kolberga w Poznaniu, Muzeum im. Oska
ra Kolberga w Przysusze, Muzeum Wsi Radomskiej,
Instytut Sztuki Polskiej .Akademii Nauk, Stowarzysze
nie Twórców Ludowych, Forum Muzyki Tradycyjnej,
Stowarzyszenie Twórców Ludowych, Narodowy In
stytut Fryderyka Chopina, Związek Kompozytorów
Polskich, Program 2 Polskiego Radia, Narodowy
Instytut Audiowizualny, Narodowe Centrum Kultury,
Poczta Polska, Biblioteka Narodowa, Instytut Adama
Mickiewicza, Filharmonia Narodowa, Państwowe
Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Stowarzysze
nie „TRATWA”, Fundacja Rozwoju Dzieci im. Ko
meńskiego, Parafia Ewangelicko-Augsburska Świę
tej Trójcy w Warszawie, Stowarzyszenie Krakowski
Chór Kameralny, Fundacja Harmonia Artis, Miasto
Kraków i Opera Krakowska.
Wśród najważniejszych osiągnięć Roku Kolber
ga ww. Raport wymienia:
• uruchomienie strony internetowej poświęconej
Kolbergowi www.oskarkolberg.pl zawierającej
informacje związane z postacią Kolberga i jego
dorobkiem, w tym m.in.: biografię, interaktywną
mapę zasięgów monografii i ich zawartości, nuty
wszystkich utworów fortepianowych, pieśni oraz
oper, a także nagrania tych utworów;
• digitalizację rękopisów (21 tysięcy kart zeskanowanych i udostępnionych w Internecie);
• digitalizację Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga
(75 tomów dostępnych w Internecie);
• budowę indeksów muzycznych z dzieł Kolberga
(2700 melodii);
• przygotowanie 5 wystaw stacjonarnych, interne
towych i multimedialnych z przykładami dźwię
kowymi i audiodeskrypcją, w języku polskim
i angielskim;
• produkcję aplikacji na telefony komórkowe
„Przewodnik śladami Oskara Kolberga”;
• wydanie popularnej biografii w wersji książkowej
i audiobookowej, kolekcji bajek z Dzieł oraz oko
licznościowego albumu o Kolbergu;
16

Podsumowanie Roku Oskara Kolberga

• odrestaurowanie nagrobka Kolberga na Cmenta
rzu Rakowickim w Krakowie;
• realizację projektów edukacyjnych: „Akademia
Kolberga” o ra z , JSdały Kolberg”;
• budowę internetowych portali tematycznych
o laureatach Nagrody Kolberga, muzyce trady
cyjnej, polskich instrumentach ludowych i pol
skich tańcach tradycyjnych.
Pełen raport z obchodów Roku Kolberga do
stępny je st na stronie internetowej www.kolberg2014.org.pl.
Biblioteka Narodowa, która zdigitalizowała
wszystkie wydane dotąd tomy „Dzieł W szystkich
Oskara Kolberga” (75 woluminów), udostępniła je
w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona w ko
lekcji „Oskar Kolberg”. Do liczącej 164 obiekty
kolekcji włączono ponadto druki m uzyczne do
kum entujące twórczość kom pozytorską najwybit
niejszego polskiego etnografa oraz XIX-wieczne
wydania monografii jego autorstwa „Lud. Jego
zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przy
słowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka
i tańce”. Powojenne wydania „Dzieł w szystkich”,
chronione prawem autorskim, zostały upublicz
nione dzięki licencjom przekazanym przez Insty
tut im. Oskara Kolberga w Poznaniu. Reprodukcje
cyfrowe utworów Oskara Kolberga można czy
tać, drukować, kopiować, przeszukiwać pełnotekstowo, powiększać ich fragmenty, uzupełniać
notatkami, dodawać zakładki oraz linkować je
do portali społecznościowych. Kolekcja „Oskar
Kolberg” je st dostępna pod adresem www.polona.
pl. Instytut im. Oskara Kolberga we współpracy
z IM iT uruchom ił ponadto nową, dwujęzyczną
stronę internetową www.oskarkolberg.pl, zawie
rającą informacje związane z postacią Kolberga
i jego dorobkiem (w tym m.in.: biografię, interak
tyw ną m apę zasięgów kolbergowskich monografii
i ich zawartości). Na stronie zamieszczono także
linki do innych instytucji i wydarzeń związanych
z Rokiem Kolberga. Na stronie internetowej jest
także dostępny elektroniczny indeks i wyszuki
warka m elodii z mechanizmem przystosowanym
do 25 000 kolbergowskich zapisów. Do bazy tej
wprowadzono, ja k dotąd, 2700 zapisów i projekt
ten będzie kontynuowany w latach przyszłych.
(RM)
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O kulturze wsi 85 lat temu
W stęp
85 lat temu w dniach 10, 11 i 12 stycznia 1939 r.
w szkole rolniczej na Blichu k, Łowicza miała miej
sce konferencja poświęcona zagadnieniom kultury
ze szczególnym uwzględnieniem kultury wiejskiej
w Polsce, zorganizowana przez Wydział Oświaty Po
zaszkolnej Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego. Wzięli w niej udział ludzie nauki,
wybitni teoretycy i działacze oświatowi z całego kraju.
Program konferencji dotyczył istoty i źródeł kultu
ry w ogóle ze szczególnym uwzględnieniem kultury
wiejskiej w Polsce, oraz możliwości świadomego na
jej rozwój oddziaływania. Stąd zasadniczy ton konfe
rencji: „analiza naukowa, subiektywna kontemplacja,
a nie doraźna instrukcja dla codziennej praktyki oświa
towej”. Poza tym włączono do programu konferencji
referat, związany z bezpośrednimi doświadczeniami
pracowników oświatowych, o widowiskach i uroczy
stościach wiejskich. W ujmowaniu treści zagadnień
pozostawiono referentom zupełną swobodę. W ślad
za materiałami pokonferencyjnymi publikujemy listę
uczestników, na której znajdują się osoby wyjątkowo
zasłużone dla polskiej kultury, zachowując oryginalną
franskrypcję nazwisk. Wiele z tych osób znamy dziś
z kart podręczników historii.
Udział w konferencji wzięli P.P.: Dr Sławomir
Czerwiński, Minister Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego, Władysław Żłobicki, Dyrektor
Departamentu Szkolnictwa Ogólnokształcącego,
Marjan Godecki, Naczelnik Wydziału Oświaty Po
zaszkolnej, następnie zaproszone przez Ministerstwo
osoby ze świata nauki oraz działacze oświatowi ze
wszystkich ośrodków Rzeczypospolitej, a miano
wicie Abram Adolf (Warszawa), Bajorek Włady
sław (Lwów), Baranowska Jadwiga (Warszawa),
Benedykciński Jan (Łowicz), Bień Adam (Warsza
wa), Błażewski Henryk (Toruń), Borowiecka Marja
(Warszawa), Bujak Franciszek (Lwów), Bystroń Jan
St. (Kraków), Chętnik Adam (Nowogród Łomż.),
Chmielewski Roman (Będzin), Chmielińska Anie

la (Łowicz), Ciemiak Jędrzej (Warszawa), Cieśla
Henryk (Lwów), Czarnocka Zofja (Warszawa), Dec
Jan (Równe), Domański Jan (Warszawa), Dracz Jan
(Wilno), Dukat .Antoni (Łowicz), Dziubińska Jadwi
ga (Sokołówek), Ehrenkreutzowa Cezarja (Wilno),
Fischer Adam (Lwów), Frelek Klemens (Warszawa),
Gierat Stanisław (Warszawa), Gintowt-Dziewałtowski Ignacy (Warszawa), Godecka Marja (War
szawa), Gołka Mieczysław (Warszawa), Gałajówna
Michalina (Domaniewice k. Łowicza), Grochowski
Kazimierz (Warszawa), Grzegory Jan (Łowicz), Hasiński Maksymiljan (Poznań), Hermaszewski Antoni
(Równe), Hoffman Jakób (Równe), Imiela Emanuel
(Katowice), Jankowski Stefan (Warszawa), Jędrzejewicz Janusz (Warszawa), Kaczyński Teodor (Warsza
wa), Kobyliński Zygmunt (Warszawa), Kołakowski
Tadeusz (Warszawa), Kołodziejczyk Józef (Warsza
wa), Komornicka Janina (Lublin), Konewka .Antoni
(Warszawa), Kopciński Stefan (Warszawa), Krukow
ski Kazimierz (Wejherowo), Kryński Edward (Kra
ków), Kucharczyk Leon (Warszawa), Kuropatwiński
Walerjan (Warszawa), Kwiatkowski Jan (Łowicz),
Limanowski Mieczysław (Wilno), Lutyk Leon (War
szawa), Maj Kazimierz (Brody), Maniak Stanisław
(Warszawa), Marszałek Józef (Warszawa), Michalski
Jan (Łowicz), Mikułowski-Pomorski Józef (War
szawa), Moszyński Kazimierz (Kraków), Nowicki
Eustachy (Lublin), Oleksy Władysław (Poznań),
Patkowski Aleksander (Warszawa), Petrykowski
Romuald (Łódź), Piekucki Feliks (Poznań), Poczętowska Jadwiga (Warszawa), Pomianowska Antoni
na (Warszawa), Pomianowski Gustaw (Warszawa),
Poniatowski Juljusz (Krzemieniec), Popławski Feliks
(Lublin), Radlińska Helena (Warszawa), Radwan
Władysław (Warszawa), Seefeldt Fritz (Domfeld),
Seweryn Tadeusz (Kraków), Sieczko Piotr (Nowo
gródek), Solarzowa Zofja (Szyce), Solarz Ignacy
(Szyce), Sosiński Wojciech (Warszawa), Stebnicki
Alfred (Lwów), Stemler Józef (Warszawa), Strzemżalski Zygmunt (Łowicz), Strzęszewski Zygmunt
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Pan Minister Czerwiński ogląda wycinanki łowickie
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Grupa uczestników konferencji przed gmachem Szkoły
fot. zasoby Centralnej Biblioteki Rolniczej

(Łowicz), Stubiedo Edward (Wilno), Twardo Stani
sław (Warszawa), Tyczyński R.omuald (Warszawa),
Woj d a J an (Stru gi eni c e), Wo 1ert Wł ady sł aw (Warsza
wa), Woronowicz Wiktor (Wilno), Załęski Zygmunt
(Warszawa), Zielińska Julja (Warszawa). R.azem 39
uczestników Program konferencji ujęty został w na
stępujących blokach tematycznych:
Istota kultury ze szczególnym uwzględnieniem
kultury wiejskiej - referaty p r o f Mieczysława Lima
nowskiego i p r o f Franciszka Bujaka;
Źródła kultury ze szczególnym uwzględnieniem
kultury wiejskiej w Polsce - referat p r o f Jana St.
Bystronia;
Wzajemne wpływy cywilizacyjne i kulturalne wsi
i miasta - referat dyrektora Uniwersytetu Ludowego
w Szycach Ignacego Solarza;
Możliwości celowego oddziaływania na rozwój
kultury ze szczególnym uwzględnieniem kultury wiej
skiej w Polsce - referat prof. Heleny Radlińskiej;

Sprawa widowisk i uroczystości wiejskich w Pol
sce - referat wizytatora Jędrzeja Cierniaka.
Poszczególne referaty dzieliły głosy w dysku
sji. Owocem konferencji był, wydany przez Mi
nisterstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego, Biuletyn zawierający treść wygłoszo
nych referatów oraz przebieg dyskusji w tekstach
autoryzowanych. Czytając po latach, znajdującą
się w zbiorach naszej biblioteki w w. publikację,
trudno powstrzymać się przed refleksją jak nieprzemijąąco ważne dla nas treści zawierają wy
głoszone wówczas referaty adresowane do szero
ko rozumianego środowiska działaczy kultury na
wsi. Z blisko 200 stronicowej publikacji wybrali
śmy do bieżącego numeru fragmenty referatu prof.
Mieczysława Limanowskiego, z wykształcenia
geologa, a zarazem wybitnego humanisty, współ
założyciela słynnego teatru „R.eduta” w Wilnie
oraz w całości referat prof. Jana Stanisława By
stronia, wybitnego socjologa i etnografa, zacho
wując oryginalną pisownię gramatyczną (RM)
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Mieczysław Limanowski

O istocie kultury
(...) Mówić o kulturze w ogóle, znaczy dotrzeć do Prometeusz odwrotnie, ojcem był tego, z czego czło
źródeł kułtuiy. Znaczy wejść do owego laboratoijum, wiek był dumny. Twórczość jako podstawa wszelkiej
w którem procesy mają miejsce, które kulturę na świat kultuiy oto odwieczny aksjomat. Ludzkość zna ten ak
rodzą. Bez takiego dotarcia do źródeł to poruszać się sjomat od pierwszych dni swego początku i znajduje
po powierzchni sprawy czyli po stronie naskórka a nie dla niego wyraz w plastycznych mitach.
Mówić o kulturze wogóle, a nie mówić o twórczo
wnętrza. Znaczy to, opisywać jakąś kulturę, analizo
wać ją już urodzoną, gotową, czyli na świat wydaną.
ści byłoby rzeczą anormalną. Byłoby to zapomnieć,
Myśląc o kulturze, najczęściej myśli się o kulturze że jeden z najgenjalniejszych poetów ludzkości zstąpił
materjalnej. Nie bierze się pod uwagę wewnętrznych do sił twórczych w podziemiu, do matek.,, Ach, jeśli ty
dyspozycyj, które tę kulturę stwarzają. Zapomina się Goethego masz w oryginale!“ możnaby powiedzieć za
poprostu o wielkiej prawdzie, że kultura dobywa się Mickiewiczem, gdy się myśli o tej scenie, kiedy Faust
z wewnątrz i że najbardziej nawet materjalne reali schodzi tam między te potęgi tworzące, budujące, na
zacje są wyrazem i przejawem ducha, który pracuje. świat wydające.Kultura jest zaprzeczeniem chaosu,
W roślinach forma zewnętrzna (korzeń, łodyga, kwiat, antytezą chaosu. Jest porządkiem, na który to porzą
owoc) jest wyrazem witalnej siły, ukrytej a pracującej dek musi się złożyć długa praca przygotowawcza. (...)
Już z tego punktu możemy mówić o kulturze
od wewnątrz. Podobnie w kulturze forma materjalna
i zewnętrzna jest tylko rezultatem sil, które demiur- współczesnej, jako o kulturze jednostronnej. Daleko
gicznie pracują i mateijalny rezultat stwarzają.
jej od Pełni. Ani Grecja, ani Rzym, ani Japonja stara
Człowiek zapomocą materjalnej kultury dopełnia lub Persja ani Meksyk lub Peruwja nie miały rozbież
i uzupełnia niejako swe ciało. Już stąd wynika jasno, ności, tak kolosalnych sprzeczności, jak te, które dziś
że skoro kultura materjalna jest dopełnieniem i uzupeł grożą rozsadzeniem życia. Spengler w Niemczech,
nieniem cielesnych możliwości, to musi ona wyrastać przepowiadając ostateczny zmierzch, któiy idzie na
nas, zwątpił o przyszłości europejskiej kultuiy. Mogą
w kierunku z wewnątrz na zewnątrz.
Nie będziemy naszych rozważań mnożyli. Po przyjść inne rasy, kolorowe i twórcze, ta nasza się
wiemy krótko: mówić o kulturze jest to poruszyć skończyła i jesteśmy już wśród walących się gruzów.
świat wewnętrzny, immanentny, źródło i przyczynę Pesymizmy te, związane z wojną i powojenną psychi
wszelkiej kultuiy. Nie jest trudno wykazać, że bez ką:, możemy odrzucić lub przyjmować zależnie od
immanentnych sił nie może nowy świat powstawać. wiary, która nas niesie, lub niewiaiy, która nas kładzie.
Nowa kultura na świecie, aby się ukazać, musi mieć Tak czy owak, problem jest postawiony odważnie
za alfę i omegę twórczość. Ukazać się, to znaczy po i mówi, że jesteśmy w mroku, w epoce ściemnienia,
jawić się po raz pierwszy czyli być z pierwszej ręki, oddaleni od rozkwitu i pełnej kultuiy.
Więc rozmyślać możemy o tej naszej kulturze i po
a nie kopjowaną, odbitą, powtórzoną z czegoś, co już
było. Kopjować to nie tworzyć. Wystarczą instynkty równywać ją z kulturami, które ongiś na ziemi rozkwi
naśladownicze, małpie, aby kopjować, jednem sło tały, bo kultuiy są, jak już wiele razy mówiono, kwia
wem zdolności, które Grecy wiązali z Epimeteuszem. tami, które wielkość wydobywa w swym pochodzie.
Grecy przeciwstawiali takie zdolności prometejskim, Co nas uderza w tych dawnych kulturach, to stosunek
to jest naprawdę twórczym, ogniowym, więc dobywa człowieka do tego, co jest ponadziemskie. Oto Egipt
jącym nowy świat. Można, jak greccy poeci, rozmy i stara kultura Egiptu. Najprościejsza nawet czara,
ślać o Prometeuszu i przyjąć, że ukradł ogień czyli siły najprościejszy malunek na ścianie związane są z bo
twórcze bogom. Nie zmieni to faktu, że siły, które zdo gami, którzy wszystkiem kierują. Zwyczaje i mowa,
był, poszły na to, aby stworzyć kulturę. Epimeteusz oddech niemal i trud dnia pracowitego, wielka tęskno
nie był zdolny posunąć świata o jeden krok naprzód. ta i wiara w nieśmiertelność, mają związek z rytuałem
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w świątyniach. Stary Egipt jest pełen zjaw tajemnych,
do których co chwila człowiek apeluje. Na polowaniu,
w ogrodzie, na rzece lub na polach zbożowych nie
zapomina Egipcjanin, że kierują nim potęgi twórcze,
do których raz wraz zwraca się z magicznem zaklę
ciem. Czyż jest inaczej w Grecji, choćby w Atenach,
gdzie nad miastem bogini Pallas Athene ze swą tarczą
i włócznią była ostatnią instancją nietylko politycz
nych rozstrzygnięć. (...)
Rzym cały był nie tylko w organizacji, jak myśli
my często, ale w tych wszystkich także instytucjach
religijnych, z zanikiem których związany był upadek
państwa. Nie było trudno Germanom zalać rzymskie
imperjum, skoro pierzchła siła, która cementowa
ła wszystko przez długie okresy. Czyż było inaczej
w Chinach, w Japonji, w Indjach, w starej Persji? Tyl
ko czytać histoiję Aleksandra Wielkiego, aby wyrobić
sobie zdanie, czem są w najbardziej zawiłych perypetjach ziemskich wszelkie kontakty z tern, co jest nad
nami. Pochód Aleksandra Wielkiego nie jest kwestją
tylko wojennego tupetu, jest on aktem nieustającego
oddawania bogom wszystkiego, co trzeba było w nie
ludzkich niemal napięciach pokoleń zdobywać, czy
niąc jedną ofiarę po drugiej, na długiej, heroicznej
drodze.
Żyjemy dziś starym kapitałem. Ściągamy ze
wszystkich kultur, jakie kiedykolwiek były, nie tylko
mateije bardziej dotykalne do tej nowej kultury, która
przygotowuje się wśród sprzeczności, walk i kryzy
sów wewnętrznych. Czytamy bowiem Cezara, Tacyta
albo Curtiusa Rufusa od czasów renesansu ze zdwo
joną energją. Pozatem bierzemy malarstwo z Japonji,
rzeźbę i budownictwo z Iranu, taniec z Afryki, który
nas rozkłada. W każdym razie tkwimy po uszy w rze
czach, które nie nasza epoka stworzyła i nawet nie naj
bliższa ziemia. Ściągając materjały budowlane i style
z przeszłości, jeszcze wciąż jesteśmy pod obuchem
wynalazków, które z zawrotną prędkością pojawiają
się i niepozwalają nam przyjść do przytomności i już
w spokoju rozważać, co mamy.
Przed nami jest kultura jakaś wymarzona i więcej
w tęsknotach antycypowana, niż już stawiana i re
alizowana. Rodzi się ona ze wszystkiego i kształtuje
potencjalnie w głębinach naszych nieświadomych,
burząc się jak muzyka w symfonjach Beethovena nakształt pary w wielkich kotłach. Rozumiemy nawet,
że przyjścia jej nie można przyśpieszyć. Stoimy też
wśród szarpań, zabiegów więcej niż często w ślepych
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uliczkach, z których zawracać trzeba. Roślina będzie
obdarzona kwiatem, ale korzenie muszą znaleźć głąb
i chwycić się ziemi, aby mocno stać. Jednak zwoże
nie i zbieranie gruzów z kultur, które były, nie pozwoli
nam nowej kultury urodzić. Wolapik stylów mógłby
się najwyżej z tego urodzić, misz-masz, zatem mecha
niczne sklejstrowanie, w którem tu i ówdzie dominuje
przenikanie gotowych już rzeczy. (...)
Znowu Grecja stara ujmowała wysoko problem
swego Kalos-Kagatós (Piękno-Dobro) poprzez mit
Herakiesa, który w naszej rasie odzywa się mickie
wiczowską zwrotką:„Dzieckiem w kolebce, kto łeb
urwał hydrze”.
(...) Wszyscy mamy poczucie, że „Oda do Młodo
ści” jest więcej niż wezbraniem żywiołowem zapału
i entuzjazmu, motto jej: „Und die alten Formen stiirzen
ein”, które to motto wziął Mickiewicz z Schillera, po
kazuje, że w trzewiach naszej ody mieści się demiurgiczna prawda o narodzinach nowej kultury.
W dzisiejszej epoce, pełnej krytycyzmu i żrące
go zastrzegania się przeciw wszystkiemu, co nie jest
ziemskie i globowe, inaczej: w epoce zakłamania się,
jeśli chodzi o prawdy wyższe, może wydawać się lu
dziom mickiewiczowskie „Jednem, Stań się, z Bożej
Mocy świat rzecz}7stanął na zrębie” frazesem, czy, jak
kto woli, ornamentem pisarskim, fioryturą literacką,
esami i floresami poetyckiemi i dekoracyjnemi, bez
treści wgłębnej i przeżyć, które tworzą zawsze praw
dę prawd. Ludziom mogłoby się wydawać to „z Bo
żej Mocy” w odzie, która jest pełną świadomością sił
własnych, ekspansją tych sił z żywiołów podziemnych
i twórczych, fałszem czy paseizmem, jednem słowem:
już makulaturą rzeczy, z którą nie warto głębiej i po
ważniej się liczyć.
Poprostu, między soki musujące, świeże, całą eks
pansję wzbierających sił do zwalenia starego świata
zakradł się passus, należący do tego starego świata
i zawierający martwości i spokój starczej natury, kie
dy życie się ma na finale. Zwrócić przeto pragniemy
uwagę, że te słowa inkryminowane już choćby dlate
go muszą być poważnie traktowane, że wraz z „Odą
do Młodości”, równocześnie z nią i w najściślejszym
nierozerwalnym związku ukazał się „Hymn do N P.
Marji”, w którym to hymnie to samo słowo „Stań
s i ę” jest spiętrzone i tysiąckrotnie podwojone, echem
najbardziej ciężarnej kadencji. Możemy bardzo dużo
rzeczy targać i nicować, nie zdołamy przecież oba
lić prawdy, że w swojej 23-ciej wiośnie Adam Mic
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kiewicz po okresie okropnego wstrząsu, niedoszłego
samobójstwa i załamania się wolterowsko-lukrecowskich nastawień w nadwyżce wezbranych nagle sił
uczynił „Pokłon przeczystej Rodzicy” i równocześnie
rozpoczął wysoki lot „Ody do Młodości”, w której nie
można tylko widzieć wiosenny i buńczuczny krzyk,
ale kanon społecznej wiaty, opartej na miłości i mło
dości. (...)
Objawienie. Wymawiając to słowo, widzi się dziś
niemal krytyczne spojrzenie u wielu i to cofanie się
w głąb lękliwe, które ma dzisiejsza epoka, kiedy się
porusza rzeczy niedotykalne, nienamacalne, zda się
zełgane.
Może właśnie dlatego, że jestem przyrodnikiem
i że dotykałem globowych prawd, globowych tytmów
i awatar naszej ziemi, zatem rzeczywistości materjałnej pod naszemi nogami i to bez zastrzeżeń pogrążając
się po uszy w tej realności i tej globowości, właśnie
może dlatego obudził się we mnie mocno zmysł ten
drugi już dopełniający do rzeczy nieglobalnych, pozaglobalnych, zmysł, któiy stanowi właściwą atmosferę
realności ponadmateijalnych, zatem duchowych.
Są ludzie chorzy na daltonizm. Nie rozróżniają
czerwieni gorącej wschodu czy zachodu słońca od
lazuru zimnego, zanim zgasną lub zaświecą gwiazdy.
Można im o kolorach prawić jak niemuzykalnemu
człowiekowi o kontrapunktach muzycznych Bacha,
które też mają swoje kolory i są ciepłe albo zimne. (...)
Faktem jest, że nie znamy wielkiego poety, mu
zyka, malarza, architekty, rzeźbiarza, aktora, któryby
nie gruntował realnościach poza materją objawionych
i z tych to realności nie czerpał swojego natchnienia.
Matejko codzień rano przed wyjściem z domu do ko
ścioła Panny Marji klęczał i w głębokiej modlitwie
czerpał natchnienie. Restaurując kościół, mógł potem
z głową zadartą stać na rusztowaniach cały dzień i ma
lować owe gwiazdy, aniołów i wstęgi, które to rzeczy
dziś ze sklepienia i ścian niesamowicie działają na czło
wieka, który odwiedza Kraków. Spytajcie się Michała
Anioła, jak przygotowywał swoje kartony do sykstytiskiej kaplicy albo Tycjana, jak malował Asuntę, któ
ra jest dziś w Akademji weneckiej i na tle złota unosi
się w ruchu wniebowziętym. Ludzie wieków średnich
stawiali katedrę w Rheims, w Chartres albo w Brukse
li, tę przepyszną katedrę świętej Guduli przy odgłosie
niemilknących psalmów. Mury rosły wraz ze śpiewem
i architekt te swoje natchnienia realizował pośród serc,
które w pokorze pracowały. Bach i Beethoven opo
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wiedzieliby wam niejedno i zdumiewające, co miało
miejsce, kiedy zaklinano muzykę najwyższą, aby była
służką oratorjów i msz}7triumfalnych. Nie myślcie też,
że Leonardo da Vinci był inny (mimo bredni o nim
Mereżkowskiego) lub wielki Goethe. Niesamowite
akty wewnętrzne poprzedziły Ostatnią Wieczerzę,
którą florentyński artysta w Medjolanie malował, jak
i poprzedziły chór wielkanocnych aniołów, który za
trzymał kielich z trucizną przejedzonego uczonością
Fausta. Wszędzie, jak tylko dotknąć wielkiej twórczo
ści, zawsze te same oślepiające przeżywania, z któremi idzie w parze najwyższa siła skrzydeł.
Myśleć o dawnych czasach potem wszystkiem, co
mówimy o artystach i twórczości, to antycypować, że
świat był kiedyś mniej zmechanizowany niż dzisiaj.
Nie wiemy, jakie uczucia miał człowiek, kiedy pierw
szą broń odkrywał, ogień, który mu był potrzebny,
łub ceramikę, która późno się zjawiła. Możemy mnie
mać, że był bardziej krańcowy, naogół bardziej cięż
ki i bardziej nieruchliwy niż człowiek dzisiejszy, ale
też w pewnych chwilach bardziej ekspansywny, cały
w ogniu i w zachwycie. To, co robił, nie mógł nie robić
w natchnieniu, jak nasi wielcy artyści. Zbudzony przez
siły zewnętrzne tworzył w szale i potem nieustająco
wspominał swych bogów, bożków, demonów, tego
swojego Tam- burana jak na wyspach w Mełanezji.
Powtarzamy, że człowiek dawny tworzył. Za mało
wzorów miał, aby kopjować i z trudem krzesał jak
iskry z kamienia ten swój świat prymitywny, jednak
bardziej scałkowany i napewno nieskończenie naogół
uczciwszy niż dzisiejszy.
Jest jeszcze inna kategorja ludzi, związana z realnościami duchowemi, o której mówić nie można, jeśli się
wspomina artystów. Są to Swięci.Nie bójmy się tego
tematu, gdyż prowadzi on do fascynujących prawd,
które po sceptycyzmach 19-go wieku ujawniają zpowrotem czarujące światła. Nawet nauka współczesna,
tak bardzo ostrożna, zaczyna zajmować się świętymi
i nie boi się dotykać takich postaci, jak seraficki Fran
ciszek z Asyżu lub wizyjna Teresa z Awiłi. (...)
Artyści rodzą rzeczy podniosłe, zaklinając swoje
wizje w rzeźbie, książce, symfonji. Święci rodzą jesz
cze więcej niezwykłe rzeczy niż pomysły natchnione
najwyższych artystów. Mówię w tej chwili o c u d a c
h, kiedy to człowiek martwy już i duchowo zimny jak
kamień przekształca się w żywą siłę promieniującą
i przekształcającą wszystko dokoła siebie. Obcowa
nie Świętych to czyni, wielka komunja ze Świętymi,
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wpływ Świętych, emanacje, idące od Świętych, którzy
przez te swoje oczyszczenia i podnoszenia się mają
wielką moc działania. Stań się. O tych rzeczach jed
nak mówić jest trudno, już choćby dlatego, że musie
libyśmy uzgodnić naszą mowę i wszelkie dyferencje,
które są nietylko na skutek różnicy myślenia i wyraża
nia się, ale na skutek tego, co jest podstawowe, to jest
przeżyć samych.
Politycznie mamy obozy rozmaite i wskutek tego
chwilami babilońskie wprost pomieszanie języków.
Nie inaczej zaczyna się dziać, skoro mówić chcemy
o sztuce, która wymaga specjalnych afektów i bez
pośredniości brania natuiy lub życia. Jeżeli jednak
mówić o sztuce jest to już poruszać się w dziedzinie,
w której rozstrzelenia i dywergencje są wielkie, to cóż
dopiero może być, skoro dotkniemy sprawy Świętych
Pańskich, która to rzecz zahacza o najgłębszą, utajo
ną strukturę naszego„ja“ i o bezpośredniości, które
wobec owych artystycznych są tysiąckrotnie bardziej
wyostrzone.
Łatwiej jest skłonić ludzi nieartystycznych i nie
muzykalnych do spoglądania na piękne obrazy lub do
słuchania podniosłej muzyki, niż otworzyć człowieko
wi współczesnemu krytycznemu oczy na strzeliste re
alności duchowe i na świat kontaktujący z temi strzelistościami.
Człowiek ten krytyczny jest upośledzony na sku
tek właśnie tego swojego krytycyzmu. Krytycyzm jest
to bowiem ciągłe potrącanie łokciem w intelekt, co za
sobą prowadzi nieprawdopodobne rozjątrzenie. Rezul
tatem musi być obrona, zatem większe lub mniejsze
zmechanizowanie na koszt bezpośredniości. Wytwa
rza się sui generis daltonizm, tak, że duchowe rzeczy
wistości są widziane przez szkła zdeformowane.
Musiałem zahaczyć o Świętych już choćby dlate
go, że mówić o kulturze wogóle, to nie tylko dotknąć
twórczości, ale i sprawy Objawienia, bez której to spra
wy będziemy wciąż tylko ślizgali się po powierzchni
rzeczy i to najbardziej ostatniej. Nie boimy się takie
go terminu, jak objawienie, mimo że wielu ludzi na
dźwięk tego słowa schyla oczy i w zakłopotaniu swem
nie wie, co robić. Do objawienia, jego istoty, jego ta
jemnicy podchodzi człowiek zależnie od rozwoju
duchowego prędzej czy później albo nawet oddala
się w miarę, jak spada moralnie i słabnie w szukaniu
prawdy. Objawienie nie jest koncepcją, iluzorycznym
produktem wyobraźni. Rezultatem jego jest zawsze
przeżywanie głębokie, osobliwe, do gruntu wstrząsa
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jące naturą ludzką i pozostawiające w tej naturze ślad
blizny, jak piorun, który uderzył oślepiająco w drzewo.
W kościele świętego Jana w Toruniu stoi statua
Matki Boskiej w prezbiterjum niedaleko wielkiego
ołtarza, z którą to rzeźbą związana zawsze była ado
racja tych wszystkich, którzy dorośli, aby piękności
brać w siebie niezwykłe i przez te piękności utorować
sobie drogę do tego, co było na początku tej rzeźby.
Rzeźba jako dzieło sztuki jest rezultatem objawienia,
które miał artysta i może być jako rezultat takiego ob
jawienia omówiona.
Ja sam, ilekroć byłem w Toruniu, zachodziłem
do wielkiej fary, aby cieszyć się ogromną przestrze
nią muzykalnie przez średniowiecznych architektów
ujętą. Przechodziłem jednak zawsze obok rzeźby Ma
donny nieledwie obojętnie, choć wiedziałem, że fama
zawsze mówiła o tej rzeźbie z najwyższym zachwy
tem. Wolałem podziwiać ogrom gotyku, śmiałość roz
wieszonego sklepienia, nawet ołtarze i fresk na ścianie
z drzewem Jessego, niż ten posążek biały, który mi
się wydawał - oto są czasem sądy! - sentymentalnie
mieszczański.
Aż oczy moje otwarły się nagle jednego dnia pod
czas pobytu w Toruniu. Nie wiem nawet, co było
powodem otwarcia oczu. Zprosta się mówi czasami:
byłem w nastroju. Dość, że szata, którą tyle razy wi
działem i ręka jedna, trzymająca Dzieciątko, a druga
skierowana do tego Dzieciątka, ujawniły mi nagle
kompozycję fałdów, jednych spiętrzonych, drugich
falujących powoli, asymetrję, jednem słowem, klucz
niespodziany do samego oblicza, uduchowienia lica
Madonny, to jest do tego, co widział był ów artysta,
ów rzeźbiarz, podczas owej wizji, po której nie mógł
już nic innego czynić, jak rzeźbić właśnie tę rzeźbę
i czynić to dlatego, aby wydobyć z martwego kamienia
życie, piękno, które był widział, zobaczył w formie ob
jawienia. Czy zobaczył to lico nadziemskie w snach,
jakie mają artyści, czy podczas wizyjnego jakiegoś
aktu i wstrząsu, jest to w tej chwili obojętną rzeczą,
dość, że zobaczył realność duchową istniejącą poza
nim, nie w nim, piękno nadzmysłowego świata nagle
ujawnione, do niego zeszłe, jak te wszystkie sny twór
cze, które nie są grą wyobraźni ani przypomnieniem.
Mickiewicz w celi Konrada, mając z jednej strony
hufce aniołów jasnych, a z drugiej strony hufce anio
łów ciemnych, także wiedział, że to nie gra wyobraźni
i nie przypomnienie.,.Mędrcy mówią, że sen jest tylko
przypomnieniem. Mędrcy przeklęci! Mówią, że senne
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czucie rozkoszy i kaźni jest tylko grą wyobraźni. Głu chwili potrącamy, może być jeszcze bardziej rozja
pi, zaledwie z wieści wyobraźnię znają i nam wiesz śniony, skoro wziąć roślinę i pomyśleć o prawdach tej
czom o niej bają“ (Dziady, część EH. Prolog).(...)
rośliny. Święty Franciszek z Asyżu nauczył nas kochać
Wracając do rzeźby w Toruniu, powiem, że oczy przyrodę i to w ten sposób, aby każdorazowo pod oczy
moje poprzez to oblicze w rzeźbie rozwarły się nagle podstawiać serce i już tern sercem pogłębiać te oczy.
na to piękno, które artysta immanentnie był oglądał.
Więc roślinę weźmy, jakiś nawet chwast na polu,
Rzeźba stała się pośrednikiem między tern, co zoba który ma te swoje kwiaty. Wyrasta siostrzyczka-roczył rzeźbiarz, a tern, co ja zobaczyłem. Zrozumiałem ślina ze ziemi, podnosi się, okiywa liśćmi i buduje tę
odrazu, że objawienie kazało artyście owemu z 15-go swoją gwiazdę, kwiat. Dotąd jest wszystko globalne,
wieku w glinie, czy drzewie, czy w kamieniu to po konsekwentne z punktu materji i ruchu, idące jedno
wtórzyć, co był oglądał przez chwilę, to zakląć w ma- z drugiego w myśl praw ziemi. Soki są chtoniczne
terję, czego był świadkiem i co w chwili cudotwórcze i nawet kiedy kielich się rozewrze i z nim płatki, to
go wstrząśnienia nie mogło go było nie opętać, skoro jeszcze wszystko ma budowę chtoniczną, jakby gea
dotąd nic innego nie mógł czynić i o niczem innem lulała w kolebce osłony, potrzebne do owocu.
rozmyślać, jak o tej twarzy cudownie zjaśnionej i ob
Proszę wyobrazić sobie (taki akt przecież nie
jawionej, dla której trzeba było znaleźć formę.
trudno jest zrobić!), że urodził się kwiat, że nawet
Twarz była w świecie ponadzmysłowym, jako peł rozwarł się, ale że słońce zamarło na niebie, zczena, prawdziwa, niemal dotykalna realność, choć w in sło. Nigdy, przenigdy kwiat nie dozna tej rozkoszy,
nej substancji, niż ta nasza gruba i bardziej ciężka. Był jaka płynie z ciepła, światła, promieniowania z góry,
to trud trudów, aby lico, należące do sfery nadsubstan- bezpośrednio ze słońca. Iradjacja miljarda promiencjalnej jako tako w kamieniu zaznaczyć, rodząc rzeź kowości żywych, realnych, ale pozaziemskich, już
bę tylko w przybliżony sposób mogącą oddać to, co kosmicznych poza ziemią pozostanie nieznanem dla
artysta był zobaczył immanentnie. I to w rzeźbie staje kwiatu. Kwiat się rozwarł, przygotował do wzięcia
się w ten sposób nie celem dla siebie, nie finalnym eta słońcowej energji, wszystkich cudotwórczych żarów
pem, ale znakiem porozumiewawczym, któiym artysta i wszystko napróżno.
pragnie naprowadzić na to, co zostało jem u objawione.
Porównanie moje jest oczywiście zbliżone tylko,
Był świadkiem piękna, które przyszło z góry. Zawsze bo słońce artystów to nie słońce materjalne, jak dla ro
w sztuce wielkiej i rzetelnej piękno natchnione jest tyl śliny. Promionki świetlne naszego słońca, elektryczne,
ko pośrednikiem, aby nam ułatwić odbycie drogi do iradjujące, są tylko slabem, znikomem odbiciem tego
źródeł, do samego Objawienia, które jest na początku wszystkiego, co nasza natura obudzona, ludzka cudotwórczo może i transcendentalnie brać z nieskończo
rzeczy.(...)
Nie bójmy się myśleć odważnie. Nowoczesnego, ności odwiecznej, pracującej ponadglobalnie i nawet
zmechanizowanego człowieka cechuje tchórzostwo. ponadkosmicznie nad wszystkiemu
Wybudował te swoje aparaty, skrzydła zewnętrzne,
Oto są Święci. Ciało, zmysły, wszystko, co jest
pioruny, a sam wewnątrz opadł i osłabiał. Heroizm w naturze ludzkiej chtoniczne, mateijalne, roślinne,
polega nie na tern, że człowiek trzyma się jak pijany zwierzęce, Święci wszystko podporządkują jednej żą
płotu, ale że porusza ten płot i przed się śmiało idzie, dzy, aby móc jak kwiat rozewrzeć się do tego słońca
choćby były przepaści. Intelekt dzisiejszy jest tasiem już zupełnie nadzmysłowego, tysiąckrotnie ponadmakami, sznureczkami, nawet drutami przymocowany terjalnego, pełniejszego niż słońce astronomiczne dla
do rydwanu materji, zatem tego, co nazywamy apara rośliny. To transcendentalne słońce przemienia tak
dalece wszelką glinę chtoniczności i globowości, że
tem lub płotem.
Nie bójmy się rozmyślać o objawieniu i świat roz- człowiek ślepy nawet zdumiewa się i dostrzega świa
połowić na tę część globalną i materjalną, o której cza tła, kiedy woła: oto w tym człowieku mieszka Bóg.
sem myślimy, że jest jedynie realną i na tę drugą trans Zatem roślina i słońce, zatem dusza i Bóg.
cendentalną i nadglobalną, już należącą do sfeiy, któ
Oto jest właśnie odwaga myślenia, gdy się zamiast
ra tylko w pewnych chwilach i pewnych warunkach monizmu materjalistycznego podstawia już choćby
przez tę, naszą globalną i zmysłową w objawieniu jest ten dualizm, który przy głębszem i dalszem rozmy
odkrywaną i oglądaną. Sposób myślenia, o któiy w tej ślaniu łatwo przeobrazić w monizrn duchowy, choćby
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taki, jak w „Genezis z Ducha”, gdzie Słowacki nie jest
tylko poetą, ale już i przyrodnikiem, wizjonerem, taumatuigiem, apercypującym wielkie objawienie wśród
wstrząsu natury wewnętrznej w Bretanji, nad Oce
anem, gdzie są druidyczne pomniki i nad wszystkiem
niebiosa, które zmuszają do jedynej w swoim rodzaju
lekcji, medytacji, oracji i kontemplacji.
Tysiące dróg oczywiście prowadzi do Boga. Proszę
mi darować, że tę jedną wybrałem, przez sztukę i na
turę. Objawienie może mieć żołnierz, wódz, inżynier,
polityk lub dziewczyna młoda w szkole, kiedy ma apo
stolską pracę wychowania przed sobą. Jeśli mówiłem
0 objawieniu w sztuce, o wizji, o snach i przeznacze
niu, które zmuszają artystę do grania, malowania, rzeź
bienia, pisania, nawet tańczenia, to stanąłem na dro
dze, która przede mną samym otworzyła horyzonty,
których nie przeczuwałem zrazu. Jest droga od Boga
do sztuki i odwrotna ód sztuki do Boga. Nie bójmy się
przeto posuwać się przed się i na tej, która prowadzi
od dzieł i natchnienia artystów do samego objawienia
czyli pierwszego początku artystycznego „Stań się”,
od którego dopiero zaczyna się wszelka inkamacja,
a więc i ta, która jest w obrazach, świątyniach, mu
zyce. Sądzę, że postawiłem problem w całej nagości.
Nie może być kultury bez wiaty w objawio
ne, w Boga, choćby w bóstwa, bo to wszystko jed
no w pierwszej chwili, jak się to zowie, skoro język
jest tylko narzędziem niedołężnem, aby pośredniczyć
między nami.Torując drogę z powrotem do proble
mu kultury wogóle, możemy teraz dopiero chwycić
sens tego, co nazywamy dla chwały świata, pro gloria
mundi, mniemając, że to wszystko materjalne, co nas
otacza, jest jedynie alfą i omegą wszelkiego istnienia,
czy dla chwały Boga, pro gloria Deo i, rozumiejąc, że
ponad zmysłami idą sfery za sferami, w których duch
transcendentnie wrasta w Boga. Rozstające są drogi
1 postawiony jest wielki słup dziś w Europie. Mamy
wybierać jedną drogę albo drugą. Rozejrzyjmy się na
chwilę w podstawowem zagadnieniu i weźmy znowu
świat sztuki jako latarnię na drodze poszukiwań.
Niema artysty prawdziwego, któryby nie znał tej
wielkiej prawdy, że można malować, rzeźbić, pisać,
komponować, jedynie bezinteresownie, to znaczy,
usuwając z widnokręgu jakiekolwiek merkantylne
cele. Zarabiać sztuką znaczy folgować instynktom
niższym i przystosowywać się do przeciętności, którą
ma i musi mieć tłum. Twórca, choćby nie wiem jak
był rozwiniętym społecznie, ma zawsze coś z arysto
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kraty i raczej chce pociągnąć wszystkich wzwyż niż
samemu dać się ściągnąć w niziny. Szczęście, które
płynie z tego, co ogląda sam w wizjach i natchnieniu,
nie pozwala mu egoistycznie stać na miejscu; ale wła
śnie dlatego, że to, co ogląda, jest związane ż życiem
wewnętrznem, właśnie dlatego pracuje w samotności,
tylko dla gloria D e i. „Cóż po ludziach, czym śpie
wak dla ludzi” (Dziady, część III. Improwizacja). Więc
z punktu twórczości, która nie jest przystosowywa
niem się, ale pociąganiem w górę, już nie może być
mowa o gloria m u n d i .
Nasza cywilizacja, nasza kultura, nasze myślenie,
nasz pęd wzwyż i życiodajny oddech nie da się ode
rwać od Grecji starej, która jest zawsze ową pierwszą
kolebką, w nas samych raz na zawsze założoną i przez
to żywą. Tak jak wieki średnie są w nas, nie tylko
poza nami, tak i Grecja, „jutrzenek greckich różana
pogoda”, jest w nas, kiedy dialektycznie podstawowe
konstrukcje badamy. To jest nieprawda, że wieki śred
nie i Chrystusowe zjaśnienia Grecję w nas na proch
starły. Odwrotnie, chrześcijaństwo wieków średnich
najbardziej miłośnie prowadziło greckie konstrukcje
do rozkwitu i wystarczy przypomnieć, że Tomasz
z .Akwinu, biorąc Arystotelesa lub Platona, dawał im
dopiero życie w pełni, podobnie, jak Franciszek z Asy
żu, gdy greckie zachwyty nad ogniem, wodą, słońcem
podniósł do nieba, przeobrażając je na braciszków
i siostrzyczki, które Bóg w swojej cudotwórczej Łasce
raczył obdarzyć najwyższą pokorą
Europa jest w nas. Głęboko w posadach Grecja
i Rzym, potem te wieki średnie, u nas dopiero rozkwi
tłe w krucjatach za Władysława IV. Otrzymaliśmy po
ojcach naszych olbrzymi spadek, który tkwi w naszej
zapalności, ofiarności, w instynkcie młodej rasy, która
nie abdykuje z wysokiego lotu. Nie godzimy się peł
zać, tern więcej, że przez sto lat chejrosyfony naszej
poezji dawały więcej niż czerwoną łunę. Ekspery
mentów nie będziemy robili, choćby już dlatego, że
nie umieliśmy jak oficerowie rosyjscy nagle w jakiejś
chwili mocniejszego podniecenia walić w zwierciadła
o fortepiany, czyniąc z domu kupę gruzów. Szano
waliśmy zawsze dom, który nam przyszło w trudzie
wielkim budować i nie potrzebowaliśmy odnawiać
w sobie stepowej natury, przez przewracanie tradycji
do góiy nogami.
Europa mimo wszystkich pozorów rośnie wzwyż.
Jej sens i Przeznaczenie podwoiło się po wojnie.
W polskiej szkole trzeba baczyć na to, abyśmy na
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słońce umieli spoglądać i słońce w swojem niestrudzonem odnawiającem promieniowaniu naśladować.
Nie mamy, jak Rosja, kultu dla księżyca, który jest raz
pełny, potem nagle stracony poprzez zmiany — za
krzywione sieipy, ostre jak noże. Oto wielki problem
wychowania: zamykać się na trucizny, a otwierać do
słońca. Ma być instynkt u podstaw, jeśli mamy być
twórczy i ognia nie używać, aby świat niem rozkła
dać. Roślina, gdy buduje swoje tkanki, ma te swoje
idjosynkrazje na trucizny i te swoje heljotropizmy
dla słońca. Jakżeż my, chcąc budować, nie mamy
wyostrzać zmysłów i zamogilnych głosów ojców na
szych nie brać współtwórczo w rachubę.(...)Musimy
się przytem trzymać Europy. (.. ,)Musimy iść z Euro
pą, która dąży do kultury chrześcijańskiej. My chcemy
w Europie, aby kultura, która ma za sobą katedry śre
dniowieczne i sprawy ducha na pierwszym planie, aby
ta kultura jak wonna esencja rozpyliła się w powietrzu
i aby dzisiejszy człowiek, któremu głupcy powiedzieli
w 18-tym wieku, że jest „dobry”, przestał tych swo
ich walk ze sobą o Dobro i Zło. W dzisiejszym nawet
słowniku wyrazy takie, jak Dobro i Zło, są zamienione
w einsteinowskie kolce. Nawet takiego wyrazu trzeba
się wystrzegać, jak grzech.(...)
Wieś nasza jest jeszcze najzdrowszą, ona idzie
z lytmem słońca, gwiazd, dnia i nocy. Oto jest krzyk
w stosunku do naszej kultury wiejskiej: co robić, aby
chłop budował to swoje, a nie naśladował tego obcego.
Już Witkiewicz, wielki żołnierz w walkach o polską
kulturę, pytał się, co robić, aby chłop był chłopem i nie
stracił tego, co może dać wieś, a równocześnie i był
obywatelem świata, a nie paijasem odgrodzonym od
świata rzeką, górami lub lasem.
Co robić, aby sens naszej rasy, Przeznaczenie tej
rasy brało zapasy energji z rzeczy zdrowych, z ziemi.
Tworzyć chce chłop. Nie sądzę, aby to mogło się dziać
inaczej, jak na łych drogach, które należą do kultury
wogóle. Chłop nie może przekreślić Boga w swoich
wzlotach. Swoją treść, ale swoją, nie cudzą, odnajdzie,
wiążąc się ze swojem niebem, swojem słońcem, swoją
pogodą, swoim urodzajem, swoją sielską cierpliwo
ścią i spoglądaniem na zboże, które ma smętek i głębo
kość równocześnie, radość, pamięć trwogi, która była
i dziękczynienie to czyste, którego nie może nie być,
skoro przecież i słońce pracowało, i deszcz, i ktoś nad
tern wszystkiem, który o wszystkiem pamięta. Kultura
nie jest tylko kwestją formy. Więc duch nie ma głosu,
któiy formę ożywia? Jaki duch, taka forma.
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Kulturze wsi nadawać zaczyna dziś formę miesz
czuch. Ten nawet nie wie, jak wygląda wschód lub za
chód słońca i jak rozróżniać zdaleka pszenicę od żyta.
Cóż dopiero ten intruz na wsi wiedzieć może o grado
wej chmurze, która przygotowuje ciszę, zanim zboże
złamie.Pączki, które papuzią na drzewach, ptaki, któ
re z nowem słońcem, wykąpanem w rosie, zaczynają
ślicznie gwizdać, grom wiosenny pierwszy i rodzajny
po zimowem milczeniu, zkolei wielkie prażenie słoń
ca i krzyk ziemi za kroplą rosy, sianokosy czerwco
we i noce krótkie pełne łyskania się w pamości, która
jest jak mowa węża i powieka otwarta, wysypywanie
się kolorów wszelkich na świat i nad temi kolorami
składanie i rozkładanie zbożne rąk słońca, żniwa, po
żniwobraniach smętki, pogrążone w tupaniu, zapa
danie się wgłąb coraz wyraźniejsze, choć stodoła jest
pełna, a w spiżami nieosobliwie przestronnie, jeszcze
raz słońce, ale już chore, zwisające na łodydze, jak te
kwiaty ścięte przez przymrozki, wreszcie świst bata je
siennego już bez końca i mrozy w trupich rękach trzy
mające rzeki zamarznięte, razem z tern wiara, że wróci
wiosną już niemal puka znów do sercą oto jest tok,
film nieustająco rozwijający się, niby tak samo powta
rzający się, a przecież co rok inny, nowy.
Odwiedzić wieś dzisiejszą to zdumieć się, że gra
mofony mieszczuchów mają taką siłę brutalizować
głosy natury. Czyż naprawdę ryk fabrycznych syren,
motorów, dudnienie aut i dzwonienie tramwajów są
już tak nieodzownie potrzebne dla chłopskiego ucha,
że rzeczy te wysuwa się na plan pierwszy. Pytanie ro
dzi się, czy chłop polski musi tak bez honom z ziemi
zniknąć, jak to ma dziś wszelkie pozoiy. Nawet nie
walczy o swoje. Widziałem kiedyś całe wsie pod Ta
tarami na Liptowie pijane. Aborygeni lub autochtoni
byli w tych wioskach jak Indjanie, iż których jutro
zrobi się rezerwaty. Rozwydrzenie miejskie, pornograf
ja stolicy, rynsztokowe gesty, sama nawet mowa tiywjalna i złodziejska z przerażającą prędkością podbijają
wieś polską. Wieś była dotąd kolorowa, teraz zaczyna
być szara, aby tylko jutro nie była jak przedmieście
cuchnąca i trędowata.
Nikt nie pomoże wsi zbawić się, chyba ona sama.
Nie jest przecież powiedzianem, że w Polsce, gdzie
miasta są znikomą mniejszością owa wielka zdrowa
chłopska o część zwana wsią ma być przetańczona
w takt Epimeteusza. Doniedawna jeszcze ze wsi pol
skiej szły energje i strzelistości do miast- Genjalne
rysunki Noakowskiego pokazują nam oddech wsi
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w architekturze, w każdym razie nie oddech miast.
Dwory brały najwyższe energje z powietrza i słońca
i przeciwstawiały się urbanistycznemu szablonowi.
Wiadomo było, że tłum miejski jest mocno zamulo
ny, zniwelowany, oderwany od gleby, opluty fabrycz
nym śluzem i nie widzący nigdy nieba, bo przecież
to nie jest niebo ten pasek cienki ponad domami, ta
parodja wielkiej, nieskończonej kopuły, która ma ilu
minacje w formie gwiazd i księżyca, a nie lamp elek
trycznych. Z chwilą, kiedy mieszkańcy wsi zpowrotem odkryją Byt własny, wtedy wieś przystawi to
swoje ucho do rzeczy, które nas tysiąc razy więcej
fascynować będą, niż to wszystko, co w tej chwili na
wsi jest z miasta.
Kultura w Polsce nie może być jednostronną. Wieś
musi dać miastu zdrowie i tężyznę, miasto zaś wsi
energję i prometejski demiurgizm. Musi być przeni
kanie nawzajem najlepszych esencyj, miasto i wieś
muszą w dopełnieniach dać nam rzeczy, których dusza
polska łaknie. Jesteśmy za młodzi, aby iść w niemiecki
urbanizm, i ziemia nasza jest więcej rolnicza niż prze
mysłowa. Z drugiej strony nie może wieś być i kulą
u nogi, skoro zechcemy latać. Trzeba zejść w głąb za
gadnienia o kulturze, z głębi dobyć prawdę, jak iść do
wsi, jak iść w mieście.
Kiedyś rodził syntezę dwór. Dwór brał ze świata
najwyższe formy i przekazywał wsi. Ze wsi brał pro
stotę i owe wielkie nawroty do natury, które nie po
zwalały mu degenerować się po miejsku. Któż ma dziś
syntezę prowadzić, któż jest ten trzeci, skoro potrzeb
ny ten trzeci.
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Poruszyliśmy sprawę kultury wogóle. Aby mówić
teraz o Polsce i roli w niej wsi i miasta, otwieramy
nowy rozdział. Nie mamy czasu ani miejsca sondować
ten wielki, drugi problem, związany tak bardzo z naszą
przyszłością, ze zdrowiem Rzeczypospolitej.Żadne re
cepty nie zbawią świata. Pasywne bytowanie na miej
scu też nie posunie sprawy dalej. Musimy zawrócić
do konfliktu w nas samych i między Złem i Dobrem
rozstrzygnąć, jak nasi ojcowie, skoro chcemy dom
prowadzić rozległy i silny. Kulturę budować możemy,
obracając się ku sobie samym i źródłom, które prowa
dzą do „Stań się“. Świat możemy tylko przekształcać,
obracając duszę twarzą do Boga. Inaczej będzie bu
rzenie i niszczenie. Zarazem będzie zakłamana fraze
ologia, że to właśnie jest twórczość, ale przeczyć temu
będą coraz mniej uśmiechnięte twarze, coraz bardziej
zbrodnicze oczy, coraz większy lęk, ogarniający ludz
ką naturę, i te zabobony rozmaite, które zaczną wscho
dzić jak błędne ognie na mokradłach.
Jest tylko jedna droga przed nami. Ojcowie ją znali.
Polska dzięki temu, że jej trzymała się, wyszła z gro
bu, do którego ją demonicznie spychano. Wyspiański
tę prawdę cudownie ujął na owem Weselu półchłopskiem i półpańskiem, kiedy Panna Młoda zadała
była to pytanie—„Kaz ta Polska?”, i kiedy poeta jej
kazał dotknąć ręką to miejsce, gdzie jest serce, zniko
my i przypadkowy twór, jakby zdawało się przecie,
a przecież fundament, a przecież glebę najczystszą,
a przecież to ostateczne, z czego się wszystko zaczyna
z powrotem, kiedy w żarze zacznie bić i roztworzy się
w kierunku Boga.

Jan Stanisław Bystroń

r

Źródła kultury ze szczególnym uwzględnieniem
kultury wiejskiej w Polsce
Do zagadnień kultury można podchodzić w najrozmaitszy sposób.
Przedewszystkiem, można zajmować się kulturą, jako całością, jako czemś, co istnieje niezależnie od nas, jakąś istnościąw sensie metafizycznym,

Kultura tak poj ęta może być przedmiotem rozważań
co do jej istoty, genezy, źródeł; można próbować
charakterystyki rozmaitych kultur, pojętych jako
odrębne osobowości, można mówić o ich rozwoju
jako procesie samoistnym, niezależnym od zmian
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w święcie ludzkim. Stanowisko takie możemy na zmierzające do stworzenia metafizyki kultury, są
zwać metafizyką kultury. Spotykamy teoretyków, spekulacją, pozostającą poza obrębem nauki.
którzy świadomie wychodzą z tego punktu widze
Bardzo często stosuje się wartościowanie kultu
nia i próbują konstruować na tej podstawie teorję ry; jest to znów specjalny punkt widzenia, również
kultury (choćby profesor Limanowski); najczęściej naukowo niedopuszczalny. Jeżeli wydaję sądy, że
jednak mamy do czynienia z metafizyką nieświa taka a taka kultura jest dobra, jest prawdziwa, inna
domą, nieprzemyślaną, powstałą na tle zwyczajów zaś jest zła, bezwartościowa, pozorna, jeśli mówię
językowych i codziennego myślenia, które często o grupach czy ludziach bez kultury (a często tak się
doprowadza do wysuwania poza nas treści, które mówi), to tern samem oceniam pewne zespoły tre
są w nas samych, do traktowania zespołów zjawisk ści kulturalnych z punktu widzenia innych treści:
społecznych jako przejawu jakiejś rzeczywisto podstawą takich sądów są pewne pojęcia, właści
ści, która tworzy się i rozwija za nami, persofini- we danej grupie społecznej, czy też będące wła
kowania pojęć społecznych. Myśląc o państwie, snym wytworem jednostki. Nie możemy tu mieć
o narodzie, o sprawiedliwości, mamy zazwyczaj nigdy sprawdzianów objektywnych i każdy sąd
dość niejasne wyobrażenie o jakiejś pozaludzkiej wartościujący jest z konieczności sądem, opartym
rzeczywistości społecznej, której objawami na tym o pewne treści kulturalne, ważne tylko dla pewnych
świecie są konkretne akcje państwowe czy narodo jednostek czy grup w określonym czasie. Można
we, kodeksy, akty ustawodawcze, wyroki sądowe, oczywiście mówić o ludziach „bez kultury”, ale
podczas gdy teoretycznie uświadamiamy sobie, że będzie to zawsze ocena, oparta o jakiś system kul
właśnie te różnorodne pojęcia czy czynności skła turalny, który znów może być przedmiotem oceny.
dają się na zespoły, które nazywamy państwem czy Tak więc Europejczyk może patrzyć np. na mu
narodem. Zwyczaj językowy i myślenie artystycz rzynów afrykańskich jako na ludzi bez kultury, ale
ne, ukazujące nam grupy społeczne czy instytucje tenże sam murzyn może wydać analogiczne zdanie
w postaci jak gdyby nadludzkich osób, przyczy o Europie — i niema żadnej podstawy objektywnej,
niają się do utwierdzenia przekonania o istnieniu któraby nakazywała przyznać słuszność jednej czy
ich metafizycznem. Otóż i z kulturą rzecz ma się drugiej stronie. Dotyczy to grup, dotyczy też ludzi;
zupełnie tak samo: myślimy o kulturze polskiej czy powierzchowny, zewnętrzny obserwator, czy też
niemieckiej, o kulturze chrześcijańskiej czy szla poprostu płytki myśliciel może za niekulturalnego
checkiej jako o czemś jednolitem, niepodzielnem, uznać człowieka, który bierze bardzo czynny udział
odrębnem, mającem własne życie i zewnętrzny roz w twórczej pracy kulturalnej — i wiemy, że zdania
wój, zupełnie niezależny od ludzi, którzy tą kulturą tu m ogą być najrozmaitsze, gdyż nieskończoną jest
żyją; elementy wyobrażeniowe m ogą i tu podkre rozmaitość podstaw myślowych, na podstawie któ
ślać jeszcze ów charakter samodzielny, ja k gdyby rych wydaje się wyroki o kulturze.
osobowy, poszczególnych kultur.
Trzeba oczywiście pewnego stopnia wyrobienia
Jest to stanowisko teoretycznie niedopuszczal teoretycznego, aby zgodzić się z tern, że murzyn ma
ne; „kultura”, jako całość, jest praktycznym skró takie samo prawo sądzenia np. Anglika, ja k Anglik
tem na określenie zespołu zjawisk kulturalnych, murzyna; że wieśniak ma możność wartościowa
ale sama przez się całości nie tworzy, tak jak las nia kultury miejskiej czy szlacheckiej zupełnie na
jest pojęciem, obejmującem większą ilość drzew, tej samej podstawie, na której pan z miasta wyda
ale poza temi drzewami nie istnieje; niema jakie je lekceważący sąd o niekulturalnej wsi Wszystkie
goś metafizycznego lasu, którego objawami były te oceny, całe to wartościowanie nie ma znaczenia
by poszczególne drzewa. Przedmiotem nauki może teoretycznego; możemy jedynie ustalić, że histo
być drzewo, może być zespół drzew, ale nie może rycznie wytwarzały się takie poglądy, bardzo roz
być ów metafizyczny las; tak samo możemy two maite i rozbieżne.
rzyć naukę o poszczególnych treściach kultural
Ale naw et w obrębie tej samej grupy kultu
nych, możemy badać zespół treści, czyli kulturę, ralnej sądy m ogą być najrozmaitsze, zależnie od
jako pewien historycznie wykształcony zespół, ale ideologji, jak ą wyznaje ów ktoś, wydający wyro
nie możemy badać kultury jako takiej. Usiłowania, ki: Dlatego też w różnych środowiskach i w roz
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m aitych epokach sądy te są rozmaite. Weźmy np.
różne wartości, łączone ze średniowieczem: dla
jednych je st to okres ciemnoty i barbarzyństwa,
dla drugich je st to wielka, jednolita, celowa kultu
ra, której nie dorównały następne wieki. Jedni za
chwycają się czasami dzisiejszemi, uważają roz
wój nauki, postępy techniczne, form y organizacji
za doskonałe i niezrównane, najwyższy wytwór
um ysłu ludzkiego, inni patrzą krytycznie na czasy
te, gorączkowe, niespokojne, niezrównoważone,
jako na zmierzch kultury, jako na powrotną falę
barbarzyństwa. M ożna cenić wysoko jednolitość
konstrukcyjną kultury, ale można j ą też potępiać
jako jednostronną i nietolerancyjną; można przy
wiązywać wagę do różnorodności treści, t.zw. po
pularnie „bogactwa kultury”, można też właśnie
w tej rozlewności kultury bez jej pogłębienia wi
dzieć symptomy upadku.
Wir haben so herrlich weit gebracht, - doszli
śmy do tak wspaniałych wyników, mówi Wagner
w „Fauście” Goethego; odpowiada Faust: 0, gliicklich, w er noch hoffen kann,
Aus diesem Meer des Irrłhums aufzułauchen!
Was man nichł weiss, das eben brauchłe man,
Und was man weiss, kann man nichł brauchen.
Są to dwa wręcz przeciwne zdania, wartościują
ce naszą kulturę nowożytną, opartą na zdobyczach
intelektualnych; oczywiście, oparte są one na od
miennych systemach myślowych i nie mogą mieć
z natury rzeczy znaczenia teoretycznego. Wyklu
czamy więc metafizykę i wartościowanie, jako nie
dopuszczalne naukowo.Naukowe badanie, wolne
od metafizyki i nie stosujące wartościowania, może
iść w trzech kierunkach.
Przedewszystkiem, możemy zajmować się
opisywaniem treści kulturalnych i ich zespołów,
układać chronologicznie, stwierdzać wzajemne
związki. Jest to badanie historyczne; możemy mó
wić o historji kultury określonego zespołu, a więc
kultury polskiej czy niemieckiej, szlacheckiej czy
ludowej, tudzież o historji określonych treści kul
turalnych, a więc np. historji politycznej, historji
gospodarczej, historji religji, historji sztuki i t. d.
M ożemy następnie konstruować teorję poszczegól
nych treści, a więc budować system myślowy, uj
mujący te treści w jednolitą, wolną od sprzeczności
wewnętrznych całość. Oczywiście można tworzyć
tylko teorję poszczególnych działów twórczości
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kulturalnej, a więc np. teorję prawa, teorję religji,
teorję sztuki, natomiast nie możemy budować teorji
zespołów, które są wytworem historycznym.
Możemy jednak patrzeć na te zespoły z punktu
widzenia socjologicznego, t. j. analizując mecha
nizm socjalny ich tworzenia się i przetwarzania. To,
że gdzieś, w określonej grupie i czasie, powstał jakiś
zespół kulturalny, jest faktem jednostkowym, histo
rycznym i niepowtarzalnym; możemy jednak prze
prowadzić tu analizę czynników, które oddziaływały
na kształtowanie się zespołu, czynniki te wyróżnić,
ugrupować, określić ich wzajemny stosunek i zna
czenie. Nie uściślamy tu faktów jednostkowych, lecz
właśnie kładziemy nacisk na to, co jest powtarzalne,
na ogólne ramy, w których zawiera się proces histo
ryczny. Możemy tu badać zarówno całokształt życia
grupy (i mówimy wówczas o zagadnieniach socjologji ogólnej), jak też i te tylko czynności, które kształ
tują zespoły specjalne, i wtedy mówimy o socjologji
religji, sztuki, miasta i t. p.
Rozważania nasze, poświęcone zagadnieniu
źródeł kultury, należą do zakresu socjologji. Wiemy
już, że nie możemy mówić o kulturze jako całości,
lecz jedynie o zespołach treści kulturalnych. Jakie
są te „treści kulturalne’*? Są to postawy psychiczne,
pojęcia, stosunki, czynności, a także wytwory pra
cy ludzkiej. Treścią kulturalną jest fakt odniesienia
się psychicznego człowieka do człowieka, instytu
cji, grupy ludzkiej, wreszcie do przyrody (np. mi
łość rodzinna, miłość ojczyzny, miłość przyrody).
Treścią taką jest każde pojęcie, które człowiek two
rzy; treścią jest stosunek społeczny (np. stosunek
władzy), jest czynność, zarówno w odniesieniu do
człowieka, np. rozkaz, czy do rzeczy (technika).
Treścią kulturalną wreszcie będzie każde dzieło rąk
ludzkich. Każda kultura, czy to światowa, czy na
rodowa, czy regjonalna, czy wreszcie osobista, za
równo człowieka, stojącego na szczytach intełektualnych, jak i upośledzonego w rozwoju, jest jed)mie
zespołem takich to właśnie treści - i niczem innem;
nie jest ona jakąś istnością metafizyczną, jakimś
duchem, jakąś własną rzeczywistością. Najrozmait
sze są te treści i najbardziej różne i skomplikowane
ich zespoły, dlatego też możemy mówić o kulturach
najrozmaitszych.
Wynikają z tego bardzo wyraźne konsekwencje.
Przedewszystkiem stwierdzamy, że zespół tre
ści jest wytworem historycznym, t. j. zależnym od
29

STUDIA I MATERIAŁY

przypadkowego zbiegu okoliczności; niema więc
konieczności teoretycznej, dla którejby pewne tre
ści musiały się łączyć razem. Kultura szlachecka
czy ludowa, narodowa czy państwowa i t. d. jest
historycznie wytworzonym zespołem i nie da się
teoretycznie wywieść czy uzasadnić; niema treści,
któreby same przez się były np. szlacheckie czy
ludowe, polskie czy niemieckie, lecz są to tylko
treści, które w określonym czasie były własnością
takiej czy innej grupy społecznej, przyczem jedna
i ta sama treść mogła być własnością różnych grup,
albo też kolejno tej czy innej. Cały szereg treści,
które niegdyś były własnością szlachty, t. j. byty
wspólne większej ilości osób, należącej do stanu
szlacheckiego, dziś są własnością włościan, którzy
je utrzymują, podczas gdy szlachta je już zatraci
ła na korzyść nowych; ogromna ilość treści jest
wspólna jednym i drugim. Czyli że: zespół treści
ulega ciągłym zmianom, poszczególne zespoły
mogą się składać częściowo z tych samych treści,
a więc także i wzajemny stosunek zespołów może
ulegać wahaniom. Kultura się rozwija i ginie nie
przez rozwój wewnętrzny, którego mieć nie może,
lecz przez zmianę treści; stosunek poszczególnych
kultur nie jest oparty na sąsiedztwie, jakby to było
przy założeniu metafizycznego ich istnienia, lecz
na wzajemnej współpracy i przenikaniu się, i oczy
wiście, nie może być również niezmienny, lecz
podlega ciągłym oscylacjom, zależnie od zmian
treści. Niema więc jakiegoś istotnego przeciwień
stwa pomiędzy np. kulturą polską i niemiecką, albo
szlachecką czy ludową; są to wszystko historycznie
wytworzone zespoły treści, właściwych danej gru
pie społecznej, przyczem treści te, podlegając cią
głej zmianie, mogą powodować zbliżanie się i prze
nikanie tych kultur, albo też i ich różnicowanie się
i oddalanie.
I dalej jeszcze bardzo ważna konsekwencja:
skoro kultura je st zespołem treści, a nie ludzi,
więc oczywiście jednostka może współuczestni
czyć w rozm aitych zespołach. Jednostka jako taka
nie należy do takiej czy innej kultury, jedynie tre
ści kulturalne, któremi się posługuje, należą do
tego czy innego zespołu, czy zespołów. Jednostka
może mieć treści, należące do różnych zespołów:
regjonalnego, plemiennego, narodowego, zawo
dowego, towarzyskiego itd.; treści te m ogą się
zmieniać i wówczas także zmienia się przynależ
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ność do takiej czy innej kultury. Nie mamy więc
ostrego przeciwstawienia się kultur, nie mamy też
zasadniczej odrębności jednostek ze względu na
ich różnice kulturalne; są to wszystko ukształto
wania historyczne, nie mające charakteru koniecz
ności i podlegające ciągłym zmianom.Zagadnie
nie „źródeł kultury” musimy sformułować nieco
dokładniej.
Jeżeli przyjmujemy koncepcję kultury jako ca
łości, jako jakiejś istności w sensie metafizycznym,
to oczywiście mamy otwarte pole do spekulacji,
z jakich źródeł płynie ta kultura, sama przez się
istniejąca i niezależna od ludzi, którzy tylko z niej
korzystają, nie będąc jej twórcami. Jeżeli natomiast
założenie to odrzucamy, to musimy zagadnienie
nasze przedstawić w terminach oględniejszych;
mówimy już nie o kulturze, jako całości, lecz o po
szczególnych treściach kulturalnych i nie pytamy
o źródła kultury, lecz o czynniki, które wpływają na
kształtowanie się zespołów tych treści.
Zaczynamy więc od bardzo prostej obserwacji:
każdy z nas ma pewne treści kulturalne, najroz
maitszego pochodzenia, jest ich więcej lub mniej,
tworzą one systemy bardziej przemyślane lub też są
tylko luźnym zbiorem — mniejsza o to; pytamy się
zrazu o te czynniki, które wpływają na wprowadze
nie takich czy innych treści do naszej świadomości.
Otóż jest rzeczą niewątpliwą, że możemy tu odróż
nić treści, które są przejęte przyswojone, tudzież
treści własne, samodzielnie stworzone. Jednem ze
źródeł jest więc twórczość. Nie należy sobie wy
obrażać, jakoby tworzyli nowe treści tylko ci, któ
rych opinja publiczna nazywa „twórcami”; każdy
z nas tworzy nowe treści, nikt, najmniej nawet sa
modzielny, nie jest tylko echem czegoś gdzieś sły
szanego czy też naśladownictwem czyjemś; tylko
znaczenie tych nowych treści dla innych może być
rozmaite. W każdym razie twórczość jest bardzo
podstawowem źródłem kultury.
Nie jest ona źródłem jedynem; nawet najbar
dziej twórczy, najbardziej samodzielny człowiek
posługuje się także ogromną ilością treści, które
sobie przyswoił; gdyby jednostka mogła żyć zu
pełnie samoistnie stworzoną kulturą, byłaby tern
samem poza nawiasem życia społecznego (indywi
dualiści— oryginały, umysłowo chorzy). Otóż tych
treści, które sobie przyswoić można, jest nieogra
niczona mnogość; jeżeli zaś przyswaja się właśnie
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te, a nie inne treści, to i w tem musi być jakaś przy
czyna. Przyjmuje się więc jakieś treści dlatego, że
współtowarzysze życia i pracy je uznają, że pew
ne systemy, które przyjmuje się jako obowiązują
ce, podają takie właśnie treści, że inne znów treści
głosi ktoś, do kogo ma się zaufanie. Jednem sło
wem, mamy tu do czynienia z autorytetem, jako tą
ogromną, wszędzie czynną agencją segregowania
i rozpowszechniania treści kulturalnych.
Autorytet może być rozmaity. Możemy tu mieć
do czynienia z pewnemi systemami myślowemi,
które podaje się jako obowiązujące, niejednokrotnie
jako absolutne, uświęcone ponadnaturalnie, sakral
nie. Przykładem może tu być autorytet systemów
religijnych, który nakłada na wiernych, uznających
dany system, cały szereg najrozmaitszych treści
(przyczem rozmaite m ogą być interpretacje co do
uznania poszczególnych treści jako należących czy
też nienależących do systemu). Obok nich systemy
tradycyjne, uznawane dlatego, że są one wspólne
członkom danej grupy; treści tych nie uzasadnia się
rozumowo, lecz podaje się, jako obowiązkowe dla
każdego, kto chce należeć do grupy. Przykładem
może tu być tradycja narodowa, którą oczywiście
także w rozmaity sposób pojmować można; innym
przykładem może być moda, która nakłada również
pewne treści tym, którzy chcą należeć do elity spo
łecznej, wyróżniającej się od innych grup właśnie
tem stosowaniem się do mody.
Prócz autorytetu systemu wyróżniamy jeszcze
inne typy, mianowicie autorytet instytucji i auto
rytet osób. O autorytecie instytucji mówimy wów
czas, gdy jednostka, czy też szereg osób z tytułu
określonej formalnie sytuacji społecznej stanowi
pewne treści jako obowiązujące (np. ojciec rodzi
ny, urzędnik, kolegjum sędziowskie). Wreszcie
autorytetem osoby nazwiemy fakt, że treści, two
rzone lub też podawane przez jednostkę, są uzna
wane i przyswajane przez innych, już to dlatego,
że osobę tę uznaje się za kompetentną, ju ż też dla
tego nieuchwytnego uroku, „prestiżu”, za pomocą
którego ktoś oddziaływa na otoczenie. Każdy, kto
umie sam siebie obserwować i zdaje sobie sprawę
z pochodzenia tych rozlicznych treści, które są jego
własnością, wyróżni tu treści, przyjęte pod wpły
wem autorytetu systemów, instytucyj czy poszcze
gólnych osób, tudzież i te, które są czemś nowem,
własnemu
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I oto teraz możemy próbować typologji kultural
nej osób czy grup. M ożemy wyróżnić ludzi, którzy
będą opierali się przemożnie o autorytet, i to naj
rozmaitsze tego rodzaje: o system (a więc ideolo
gów), o instytucje (a więc rytualistów, lojalistów),
0 poszczególnych ludzi (a więc tych, których by
śmy mogli nazwać pretorjanami, typy emocjonalnie
związane z przywódcami); obok nich mamy ludzi,
u których na pierwszy plan wybijają się czynniki
twórcze. Możemy obserwować grupy, wśród któ
rych przeważa autorytet systemu (np. grupy religij
ne w pierwszych fazach rozwoju), wśród których
wybija się autorytet instytucji (np. grupy religijne
w okresie instytucjonalizacji), wreszcie te, które
związane będą z przywódcą czy też przywódcami;
obok nich mamy znów grupy, w których pierwiastek
twórczości będzie odgrywał naczelną rolę. Pomię
dzy sztywnym, niezmiennym autorytetem systemu
1 instytucyj chińskich, a zmienną i ruchomą twór
czością dzisiejszej Europy zachodzi bardzo istotna
różnica, którą odnieść należy do innego układu au
torytetów. Zmiana kulturalna jest nie tylko zmianą
treści; najczęściej jest ona zmianą źródeł, z których
treści pochodzą. Kryzys kultury jest przedewszystkiem kryzysem autorytetów.
Jakże w świetle tych rozważań wygląda t. zw.
kultura ludowa?
Przedewszystkiem, jest rzeczą jasną, że niema
treści, któreby same przez się, jako takie, były „ludo
we”. Treści te mogą być rozmaite, religijne, społecz
ne, towarzyskie, intelektualne, emocjonalne i t. d.,
ale niema treści „ludowych”; faktem jest natomiast,
że rozmaite grupy socjalne przyswajają sobie nie
równomiernie rozmaite treści, a więc także i te
grupy, które obejmujemy - mało ścisłem zresztą
określeniem ludu, m ają inny zespół treści, aniżeli
np. grupy miejskie czy szlacheckie. Odrębność ta
ma jednak charakter historyczny, jest uzależniona
od takiego czy innego ukształtowania się wypad
ków; niema tu istotnej, wewnętrznej odrębności
treści kultury np. „szlacheckiej “ i „ludowej”. Tak
szlachta, jak i lud m ogą posługiwać się temi samemi treściami, i istotnie, większość treści wspólna
będzie wszystkim warstwom społecznym danego
narodu, pewna ich ilość właściwa będzie szerego
wi narodów, kształtujących się w tym samym cyklu
kulturalnym. Często się też zdarza, że jakieś treści,
niegdyś przez szlachtę traktowane jako własne, sta31
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ły się zczasem własnością ludu, a więc znów nie
możemy tu mówić o treści „szlacheckiej”, czy „lu
dowej”, lecz o określonej treści, która w ciągu wie
ków była właściwa raz tej, drugi raz innej grupie.
Ileż w t. zw. polskiej kulturze ludowej jest od
wiecznych treści, które niegdyś były własnością
całej Polski (choćby np. obrzędy rodzinne), a któ
re zczasem stawały się stopniowo mniej popularne
w wyższych klasach socjalnych; ile jest treści, które
niegdyś byty wyłączną własnością szlachty, a dzi
siaj już tylko wśród ludu są spotykane (np. literatu
ra t. zw. „ludowa” pochodzenia szlacheckiego), ile
jest treści, które zasięgiem swym przekraczają gra
nice terytorjum polskiego, ile wreszcie odrębności
regjonalnych! Jak zmienną, ciągle i szybko zmien
ną jest kultura ludowa, jak odmienna jest wieś sta
ropolska, dziewiętnastowieczna i współczesna, jak
niewiele treści przetrwało poprzez wieki!
Jeśli ktoś uważa, że w tym stanie rzeczy moż
na mówić o treściach ludowych, jako odrębnych,
z założenia samego różnych, mistycznie związa
nych z „ludem”, który pojmuje się jako niezmien
ny, wieczny, jakgdyby jakąś metafizyczną istność
z własną „duszą ludową”, to oczywiście nie jeste
śmy w stanie podejmować na ten tem at dyskusji na
ukowej : wchodzimy tu w zakres wiary, a wiary nie
można naukowo uzasadniać czy zwalczać.
Pomiędzy kulturą „ludową”, a kulturą miejską
czy szlachecką niema więc różnic co do rodza
ju treści, lecz jedynie różnice co do historycznie
wytworzonych zespołów treści; a zatem kultury te
mogą się ze sobą krzyżować, przenikać, zlewać czy
różnicować.Odrębność kultury ludowej sprowadzić
zatem należy do odmiennego mechanizmu kształ
towania się zespołów treści, czyli do innego układu
autorytetów i innych granic twórczości. Oczywi
ście, układ ten nie jest czemś niezmiennem; w cią
gu wieków zmieniają się warunki, inaczej utwier
dzają się autorytety, jednem słowem, zmienia się
mechanizm kształtowania się zespołów, inne więc
są zespoły przed pięciu wiekami, przed wiekiem,
i dzisiejsza kultura ludowa jest oczywiście bardzo
różna; kultura ludowa przyszłości będzie wyglądała
jeszcze inaczej. Wiemy, że procesy te odbywają się
dziś daleko szybciej: inaczej działa ten mechanizm.
Jakże więc wyglądały procesy kształtowania się
treści kulturalnych w czasach dawniejszych? M amy
tu przedewszystkiem do czynienia z ogromną,
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przemożną rolą tradycji. Mamy przed sobą cały
szereg systemów tradycyjnych, bardzo prostych,
dotyczących przyrody, świata ponadludzkiego, ży
cia społecznego; systemy te tworzyły całość dość
przypadkową, teoretycznie nie przepracowaną,
która jako taka nie była zdolna do rozwoju. Obok
autorytetu systemu bardzo silny był autorytet lu
dzi starszych, którzy byli piastunami tradycji i jej
komentatorami, dalej autorytet gromady. Wszyst
ko to, co poprzez wieki dotrwało w żywej tradycji
z dawnej kultury Polski pogańskiej, utrzymało się
przy pomocy tych właśnie autorytetów.
Z czasem zjawiły się inne autorytety, stopniowo
coraz to bardziej się utwierdzające, w pierwszym
rzędzie autorytet nauki chrześcijańskiej, oczywi
ście odpowiednio symplifikowanej, dostosowa
nej do pojemności umysłowej szerokich warstw,
tudzież autorytet kleru. Długo musiał Kościół
walczyć, zanim wśród rzesz ludu wiejskiego, po
wierzchownie tylko schrystjanizowanych, zdołał
ustanowić te nowe autorytety, które czasem wy
raźnie występowały przeciwko dawnym tradycjom
wsi, ale najczęściej doprowadzały do kompromisu.
Cały szereg treści dostał się do kultury ludowej pod
wpływem autorytetu nauki kościelnej czy też sa
mych księży: utwierdziły się nowe pojęcia w życiu
społecznem, o etyce, weszło sporo nowych treści
naukowych i literackich itd.
Obok czynnika kościelnego, działającego bar
dzo silnie, choć w rozm aitych epokach z rozmaitem natężeniem, wymienić należy dwór, zjawia
jący się znacznie później, jako instytucja i jako
autorytet. Szlachcic wiejski, wyniesiony społecz
nie, utrzymujący kontakt z miastem, ze szkołami,
z klasztorami, z dworami magnatów, jednem sło
wem, z ogniskami kulturalnemi, rozpowszechniał,
najczęściej oczywiście zupełnie nieświadomie,
cały szereg rozm aitych treści, które chętnie na
śladowano; autorytet socjalny dziedzica stał się
zczasem autorytetem kulturalnym: w dworze w ie
dziano wszystko lepiej, a więc i zapożyczano się
zeń obficie. Każdy folklorysta wie dobrze, ile to
pojęć tekstów, uważanych powszechnie za bez
względnie, odwiecznie „ludowe”, powstało nie
gdyś w dworach szlacheckich, albo też za ich po
średnictwem z ław szkolnych czy też z ksiąg, pod
ówczas przez sfery wyższe czytywanych, przeszło
na wieś — i to w ciągu długiego czasu ów dwór
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pośredniczył w przekazywaniu coraz to nowych epoki minionej. Dodajmy też: do epoki bezpow
rotnej. Daremne są usiłowania tych, którzy chcą
treści, gdyż był stale tym autorytetem.
Wreszcie jeszcze jeden czynnik mógł zaważyć zatrzym ać rzeczy niepowtarzalne; te formy kultu
na losach kultury wsi w dawnych czasach, a mia ry są wynikiem innych warunków, które ju ż prze
nowicie autorytet ludzi bywałych, którzy ze wsi stały istnieć. Deklamacje na tem at upadku kultury
wyszli, sporo świata widzieli i z niejednego pieca ludowej i chęć sztucznego ożywienia form, które
chleb jedli. Przynosili oni do zapadłej wsi wiado odpowiadały innej rzeczywistości, przypom ina
mości o tern, co się gdzie indziej dzieje, jak tam j ą usiłowania dzieci zatrzymania na ścianie cieni
ludzie żyją i co myślą; byli oni bardzo istotnym osób, które odchodzą. Nie można dziś tworzyć
czynnikiem przenoszenia najrozmaitszych treści, „kultury ludowej” przez antykwaryzm, przez folk
zwłaszcza w zakresie kultury umysłowej, podań lor, przez m uzea etnograficzne; nie można wskrze
czy bajek, pieśni, przysłów, muzyki, wiedzy, cza szać strojów ludowych, nie można za jedyny pro
rów. Byli to żebracy wędrowni, limicy, wysłużeni gram oświatowy uznawać tradycyjnych pieśni czy
żołnierze; oni to byli, tym autorytetem, który roz widowisk herodowych. Zmieniły się autorytety,
powszechnił na wsi ogromną większość wędrow rozszerzyły się granice twórczości: zmieniła się
nych wątków, których dzieje dzisiaj folkloryści re kultura; niepodobna już dziś wskrzesić dawnego
konstruują, wykrywając splątane i kręte ich drogi.
układu autorytetów!
Na czem polega zmiana? Osłabł przeważnie au
Oto więc były czynniki kształtujące kultu
rę dawnej wsi: tradycja przeszłości, uproszczona torytet nauki kościelnej, przesilił się autorytet pro
nauka chrześcijańska, starzy ludzie, proboszcz, boszcza, uzależniony już coraz częściej od perso
dziedzic, i rozmaici wędrowni pieśniarze czy żoł nalnych walorów, nie od jego sytuacji. Ograniczył
nierze. Obok autorytetów, była także i twórczość, się ogromnie wpływ dworu, gdzieniegdzie zanikł
twórczość zresztą zamykająca się w dość wąskich zupełnie (często i same dwory przestały istnieć).
granicach.
Natom iast wysunął się na pierwszy plan autory
Dawna twórczość ludowa była przedewszyst- tet nauki książkowej, a więc w pierwszym rzędzie
kiem samodzielnem dostosowaniem treści, płyną szkoły, prasy ludowej, książki popularnej; w w ie
cych z zewnątrz, do poziomu i potrzeb wsi, czę lu wypadkach utrwalił się autorytet nauczyciela.
ściowo zaś także tworzeniem nowych treści w gra Uwolnienie od poddaństwa rozluźniło więzy łącz
nicach dopuszczalnych przez tradycję. Skąpa była ności z dworem, umożliwiło nawiązanie kontaktu
m aterjalnie ta twórczość, niemniej jednak miała z miastem, z zagłębiem przemysłówem; emigracja
ona wielkie znaczenie: ona to w znacznej mierze zarobkowa wprowadza do wsi liczne treści kultury
sprawiła, że kultura ludowa nie jest zlepkiem tre miejskiej, dodatnie czy ujemne. Służba wojskowa,
ści z różnych stron pochodzących, lecz je st ich wciągająca coraz to liczniejsze rzesze, wracające
częściowem przetworzeniem. Ludzie o pierwot następnie na wieś, jest znowu jednym z czynni
nych formach myślenia i patrzenia, o prymityw ków, ułatwiających kontakt kultur i przenikanie
nym światopoglądzie, o prostych narzędziach, wpływów miejskich. Coraz to intensywniejsze
musieli, przyswajając sobie pewne treści, nieświa wciąganie ludzi wiejskich do współudziału w ad
domie przetwarzać je i w rezultacie tworzyć coś ministracji, do gospodarki wymiennej, do orgajak gdyby odrębnego. Jest to bezpośredniość, na nizacyj gospodarczych czy politycznych, tworzy
iwność, prymitywizm kultury ludowej, jako nie nowe autorytety, um ożliwia szerzenie się nowych
zamierzony wynik nieświadomej twórczości. .Ale treści.
Następuje okres zamieszania, chaosu; autory
ta dawna kultura ludowa, oparta na takim właśnie
układzie autorytetów i wspierana przez nieświa tetów je st coraz więcej, wzajem nie się zwalczają
dom ą najczęściej twórczość, kultura ta, mająca dla cych, utrwalających treści niezgodne ze sobą; spo
ludzi, zmęczonych formami kultury miejskiej czy kojna niegdyś wieś, trzymająca się silnie dawnych
inteligenckiej, tyle uroku świeżości i bezpośred nielicznych i pewnych autorytetów, przechodzi
niości, tak wielkie walory artystyczne, ginie bar okres kryzysu, przeżywa wstrząs kulturalny, pod
dzo szybko, a nawet w większości należy już do lega zalewowi coraz to nowych i zm iennych tre
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ści, których nie może - jak dawniej - przebierać, wytworzyć; obok nich staną jednostki o wyższych
utrwalić, adaptować. Ginie twórczość wiejska; zdolnościach, o większem wykształceniu, które,
podnosi się poziom intelektualny ludzi wiejskich, wyszedłszy ze wsi, na wieś tę w rócą i żyć będą
a więc tern samem niknie dawny, szczery i ujmu życiem wiejskiem. Dopóki autorytetu instytucyj
jący prymitywizm naiwności, niem a ju ż potrzeby miejskich i „inteligenta” nie zastąpi instytucja
asymilowania czegoś, przetwarzania, dostosowy wiejska i inteligentny włościanin - dopóty kultura
wania, lecz przejmuje się biernie pewne treści, ludowa będzie jedynie postulatem frazeologicz
aby je znów zczasem również biernie zmienić na nym lub też cieplarnianą, wątłą roślinką. Ale rów
inne. Wieś żyje odpadkami z miejskiego stołu, nież w m yśl tego, co wyżej powiedziano, taka kul
nie ma niczego własnego, zatraca własne obli tura ludowa nie będzie czemś zasadniczo rożnem
cze. Jeżeli więc obecnie widzim y niebezpieczeń od kultury miejskiej; będą to jedynie inaczej wy
stwo tego stanu rzeczy, jeśli nie chcemy, by wieś kształcone zespoły. Kontakt warstw społecznych,
była jedynie biernym odbiorcą, jeśli uznajemy, różnych zawodów poszczególnych terytorjów sta
że w całokształcie kulturalnej pracy narodu wieś je się coraz intensywniejszy; wieś nie je st ju ż dziś
m usi m ieć własne oblicze, własną kulturę, własne izolowana, lecz znajduje się w ścisłym związku
formy, zastosowane do jej potrzeb, cóż czynić wy z ogólnem życiem narodu, i związek ten coraz to
pada? W myśl tego, co powyżej powiedziano, od bardziej będzie się pogłębiał. Wieś będzie coraz
powiedź może być tylko jedna: odbudować auto bardziej podlegała urbanizacji; je st to naturalnem
rytety; um ożliwić twórczość w nowych formach. następstwem podniesienia się poziom u umysło
Nie możemy oczywiście m yśleć o odtworzeniu wego, społecznego i technicznego wsi. Z drugiej
dawnego stanu rzeczy; m usimy stworzyć autory zaś strony miasto zdaje się wykazywać tendencje
tety nowe, takie, jakie w dzisiejszych warunkach zbliżania się do życia wsi: nowe środki kom uni
kacyjne rozszerzają niezm iernie zasiąg miasta,
da się ustalić, ale autorytety jakieś być muszą.
Kryzys kultury je st kryzysem autorytetu; nową które promieniuje szeroko na całą okolicę, przykulturę tw orzą nowe autorytety. M uszą się na wsi czem dzielnice m ieszkalne zbliżają się do osiedli
ustalić jakieś systemy, jakieś instytucje, jakieś je d  wiejskich. Kontrast pom iędzy miastem a wsią,
nostki, które będą miały możność organizowania tak silne zaakcentowany dotychczas, zaczyna się
treści; w przeciwnym razie będziemy m ieli - ja k stopniowo osłabiać; na Zachodzie (np. w Belgji,
obecnie - do czynienia z natłokiem rozmaitych w niektórych okolicach Francji, w Anglji, w Westtreści, luźnie przesuwających się w świadomo falji) całe terytorja są jakby jednem ogromnem
ści wsi, i nie m ających żadnej twórczej wartości. miastem, którego poszczególne dzielnice przy
Musi powstać jakiś program ludowy (nie mówimy bierają jakgdyby wiejski charakter. Nowe formy
tu oczywiście o program ie polityczno-partyjnym), osadnictwa, które także i u nas zaczynają powoli
instytucje, któreby cieszyły się powagą, m uszą powstawać, stworzą nowe warunki rozwoju kultu
wśród ludu znaleźć się jednostki, któreby cie ry, która ju ż nie będzie oparta na przeciwieństwie
szyły się uznaniem i wysunęły się na czoło pracy m iasta i wsi. Być może, że wówczas podstawą
kulturalnej. Musi powstać wiara we własne siły, pracy kulturalnej staną się odrębności regjonalne,
musi zapanować przekonanie o wartości wsi, po że na m iejsce tak wszechwładnej dziś tendencji
czucie jej odrębności i własnych jej potrzeb; musi niwelacyjnej wystąpią usiłowania twórczego wy
ustać sugestja wyższości wszystkiego, co idzie korzystywania właściwości życia poszczególnych
z miasta, musi rozwinąć się świadoma wola wy regjonów, że zam iast dzisiejszej, bezapelacyjnej
bierania tego, co dla wsi je st pożyteczne i celowe, supremacji wielkiego m iasta utwierdzi się samo
i zarazem woła twórczości, a więc kształtowania poczucie regjonu, jego woła samodzielności kul
nowych form kulturalnych, wyrosłych z potrzeb turalnej i twórcza ambicja.
wsi. Instytucjami temi będą w przyszłości zapew
Być może, że te nowe formy życia są bliższe,
ne organizacje ideowe wiejskie; być może, że koła niż się to nam - przywykłym myśleć utartemi tra
m łodzieży wiejskiej zdołają zczasem taki autorytet dycyjnie schematami - zazwyczaj wydaje.
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Eliza Czapska

O pięknie pieśni archaicznej i muzyki tradycyjnej
- rozmowa z Adamem Strugiem
wsi. Przez kilkadziesiąt lat służył swojej społecz
no ści, aż do momentu kiedy ogłuchł. Schedę prze
jął po nim zięć. Moja babką a jego córką również
była zawołaną śpiewaczką mimo że za taką się nie
uważała. Oboje byli skarbnicą wiedzy o dawnych
pieśniach nabożnych oraz o obrzędowości ludowej.
- V/ moim rodzinnym domu w tradycji ustnej Do dziś dnia korzystam z tej skarbnicy, mimo że
przekazywano pieśni nabożne. Po latach dowiedzia oboje od dawna nie żyją. Moje źródła repertuarowe
łem się, że są to pieśni barokowe. Pochodzę z łom to w głównej mierze pradziadek i babka właśnie.
żyńskiego, z wiosek drobno szlacheckich położonych V/ późniejszych latach poznałem kolejnych mi
po południowej stronie Narwi. Po obu stronach rzeki strzów - pana Jana ze wsi M ątwica w p arafii Mowo żyli ludzie, którzy są bezpośrednimi spadkobiercami gród oraz brata Anto ni ego -zakrystianina u kapucy
niezwykłego świata muzycznego. Mój pradziadek nów w Łomży. Nad ich repertuarem pracuję, a jest
był śpiewakiem pogrzebowym w swojej rodzinnej tak bogaty, że mam co robić do końca żya a
- Jesteś cenionym muzykiem, który pokazuje
światu piękno p olskięj muzyki archaiczną. Prak
tykuj esz pieśni przekazywane w tradycji ustną.
Ten przekaz ma źródło w Twoim domu rodzin
nym?

Adam Strug podczas warsztatów śpiewu

fot Eliz a Czapska
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—Ten bogaty repertuar masz zachowany w pa
mięci, czy utrwalałeś go w inny sposób?
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łem się znów muzyką tradycyjną, odnalazłem jakby
zagubiony trop. Wracając kiedyś pociągiem z Krako
wa, spotkałem Janusza Prusinowskiego. Wsiedliśmy
razem - każdy z nas z akordeonem - do wspólnego,
pustego wagonu. W czasie rozmowy i wykonywania
różnych utworów okazało się, że piosenki, jakie mi
prezentował Janusz, znałem od babki. Umówiliśmy
się dwa tygodnie później u przyjaciół, którzy pro
wadzili teatr na Warmii w Węgajtach. Stamtąd, w te
pędy, pojechałem za muzyką do mojej babki.

- Wszystkiego uczyłem się na pamięć. Pamięć
jest bardzo pojemna, o czym zapominamy, bo jej nie
ćwiczymy. Babcia w trakcie prac domowych śpie
wała pieśni średniowieczne, renesansowe, baroko
we. Jej repertuar zdawał się nie mieć końca; śpiewa
ła nieraz po kilkadziesiąt minut. Kroczyłem za nią
w śpiewie. Kiedy miałem siedem lat, babcia zrobiła
ze mnie ministranta. W sobotę przyniosła mi komżę
— Babcia śpiewała pieśni nabożne, które są
a w niedzielę już poszedłem do kościoła jako mini
strant. Po roku zorientowano się, że wszystkie ko twoim żywiołem. Jakież nich najbardziej Cię po
ścielne pieśni śpiewam z pamięci, i te standardowe ciągały?
używane od lat 70. i te dawno zapomniane. Zdziwio
- Największe wrażenie, gdy byłem dzieckiem
no się w związku z tym bardzo, a potem ustanowiono
mnie kantorem. Wcześnie więc, bo w ósmym roku zrobity na mnie pieśni pogrzebowe. Babka jednak
życia zostałem śpiewakiem kościelnym. Posługę stanowczo odmówiła śpiewania, ponieważ jej zda
kantorską pełniłem do wyjazdu z rodzinnego miasta niem pieśni pogrzebowych nie można było śpiewać
w połowie lat osiemdziesiątych. To miało ciąg dal poza ceremoniałem. Szukałem innego sposobu, by
szy: 20 lat później byłem bodaj jedynym zawodo je przypomnieć. Szczęśliwym trafem na początku
wym kantorem zatrudnionym w kościele katolickim lat 90., na przeglądzie folklorystycznym w Węgo
w Polsce. Należy też wspomnieć przy okazji, że jako rzewie, spotkałem panie w strojach kurpiowskich.
6-latek zostałem zapisań)' do szkoły muzycznej. Oj Zagadnąłem je jak krajanki i poprosiłem, by za
ciec postawił mnie, jak babcia, przed faktem doko śpiewały „Koronkę do najświętszej Marii Panny”.
nanym: przyniósł akordeon i kwita. Moja edukacja Umiejętność odśpiewania tej pieśni traktowałem
łomżyńska skończyła się na szkole podstawowej, jako swoisty test. Panie znały tę pieśń i co więcej
- okazało się, że na co dzień śpiewają w skansenie
potem uczyłem się w Warszawie.
w Nowogrodzie, czyli w moich stronach. Z jedną
— Wyjechałeś z Łomży do Warszawy razem z nich nawiązałem bliższą znajomość. Pani Króliko
wa dzieliła się ze m ną chętnie swoim repertuarem.
z pieśniami babci i pradziadka?
Śpiewała mi jednak całą masę pieśni frywolnych,
- Więź została przerwana naturalnie - na skutek a ja chciałem poznać nabożne. Stwierdziła więc, że
mojego wyjazdu ze stron rodzinnych. Uczęszczałem przedstawi mnie osobie, która wykonuje takie pieśni.
do liceum na warszawskim Grochówie. Chciałem Wsiedliśmy na rowery i pojechaliśmy do wsi Mątwiwyjechać z rodzinnego miasteczka. Uznałem, że dla ca, w parafii Nowogród. I to był strzał w dziesiątkę.
higieny zawodowej wskazane jest życie w większym Trafiłem bowiem do śpiewaka, który był depozyta
mieście. Miałem już wówczas absolutną pewność, że riuszem bardzo ciekawego rytmu muzycznego, od
muzyka jest moim żywiołem. W okresie licealnym miennego od przyjętego w okolicy. To był Wincenty
zajmowałem się własną twórczością. Kiedy miałem Nasiadko, nazywany w swojej wsi Janem.
czternaście lat, okazało się, że posiadam umiejętność
—Dlaczego rytm mątwicki tak bardzo Cię za
układania piosenek. By to zweryfikować i zarobić
przy okazji, brałem udział w wielu ówczesnych kon ciekawił?
kursach wokalnych, m.in. na Festiwalu Opolskim.
W tym okresie temat pieśni tradycyjnych leżał na
- Jest odmienny niż w sąsiednich wioskach. Wy
półeczce. Nie zastanawiałem się nad źródłem literac nika to być może z faktu, że jego twórcą był wybitny
kim i muzycznym tych pieśni, po prostu znałem je od śpiewak pochodzący z tej wsi lub zamieszkał w niej
dziecka. Dopiero w 22 wiośnie życia zainteresowa ktoś, kto był wychowankiem dworu, klasztoru i bie
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gle znał literaturę oraz muzykę polskiego baroku.
A należy przy okazji przypomnieć jej rys charakte
rystyczny: jest to monodia, czyli śpiew jednogłoso
wy, w przeciwieństwie do Europy Zachodniej, gdzie
dominowała polifonia. Ten śpiew jest rzeczywiście
bardzo, ale to bardzo interesujący.

— Jan, to obok pradziadka i babci, twój mu
zyczny mentor. Jakim był człowiekiem?
- Był skromnym człowiekiem, rolnikiem gospo
darującym na ośmiu hektarach. Grał na skrzypcach
i szczycił się tym, że nigdy nie zaśpiewał świeckiej
piosenki. Uważał bowiem, że śpiew jest zarezer
wowany wyłącznie dla Boga. Reprezentował typ
człowieka integralnie religijnego. Przez 53 lata pro
wadził posługę śpiewaczą w swojej wsi, a ostatnie
osiem towarzyszyłem mu w tym dziele. Uczestni
czyliśmy razem w kilkuset pogrzebach. Jan śpiewał
na terenie całej tamtejszej parafii, czyli w kilkunastu
wioskach. Jan, tak jak każdy śpiewak tamtego czasu,
miał w repertuarze ok. 300 pieśni. W roku liturgicz
nym używa się ok. 300, które kiedyś każdy kościelny dziad i każda kościelna baba znali. To nie było nic
nadzwyczajnego. Pozostałe 300 to pieśni świeckie.
By je poznać jeździliśmy z Janem na drugą stronę
rzeki, do Kurpiów, o których mówił, że „śpiewajo
jak dzikie”.

— Wyprawy z Janem za rzekę były Twoim
pierwszym kontaktem z muzyką Kurpiów?
- Nie, to nie była moja pierwsza styczność z tą
muzyką. Jako dziecko kontaktowałem się z rówie
śnikami z wiosek kurpiowskich. Wiedziałem, że
m ają inną mowę, inną muzykę, którą uprawiali ich
dziadkowie. Świadomie jednak zetknąłem się z tym
śpiewem w wieku 8 lat. Zobaczyłem wówczas we
sele kurpiowskie. To było dla dziecka wstrząsające
przeżycie. Usłyszałem wówczas prawdziwy polski
śpiew plemienny. Nie wiedziałem jeszcze z czym
mam do czynienia, ale silne wrażenie pozostało we
mnie na zawsze. Tak silne, że pamiętam do dziś za
pachy, twarze ludzi, wszystkie towarzyszące weselu
okoliczności. Do godziny 22 wesele odbywało się
w modnym wówczas stylu. W latach 70. bawiono
się na weselach powiedzmy bigbitowych, muzycy
ubrani byli w dżinsy. O godzinie 22 małym autem
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przyjechała na wesele spora grupa osób, a wśród
nich cztery staruszeczki. Byty to czepkarki. Przepro
wadziły starodawny obrzęd, którego kolejne etapy,
0 dziwo, znali zgromadzeni goście. Odbywało się
odśpiewywanie, chodzenie wokół stołu, zasiadanie
za stołem itd. Późniejsze wyprawy z Janem za rzekę
byty dla mnie wstrząsającymi przeżyciami. Wtedy
uświadomiłem sobie dwie rzeczy. Po pierwsze - na
Kurpiach panuje inny rodzaj muzykalności. Mia
nowicie pieśni, które pochodzą od drobnej szlachty
są przez mieszkańców tego rejonu modyfikowane
zgodnie z ich muzykalnością. Po drugie - Kuipie po
siadają niesamowite bogactwo pieśni nieskodyfikowanych, jakich nie ma w śpiewnikach kościelnych.
Występuje tam inny genotyp muzyczny.

—W twoim wykonaniu ten muzyczny genotyp
jest zachowany w czystej formie. Muzyka tra
dycyjna, czy jak mówisz plemienna nie powinna
być modyfikowana?
- Uważam, że muzyka, która przetwarza orygi
nalną ludową jakość zniekształca i skutecznie za
głusza oryginał. Dlatego też największą satysfak
cją dla mnie jest pojawienie się dziś wielu formacji
działających in crudo, czyli bez stylizacji. Następny
etap w tym procesie byłby wtedy, gdyby wszyscy
miłośnicy muzyki tradycyjnej stali się jej adeptami
1 przyłączyli się do ostatnich Mohikanów, którzy
praktykują tę muzykę na wsi. Nie chodzi tu bowiem,
w moim mniemaniu, o to, by uczestniczyć w kolej
nych warsztatach, ale o to, by się do kogoś przyłą
czyć tzn. zostać jego spadkobiercą z całym dobro
dziejstwem inwentarza.

— Do Ciebie przyłącza się mnóstwo osób.
W Wielką Sobotę Twoja grupa śpiewacza wypeł
nia kościół na Bielanach. Kiedy zacząłeś uczyć
śpiewu?
- W 1999 r. powstała pierwsza grupa śpiewacza
prowadzona przeze mnie, która później przerodzi
ła się w bractwo śpiewacze. W charakterze kantora
zatrudnili mnie warszawscy dominikanie najpierw
na Freta, potem na Służewiu. Pierwsza grupa liczy
ła ok 40 osób. Składała się głównie ze studentów
polonistyki, historii i muzykologii Uniwersytetu
Warszawskiego. U dominikanów na Służewiu po
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wstało później bractwo śpiewacze, które składało
się z przedstawicieli wszystkich pokoleń. Z czasem
grupa się rozrosła i obecnie liczy nawet do kilkuset
osób. Obecnie, raz w miesiącu spotykamy się w Ma
zowieckim Instytucie Kultury w Warszawie, ul.
Elektoralna 12. Szczegóły znajdziecie Państwo na
stronie Instytutu wpisując hasło „Adam Strug - spo
tkania śpiewacze”. Ze śpiewem wychodzimy też na
zewnątrz. W Wielką Sobotę, jak mówiłaś, śpiewamy
w kościele na warszawskich Bielanach od godziny
10 do 17. A 1 listopada śpiewamy w Katakumbach
Powązkowskich. W ubiegłym roku rozprowadzi
liśmy ponad 800 tekstów, z niektórych korzystały
dwie osoby. Można więc powiedzieć, że w zgroma
dzeniu bierze udział około 1000 osób.

—Muzyką archaiczną zainteresowałeś również
profesjonalnych muzyków, choćby z nurtu muzy
ki klasycznej.
- Cieszę się, że mój obłęd muzyczny został przez
tak zwaną branżę pozytywnie zweryfikowany. Ko
ledzy o ugruntowanej pozycji zawodowej dostrzegli
we mnie śpiewaka, który dysponuje solidnym warsz
tatem i za którym stoi piękna tradycja muzyczna. To
otwiera wiele drzwi. Po raz pierwszy opowiedzia
łem o śpiewniku, z jakiego korzystał Jan, w 1992 r.
w środowisku muzyki dawnej. Przez następne lata
informowałem o nim kolejne środowiska muzyczne,
które uznały pieśni za bardzo interesujące. Odnaj
dywano w nich tropy chorałowe, tony gregoriańskie
i inne fenomeny muzyczne. Z czasem zaczęli się do
mnie zgłaszać muzykolodzy w celu zapisania tych
pieśni. Okazało się to jednak bardzo trudnym zada
niem, ponieważ występuje w nich skala odmienna
od powszechnie dzisiaj używanej skali dur-moll,
inne podziały rytmiczne oraz - odmienny od na
szego - wewnętrzny czas tej muzyki. Jako dziecko,
nie mając świadomości archaiczności tych zjawisk,
chłonąłem te pieśni i z łatwością potrafiłem je wy
śpiewać.
W wymiarze społecznym zależałoby mi na jed 
noczeniu środowisk muzycznych wokół polskiej
muzyki tradycyjnej. Wobec piękna, jakim jest pol
ska muzyka tradycyjna nie sposób przejść obojętnie.
Gdy się już zauważy owe piękno i opowiada o nim
bliźnim, to szybko się ono rozprzestrzenia i organi
zują się wokół niego różni ludzie. Przykład Węgier
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i Irlandii pokazuje, że możliwe jest stworzenie od
dolnie trwale funkcjonujących środowisk zorganizo
wanych wokół muzyki tradycyjnej. Środowiska te,
dopiero z czasem, zyskały tam opiekę państwa.

—Wasze środowisko tworzą dziś grupy, które
działają w wielu rejonach Polski, prowadzone
przez pasjonatów^ takich jak Janusz Prusinowski.
- Wspólnie zaczynaliśmy naszą działalność
w 1992 r. Nasza formacja nosiła nazwę Bractwo
Ubogich. Współtworzyły je trzy pary i dwóch ów
czesnych kawalerów: Brodowie, Hanajowie, Hała
sowie, Prusinowski i ja. Mniej więcej w tym samym
czasie narodziła się Orkiestra Św. Mikołaja. Zespół
ten zwracał się w stronę muzyki Rusinów i stawiał
naszym zdaniem bardziej na kostiumologię, niż mu
zykę. M y zajmowaliśmy się wyłącznie muzyką i nie
przebieraliśmy się. Nie tylko to zdecydowanie odróż
niało nas od muzycznego otoczenia. Spotkaliśmy się
bowiem wówczas z prof. Andrzejem Bieńkowskim,
malarzem i etnografem, którego nagrania pchnę
ły nas w stronę najbardziej zachowawczej metody
partycypowania w szlachetnym rzemiośle muzyki
tradycyjnej. Po rozpadzie Bractwa każdy z nas zajął
się innym obszarem muzyki tradycyjnej. Ja zająłem
się popularyzacją pieśni nabożnych z łomżyńskie
go i świeckich z Kurpiowszczyzny Zielonej, Janusz
Prusinowski zaś popularyzacją muzyki instrumen
talnej poprzez założenie pierwszego w Polsce Domu
Tańca z siedzibą w Warszawie. Brodowie skupili się
na muzyce Rzeszowszczyzny i muzyce żydowskiej,
Hałasowie założyli Poznański Dom Tańca naśladu
jąc wzór warszawski, a Remek Hanaj - nadal muzy
kując - założył wydawnictwo ,Jn Crudo” i zajął się
archiwizacją.

—To oddolne działanie, o jakim mówisz, coraz
bardziej się rozprzestrzenia. W samej Warszawie
działa już wiele kapel grających polską muzykę
tradycyjną.
- Nieoceniona jest tu rola Janusza Prusinow
skiego, naszego bojowego tarana. Dzięki sile jego
osobowości, ogromnemu talentowi i pracowitości
temat muzyki tradycyjnej staje na wokandzie i jest
obecny wszędzie, od Pałacu Prezydenckiego pizez
instytucje centralne, media, po urzędy gmin. Janusz
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powołał również do istnienia Festiwal „Wszyst
kie Mazurki Świata”, który jest flagowym okrętem
naszego środowiska. Przez ponad 20 lat pracy do
chowaliśmy się „przychówku”, co przybiera różną
formułę: domów tańca, stowarzyszeń, pospolitych
ruszeń i działań bardziej sformalizowanych. Tak czy
siak, niemal w każdym ośrodku akademickim mamy
grupy liczące kilkudziesięciu adeptów naszego rze
miosła muzycznego. Mamy swoje wydawnictwa,
galerie, festiwale. W tej chwili w Warszawie działa
kilkanaście kapel grających polską muzykę in crudo,
czyli bez stylizacji.

—Wsparcie instytucjonalne ma też coraz więk
szy zasięg. Polską muzykę tradycyjną można
usłyszeć na przykład w Połskim Radio.
- Obszar muzyki tradycyjnej jest wspierany me
dialnie, przede wszystkim i na wielką skalę, przez
Program Drugi Polskiego Radia. „Dwójka” popu
laryzuje muzykę tradycyjną, pochyla się nad tym
zagadnieniem i umożliwia środowiskom, które się
nią interesują, szerszą komunikację. Działa tam re
dakcja specjalizująca się w owym zagadnieniu, czyli
Radiowe Centrum Kultury Ludowej. Na poziomie
metodologicznym ogromną pracę wykonuje Instytut
Sztuki PAN, katedra Muzyki Kościelnej KUL oraz
powstały stosunkowo niedawno Instytut Muzyki
i Tańca, powołany do istnienia przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

—Poza pieśniami tradycyjnymi zajmujesz się
też własną kompozycją. Nagrałeś niedawno płytę
ze Stanisławem Soyką do wierszy Leśmiana.
- Mimo że zajmowałem się muzyką tradycyjną,
kompozycji nigdy nie zaniechałem. Trzy lata temu
wydałem pierwszą autorską płytę pt. „Adieu”. Dwa
lata później nagrałem płytę ze Stanisławem Soyką.
Stworzyliśmy duet na głos i fortepian. Napisałem
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muzykę do wierszy Leśmiana, Stanisław Soyką
akompaniuje i śpiewa ze mną. W tym roku ukaże się
kolejna autorska płyta, której producentem muzycz
nym jest Wojciech Waglewski, lider grupy Voo Voo.
O ile w kwestii muzyki tradycyjnej jestem purystą,
to w obszarze mojej autorskiej twórczości pozwa
lam sobie na wiele muzycznych rozwiązań. Uwa
żam, że z moimi muzycznymi dziećmi mogę robić,
co chcę. Muzyka tradycyjna jednak powinna być za
chowana w czystej formie, ponieważ w tym tkwi jej
siła. Nie mam wątpliwości, że to ona właśnie zacie
kawiła i zachwyciła wymienionych w tej rozmowie
twórców oraz zbliżyła ich do mnie.

—Wydarzeniem muzycznym jest płyta „Requiem Ludowe” wydana w marcu. Zrealizowałeś ją
z grupą „Kwadrofonik”, która marzyła o stwo
rzeniu wielkiej muzycznej formy, jaka opierałaby
się na ludowej muzyce żałobnej. Spełnili je, jak
mówią, w towarzystwie najlepszego znawcy te
matu.
- Premierowy koncert odbył się w listopadzie
ubiegłego roku w Studio im. W. Lutosławskiego
w Polskim Radio. Pom ysłodawcą całości je st gru
pa „Kwadrofonik”, która zaprosiła mnie do swe
go monumentalnego dzieła bym zaśpiewał pieśni
pogrzebowe z moich stron rodzinnych. Stworzyli
śmy opowieść o odchodzeniu i o tym, co m oże nas
spotkać „po tamtej stronie”. Ostatnio nagrałem
również, na zamówienie Biblioteki Narodowej,
„Żołtarz Jezusów”, XV I-w ieczną pieśń przypisy
w aną Ładysławowi z Gielniowa lub Janowi K o
chanowskiemu. W tym dziele towarzyszy mi na
lirze korbowej Mateusz Kowalski, śpiewak „Monodii Polskiej”, kierowanego przeze mnie, m ę
skiego zespołu śpiewaczego wykonującego pieśni
polskie przekazywane w tradycji ustnej. Nagranie
znajdziecie Państwo w internetowym wydaniu
BN, czyli na „Polonie”.
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Konkurs literacki pod hasłem
„Wieś, w której żyję lub którą znam”
Redakcja kwartalnika Kultura Wsi ogłasza otwarty konkurs literacki pod hasłem „Wieś, w której żyję lub
którą znam” - forma dowolna. Może to być pamiętnik, esej, dziennik lub wywiad-rzeka. Celem konkursu
jest ukazanie całokształtu przemian zachodzących na polskiej wsi w minionym 25-leciu. Zapraszamy
wszystkich tych, którzy zechcą podzielić się swoimi obserwacjami i przemyśleniami obrazującymi to, co
wydarzyło się wokół nich w tym czasie.

Warunki Konkursu
1. Tekst winien mieć charakter oryginalny, dotychczas nigdzie (także we fragmentach) niepublikowany.
2. Objętość prac przesyłanych na konkurs jest dowolna.
3. Przesyłane prace winne być podpisane godłem, a w dołączonej zaklejonej kopercie opatrzonej tym
samym godłem m uszą znaleźć się dane autora: imię i nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy.
4. Prace konkursowe w wersji drukowanej lub elektronicznej (na płycie CD bądź na nasz adres poczty
elektronicznej) należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio, w nieprzekraczalnym terminie do
30 czerwca 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego). W przypadku wersji elektronicznej
decyduje data przysłania e-maila.
5. Osoby pracujące w administracji redakcji odbierające prace przysłane w wersji elektronicznej nie
uczestniczą w pracach jury konkursu.
6. Spośród nadesłanych prac Jury wyłoni trzy najlepsze, które uhonorowane zostaną następującymi
nagrodami:
I miejsce - 5000 zł,
II miejsce - 3000 zł,
III miejsce - 2000 zł.
Ponadto, pięć kolejnych prac zostanie uhonorowanych nagrodami książkowymi.
7. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 31 grudnia 2015 roku.
8. Wszystkie wspomnienia zostaną zarchiwizowane w zasobach CBR, a wybrane opublikowane
w Kulturze Wsi, w całości lub fragmentach.
9. Przesłane prace nie zostaną zwrócone.

Prace konkursowe należy przesyłać na adres:
Centralna Biblioteka Rolnicza, ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-950 Warszawa
lub
redakcja@kulturawsi.cbr.net.pl
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Przygoda JANKA MUZYKANTA
- rozmowa z Januszem Prusinowskim - muzykiem, kompozytorem,
organizatorem festiwalu „Wszystkie mazurki świata”
— Stałeś się człowiekiem — instytucją; ilość
przedsięwzięć, jakie organizujesz, jest imponu
jąca. Dom Tańca, prowadzenie zespołów: Janusz
Prusinowski Kompania; organizowanie warszta
tów, potańcówek; prowadzenie wydawnictwa —
teatru dla dzieci „Słuchaj Uchem”. Czy Festiwal
„Wszystkie Mazurki Świata” to ukoronowanie
waszej działalności?
- To tylko tak wygląda że jest strasznie dużo, ale
rozkłada się przecież na 20 lat. Rzeczywiście Fe
stiwal Wszystkie Mazurki Świata to bardzo ważne
przedsięwzięcie, które łączy wszystkie inne działania
w całość. Zajmując się polską muzyką tradycyjną
z czasem zdaliśmy sobie sprawę, że potrzebujemy
różnych narzędzi do jej popularyzacji. Uznaliśmy,
że warto by było zorganizować zajęcia dla dzieci
oparte na polskiej muzyce tradycyjnej albo również
stworzyć miejsce w Warszawie, gdzie można j ą grać
do tańca. Miejsce, gdzie przyjeżdżaliby muzykanci
z całej Polski. Brakowało też festiwalu, który był
by narzędziem promocji idei muzyki przekazywa
nej bezpośrednio od skrzypków, harmonistów czy
bębnistów. Brakowało forum, gdzie można by było
o niej opowiedzieć, pokazać bogactwo, jakie wciąż
istnieje wręcz prostu na wyciągniecie ręki. Zorien
towaliśmy się też, że brakuje „młodzieżowych” ka
pel grających tak, że czapki by spadały z głów. My
sami chcieliśmy po prostu grać muzykę, której nie
mogliśmy przestać słuchać. Zdaliśmy sobie również
sprawę z silnej potrzeby współpracy między osoba
mi z całego kraju a nawet świata zajmującymi się
muzyką tradycyjną. Festiwal stara się na te potrzeby
odpowiadać. Staramy się traktować świat muzyki
tradycyjnej w Polsce tak jak „gospodarstwo”, o które
trzeba się zatroszczyć i gdzie jest wiele do zrobienia.
W gospodarstwie tizeba czasem naprawić dach, bo

cieknie, podłogę wyszlifować, bo zawadza w tańcu
i zadbać o każdy jego szczegół. Działając w ten spo
sób tworzymy pewną całość, gdzie jedno z drugim
się łączy i za którą my się czujemy odpowiedzialni.

- Odpowiedzialność za własne gospodarstwo
wiąże się z nieustanną pracą, zwłaszcza jeśli bu
dulec nie jest bardzo popularny.
- Czujemy wdzięczność za doświadczenie, któ
re stało się naszym udziałem i chcemy dbać o jego
- tego świata wiejskich muzykantów i śpiewaczek
- kontynuację. To od nas zależy w jakim stanie zo
stawimy najbliższą okolicę, a idąc dalej- cały kraj.
I nie mamy co liczyć na jakąś pomoc, to nasze za
danie. Idąc dalej za „gospodarską” metaforą: ja k się
nie zaorze i nie zasieje, to nic nie wyrośnie. Dlatego
nie narzekamy, mówiąc, że jest źle, muzyka ludowa
jest niedoceniana, nie emitują jej w radio, nie ma jej
w telewizji, a muzykanci i śpiewacy um rą bezpo
tomnie i nikt po nich nie odziedziczy ani repertuaru
ani etosu. M y bierzemy - o jest to możliwe - sprawy
w swoje ręce. Staramy się w działaniu realizować
marzenia uznając, że najważniejsi są ludzie w relacji
z muzyką.

—Jak się zaczęła budowa tego „gospodarstwa”,
skąd wziąłeś materiał na fundament?
- Pochodzę z Mławy, ale w dzieciństwie moja
okolica to była regularna wieś. Moi rodzice uwiel
biali muzykę. Słuchałem ich śpiewu bardzo często
i już jako dziecko - przez „osmozę” miałem całkiem
poważny repertuar. Nawet w wieku siedemnastu
lat, kiedy grywałem na gitarach elektrycznych, to
z tyłu głowy miałem kilkadziesiąt melodii wiejskich.
Z drugiej strony tam gdzie się wychowałem była
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też cisza. Przerywała ją muzyka obecna na przy
kład podczas pracy. Ma polu ludzie śpiewali razem.
Dziś taki obraz może wydawać się abstrakcyjny, bo
pracuje się na traktorze lub na kombajnie właściwie
w pojedynkę. A kiedyś wiele prac było wykonywa
nych wspólnie. Wspólne śpiewanie miało też miej
sce w czasie świąt. Zgromadzeni przy stole śpie
wali kolędy - nie było płyt czy telewizji. W czasie
karnawału muzyka też była żywa- grał harmomsta
z sąsiedztwa. W zależności od okazji czy kalendarza
śpiewano różne pieśni. Adwentowe, wielkopostne,
wielkanocne, pogrzebowe.... Ludzie sami je często
tworzyli; na przykład sąsiadka układała nowe teksty
i melodie. Ludzie wówczas - me wiedząc zresztą
o tym - czuli się twórcami kultury. Byli dla siebie
ważni, potrzebni sobie nawzajem.
- Co to znaczy być twórcą kultury, w kręgu
kultury tra dy cyj nej ?
- Dziś w wielu sytuaqach okazuje się, że ludzie
są niepotrzebni. Zastępuje ich maszyną urządzenie.
Kiedy chcemy posłuchać muzyki, włączamy mp3.
Jak czujemy się samotni, to włączamy telewizor.
W razie pogrzebu w rodzinie, korzystamy z usług
zakładu pogrzebowego. Mówiąc o roli muzyki
w naszym życiu dochodzimy do zagadniema kultu
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fot. Eliza Czapska

ry w ogóle. Inny jest bowiem świat relacji między
ludzkich, gdzie potrzebny jest muzykant, gdzie lu
dzie się poznają dobrze w tańcu i wspólnie śpiewają
przy różnych okazjach. W takim świecie czujemy
się tu i teraz, stajemy się w jakiejś części twórcami
swojego życią społeczności i wreszcie współtwór
cami otaczającego nas świata. Z bardzo świeżych
badań socjologów wyniką że w społeczeństwie
polskim ogromna większość ludzi ma poczucie, że
ni e uczestniczy w kulturze. Nie m ą ą na nią wyły w>u
i co najwyżej mogą być konsumentami telewizyjnej
produkcji. A na wyciągnięcie ręki mamy świat, gdzie
można czuć się podmiotem. Na przykład tańcząc,
tworzymy taniec i jednocześnie wyływsimy na to jak
gra kapela Śpiewając wyrażamy siebie. V/ czasie
takiej aktywnośa, czujemy jak energią jaką tworzy
my promieniuje na wszystko dookoła.
- Kiedy poczułeś tę moc sprawczą, jaką daje
muzyka ludowa?
- Byłem jeszcze w podstawówce, kiedy dosta
łem pierwszy akordeon i nauczyłem się wszystkich
ulubionych piosenek, jakie pamiętałem od dziecka
Potem w szkole średniej wsaz z kolegami chwy
ciliśmy za gitary elektryczne, żeby wyrazić siebie
w sposób, jak wówczas mważaliśmy, najbardziej
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ekspresyjny. W szarych 30-tych latach czuliśmy, że
„rock and roiłem” opowiadamy o sobie, o swoich
marzeniach, potrzebach, frustracjach i doświad
czaliśmy w ten sposób także przestrzeni wolności.
Potem odkryłem, że na całym świecie jest muzy
ka, która nie potrzebuje wzmacniaczy, a grana na
instrumentach akustycznych ma w sobie niesa
mowitą ekspresję. Zasłuchiwałem się w muzyce
z Ameryki Południowej, z Dalekiego W schodu. Ku
mojemu zaskoczeniu inspirującą różnorodność od
kryłem na miejscu. Okazało się, że czeka ona za
każdym zakrętem, w różnych rejonach Polski. Co
wieś, to inna pieśń; co muzykant, to inny styl. Szu
kałem owej różnorodności na świecie, tymczasem
odkryłem, iż śpiewając i grając po polsku, jestem
najbardziej sobą - nie udaję nikogo. Grając polską
muzykę tradycyjną uczestniczę w zmieni ą ącym się
żywiole. To nie jest skansen, ale punkt wyjścia do
wielkiej życiowej przygody.
- Ta wielka życiowa przygoda, o jakiej mó
wisz, nie byłaby możliwa w pojedynką
- Tak, zaczęło się to dwadzieścia lat temu od
spotkania grupy pasjonatów czyli Bractwa Ubo

Rzeczpospolita Kurpiowska - potańcówka
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gich. Jeździliśmy na wieś, szukając muzyki i lu
dzi. Naszym głównym przewodnikiem był Andrzej
Bieńkowski, którego film o muzykach ludowych
był dla nas swoistym drogowskazem. Uświadomi
liśmy sobie, że znaleźliśmy muzyczną i duchowną
„żyłę złota”. Mazurki na przykład to muzyka pełna
ekspresji, ma w sobie moc, często dzikość. Poświę
caliśmy tygodnie, żeby zanalizow^ać jedną melo
dię, co nie było proste. Potem pojawiali się kolejni
ludzie - tak jak my „zaczarow^ani” tym światem.
Spotykam też wielu miłośników tradycji z innych
krą ów i na tym poziomie poj awiająsię kolejne po
rozumienia i w spó ln e przygody.
- Z czasem zaczęto was słuchać na całym
świecie. Z Kompanią docieracie do wielu miejsc,
między innymi z koncertami pt. „Dzika muzyka
z serca Polski”.
- Ten tytuł zaskakuje zarówno ludzi poza gra
nicami jak i w samej Polsce. Mówiąc dzika mu
zyka z serca Polski, otwieramy opowieść o tym,
od kogo ta muzyka pochodzi. Przybyw^amy by
opowiedzieć o języku muzycznym, który otrzyma
liśmy od wiejskich mistrzów z centralnej Polski.

fot. Eliza Czapska
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I gramy - zapowiadając mazurka od Piotra Gacy,
mazurka, którego śpiewała M aria Pęzik, mazurka
od Józefa Piechoty itd. Dla nas to są standardy jak w przypadku amerykańskiego bluesa . Pokazu
jemy, że nie jesteśm y znikąd, że nie wymyśliliśmy
sobie tych dziwnych melodii i że mamy szacunek
do naszych mistrzów. M arzy nam się, żeby takich
dwieście standardów muzyki polskiej wyłoniło się
stopniowo, by - tak ja k kiedyś - żyć wśród ludzi
własnym życiem.
—Czy działanie tej m uzyki w idać n a w arsz
tatach , w ieczorach tanecznych, jak ie o rganizu
jecie?
- Najczęściej proponujemy warsztaty różno
rodne, można więc spróbować jak działa ta m u
zyka. Podobnie jak kawy albo wina - można je
oglądać, ale lepiej się ich napić, tak muzykę tra
dycyjną należy poczuć w tańcu. Gdy uczestniczy
warsztatów tańczą, zmieniają się; dopiero w tańcu
zaczynają czuć i rozumieć m oc tej muzyki. To jest
bowiem muzyka, która myśli ciałem. .Ale również
muzyka, która tworzy się słowem, rytmem języka
polskiego.
—W ja k i sposób inni o d n a jd u ją tę opowieść
czy też ja k wy do nich docieracie z opowieścią
o m uzyce tra d y c y jn e j? S charakteryzow ałbyś
odbiorców tej m uzyki?
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świat tradycji, bo stanowią dla nich niezwykłe do
świadczenie.
—T radycja jak o ważne, osobiste doświadcze
nie?
- To je st troszkę tak ja k z czwartym przykaza
niem: Czcij ojca swego i matkę swoją. Kochaj każ
dego bliźniego, ale ojca i matkę „czcij”. Pragnąc
zrozumieć rodziców, dziadków pytamy: jakie było
wasze życie? Co tam było pięknego a co straszne
go? W jaki sposób się cieszyliście, a w jaki smuci
liście? Gdy jesteśm y sobie potrzebni, gdy są silne
więzi tworzy się tradycja. Tradycja nie jest jedynie
powtarzaniem form. Tradycja jest przywoływa
niem ludzi i zjawisk, które chcemy by z nami były.
We wszystkich kulturach nawiązuje się relację
z przodkami. W tradycji kultury Wschodu panuje
nawet zwyczaj urządzania w domu kącika przod
ków. Wszystkich na świecie łączy doświadczenie
ciągłości życia. Mówimy: jesteśm y tu, gdzie wy
byliście, a potem my się znajdziemy, tam gdzie wy
jesteście teraz. Z faktu uświadomienia tej praw
dy bierze się potrzeba i umiejętność opowiadania
o wspólnym świecie. I ten wspólny świat tworzy
tradycję.
—Czy pokazanie tego wspólnego m uzycznego
św iata —F ry d e ry k a C hopina i wiejskich m uzy
kantów było W aszym założeniem przy o rg an i
zacji pierwszego Festiw alu W szystkie M azurki
Św iata?

- Nie mamy takich narzędzi, żeby docierać do
publiczności tak jak reklamy telewizyjne, które
m ogą być sformatowane pod kątem określonego
- Pierwszy Festiwal Wszystkie Mazurki Świata
„targetu”. W przypadku odbiorców muzyki trady zorganizowaliśmy w Roku Chopinowskim, czyli
cyjnej jest odwrotnie. Ludzie, żeby trafić na potań w 2010. Pragnęliśmy pokazać, że oprócz tego iż
cówkę czy na festiwal sami m uszą wykazać ak Chopin był genialnym kompozytorem, posługiwał
tywność. Są to osoby poszukujące, zadające sobie się on muzycznym językiem , który i my odziedzi
różne pytania, którym nie wystarczy bierne pły czyliśmy. Językiem mazurków, kujawiaków, ję 
nięcie w nurcie, osoby nie myślące w kategoriach zykiem wiejskich muzykantów dostępnym wciąż
życia jako jakiegoś schematu. To ludzie gotowi za dziś. W ten sposób opowiadaliśmy o Polsce nie
m iast sukcesu w korporacji wybrać poszukiwania jako o pustym miejscu, gdzie nagle pojawił się
własnych korzeni, tożsamości i unikalności. I na geniusz, ale jako o intensywnym i bogatym ob
przykład dla tego doświadczenia uczą się grać na szarze kultury, której ów geniusz jest w pewnym
instrumencie albo śpiewać. Chcą zrobić coś waż sensie ukoronowaniem. Gdy poznajemy muzykę
nego dla siebie - niezależnie od wieku. Pytanie tradycyjną, okazuje się, że każdy może w niej się
o to, co jest dla mnie ważne w życiu potrafi przyjść odnaleźć, tańczyć i śpiewać, wielu może grać na
w różnych momentach . Ci ludzie chłoną muzykę, instrumentach. Choć może wydawać się, że mię
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dzy wybitnym pianistą a wiejskim tancerzem jest
ocean, to w tej opisywanej przeze mnie powszech
nej muzykalności m ogą tkwić klucze geniuszu
wybitnych indywidualności - czy wiejskich, czy
miejskich, czy uniwersalnych.

—Cały czas w Twoich działaniach widać pod
stawowy zamysł- poszerzanie kręgu aktywnych
uczestników' kultury tradycyjnej, którzy powie
dzą o niej: moja. Lubimy mówić: mój taniec,
moja muzyka?
- Festiwal pokazał, że w mieście, w stolicy jest
ogromne zapotrzebowanie na wydarzenia tego
typu, na aktywne uczestnictwo w kulturze i na do
świadczenie łączności z żywą tradycją. Staramy
się w związku z tym cały czas przekonać miasto
Warszawę, że mazurki m ogą stać się jednym z em
blematów miasta, tak ja k fado je st emblematem
Lizbony a tango Buenos Aires. Dlaczego mazurek
nie mógłby być symbolem Warszawy i Mazowsza?
Istnieje potrzeba silnej identyfikacji miejsc ze sferą
m uzyczną i identyfikacji z nią swojej osoby.

— Rozumieją to instytucje publiczne, które
udało się Wam przekonać do idei muzyki tra
dycyjnej?
- Nasza działalność staje się odrobinę bardziej
doceniana. Zdano sobie chyba sprawę, że ma ona
coraz szerszy zasięg i oddźwięk. Nasza działka
zamieniła się w piękny ogród pełen wspaniałych
wydarzeń. M amy do czynienia więc nie ze skan
senem, gdzie zza szklanej szyby można oglądać
stare instrumenty i stroje ludowe, a z żyw ą kulturą.
Pokazujemy, że jesteśm y żywymi ludźmi, którzy
troszczą się o obszar muzyki tradycyjnej i nim żyyją.
Przykładem tego rodzaju działań może być pro
gram, skonstruowany przez Forum M uzyki Trady
cyjnej a prowadzony przez Instytut M uzyki i Tańca
- Szkoła M istrzów Tradycji. W jego ramach w róż
nych miejscach Polski (w zależności od zgłoszeń
i decyzji rady programowej konkursu) odbywają
się warsztaty z mistrzami wiejskimi, z muzykan
tami, tancerzami. Dokumentacja tych spotkań jest
zamieszczana w
Internecie i m oże służyć też innym. Po pięciu
latach działania takiego programu okazuje się, że
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brało już w nim udział już prawie stu muzykantów.
Czują się oni szczęśliwi, bo przekazali swoją sztu
kę, którą przez dziesięciolecia nikt się nie intere
sował kilkuset młodym osobom. A uczestnicy tych
warsztatów poczuli, że być może m ogą kiedyś i oni
zostać mistrzami muzyki tradycyjnej. I nie trzeba
w tym celu koniecznie zakładać fundacji czy pro
wadzić innej skomplikowanej działalności. Ludzie
zaczynają organizować się w swoich miejscach
zamieszkania, gdzie jeszcze niedawno był jedynie
przystanek PKS, rem iza z disco polo, gdzieś tam
M cDonald i pustka dookoła.

—Kultura tradycyjna może stanowić ważny
element naszej tożsamości w dzisiejszym świę
cie? Może nam dać narzędzia do jego satysfak
cjonującego przeżywania?
- Widzimy, że młode pokolenie w ogromnej
części traci więzi z polską kulturą, bo jest ona
wycofana czy wręcz nieobecna. Kulturę stanowi
nasz sposób życia. Należy dbać o to, by nie był
on skonstruowany jedynie na zasadzie producenci
i odbiorcy. Ważne, byśmy mieli narzędzia do prze
żywania własnych ważnych życiowych wydarzeń.
Wesel, świąt, imienin, spotkań z przyjaciółmi.
Weźmy na przykład sytuację śmierci. Przyjaciele
będący kiedyś pod wrażeniem Tybetańskiej Księ
gi Zmarłych, opowiadali mi z przejęciem o rytuale
przejścia w niej zawartym; zachwycali się filozo
fią, symbolami, obrazami. A zajrzyjcie do naszych
śpiewników- mamy w nich setki pieśni pogrze
bowych, gdzie głębia doświadczenia i siła emocji
związanych z przeżywaniem żałoby, pożegnania,
przebaczenia, ekspiacji są niezwykłe. Posiadamy
unikalne środki wyrazu dla różnych doświadczeń
życiowych. Dlaczego mielibyśmy zostać jedynie
importerem „formatów” telewizyjnych i naśla
dowcami reklam ? Mamy przecież jak na środkową
Europę wyjątkową historię kraju, który „eksporto
w ał” kulturę. Nasze formy muzyczne w czasach
baroku na przykład promieniowały na całą Europę.
W obu Amerykach tańczy się, gra i śpiewa mazurka
(„mazurca”, „mazouk”). W Skandynawii „polska”
je st najbardziej popularnym tańcem. M arzy mi się,
żeby ta muzyka stała się również w Polsce powo
dem do dumy, takim powszechnym narzędziem
uczestnictwa w muzyce, kawałkiem normalności.
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Czymś takim ja k w Irlandii jest muzyka irlandz
ka, w Hiszpanii - hiszpańska, w Grecji grecka,
a w Turcji turecka. Stałym elementem wpisanym
w naszą tożsamość.

—Stan świadomości o jakim mówisz, buduje
się latami począwszy od lat przedszkolnych. To
również zadanie z obszaru edukacji muzycznej.
- Podstawą powinien być program, który uczy
nauczycieli nauczania początkowego śpiewać
i bawić się z dziećmi na bazie lokalnych tradycji
z różnych regionów, jakie zamieszkują wychowan
kowie. Śpiew to narzędzie pierwszej potrzeby. Każ
da przedszkolanka potrzebuje takich umiejętności,
a nie wynosi ich niestety ze studiów. Co prawda
śpiewają lepiej lub gorzej, ale często m ają kłopo
ty z pełną barwą głosu, z umiejętnym używaniem
gardła. Rozwiązaniem współczesnym więc jest
puszczanie muzyki z taśm, co na dzieci wpływa
tak, że same niechętnie śpiewają. Jako wieloletni
nauczyciel obserwowałem ja k szybko na nieko
rzyść zmienia się statystyka związana z wiekiem,
kiedy to dzieci odpowiadały, że nie um ieją śpiewać.
W latach 90- tych mniej więcej w wieku pierwszej
mutacji, chłopcy zaczynali się wstydzić, tego, że ła
mie się im głos. Wcześniej śpiewali na całe gardło
i mieli z tego przyjemność. Teraz w pierwszej kla
sie szkoły podstawowej słyszy się zdanie: my nie
umiemy śpiewać. Wynika to z tego, że brakuje tym
dzieciom praktyki śpiewania w domach i w przed
szkolach. Natomiast wzmacniany jest przekaz - że
ten kto fajnie śpiewa zostanie gwiazdą, śpiew ko
jarzy się z występem. Jest oczywiście mnóstwo
pozytywnych wyjątków, wspaniałe nauczycielki,
przedszkolanki, które organizują dzieciom cie
kawe muzyczno-ruchowe zabawy. Często jednak
w przedszkolach słyszy się muzykę z płyt, a dziec
ko wychodzi z niego bez umiejętności autentycznej
ekspresji. Muzyka w szeroko rozumianej kulturze
przenosi się ze strefy kontaktu do strefy sztywnie
podzielonej na „gwiazdy” do podziwiania i nie
mych odbiorców. To podstawowy błąd.
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— Umiejętności muzyczno-ruchowe są nie
zbędne w codziennym życiu? Poza sceną i wie
czorną potańcówką?
— Dziecko nie nauczone poczucia rytmu, ru
chu, śpiewu może nabyć poważnych niedoborów
rozwojowych. Z tymi niedoborami będzie się bo
rykało przez całe życie. Wynikają z tego bowiem
kłopoty z komunikacją, ze współpracą w grupie,
z empatią w ogóle. Czasem widać ja k dzieci nie
potrafią się poruszać do muzyki. N ikt im nie po
kazał, że uderzenie w bęben na przykład je st tym
samym co machanie ręką albo tupanie nogą i że to
nagle gdzieś się łączy i ma sens. Gdy rozumiemy
znaczenie gestu, jaki robimy w tańcu oraz rozu
miemy znaczenie słów, jakie śpiewamy, tworzy się
niezbędne do życia poczucie sensu. W spólnie tań
cząc, śpiewając, tworzymy też rzeczywistą relację
z różnymi osobami.

—Muzyka i kultura tradycyjna stanowi więc
takie forum humanum? Obszar, gdzie kształtu
je się po prostu szczęśliwego człowieka?
- Piękne życie może mieć miejsce tu i teraz,
przy rozmowie, przy stole z rodziną, przyjaciółmi,
znajomymi, w twórczej pracy - nie ma sensu tego
definiować. Kultura tradycyjna uczy nas tworzyć
rzeczywistą relację z ważnymi dla siebie ludźmi.
Uczy nas budowania dobrych relacji w naszej spo
łeczności, tworzenia relacji z poprzednimi pokole
niami. Tworzy się w ten sposób człowieka, który
ma na czym się oprzeć w życiu. M a poczucie war
tości, poczucie sensu i kierunku swojego życia. By
poczuć się dobrze nie m usi wyjeżdżać na Hawaje
czy oddać się jakiem uś upojeniu. Pięknie je st po
prostu w najróżniejszych sytuacjach w domu, we
wspólnocie. M oim marzeniem jest, by ta strefa
normalności, gdzie mamy swoją wolność z jed 
noczesnym pielęgnowaniem dobrych relacji z po
przednimi pokoleniami i społecznością rozszerzała
się oraz powstawała w różnych miejscach Polski.
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O kulturze bez sponsorów
- rozmowa z Romanem Świerżewskim, dyrektorem Gminnego Ośrodek Kultury
i Sportu w Bogutach-Piankach

Gminny O środek Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach położonych na wschodnim krańcu wojewódz
twa mazowieckiego, obchodzi w tym roku czterdziestą rocznicę działalności. O d 30 lat kieruje nim Ro
man Świerżewski. Ten podwójny jubileusz skłania do przemyśleń, ja k ważną funkcję w życiu społecz
ności wiejskiej pełni instytucja kultury ija k ważne znaczenie ma dobór właściwej osoby do kierowania
taką placówką.
Pan Roman Swierżewski to postać niezwykła. Dynamiczny, kipiący energią, kreatywny... tego typu
przymiotniki można by mnożyć. A przy tym nie je s t to typ wiejskiego działacza, który z trudem przebija
się przez przeszkody, jakie musi pokonać, by coś osiągnąć. Potrafi wcielać w życie wydawałoby się,
niemożliwe do zrealizowania -pom ysły, umie zjednać sobie ludzi, uaktywnić ich, zarazić swoją pasją.
Umie też sprawić, by inspirowane przez niego działania zostały zauważone i docenione. To ogromna
zaleta animatora kultury. Świadczyć może o tym chociażby fakt, że począwszy od 1974 roku otrzymał
ponad 50 różnego rodzaju dyplomów i odznaczeń.
Do odwiedzenia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach -Piankach zachęcił nas list ja k i
otrzymaliśmy od dyrektora Romana Świerżewskiego, w którym pisał o swojej pracy i zapraszał do
kierowanego przez siebie ośrodka. W gminie je s t 28 sołectw, a wszystkich wsi 54, ale w niektórych
mieszkają tylko 3 rodziny. To chyba ewenement w skali kraju: wszystkie nazwy są dwuczłonowe, pozo
stałość szlacheckich zaścianków.

—Nie często można spotkać w naszym kra
ju osobę pełniącą nieprzerwanie 30 lat tę samą
kierowniczą funkcję... Kim Pan jest z wy
kształcenia?
- Najpierw ukończyłem Studium Medyczne,
a potem pedagogikę resocjalizacji. Moją pierwszą
pracę wykonywałem w ośrodku zdrowia, a dodat
kowo prowadziłem numizmatyczno-filatelistyczne
zajęcia z dziećmi. Zbierałem sam znaczki i monety,
a że dzieci były tym zainteresowane, a nie miał kto
się nimi zająć, więc się tego podjąłem. To był począ
tek mojej przygody z kulturą. Pierwszego kwietnia
1985 roku minęło 30 lat od momentu, gdy zacząłem
kierować tą instytucją. Gdy pan wójt zapropono
wał mi, wówczas trzydziestoletniemu chłopakowi,

stanowisko dyrektora, było to dla mnie wielkim za
skoczeniem, a jednocześnie wyróżnieniem. W ciągu
poprzedzających moją nominację pięciu lat zmieniło
się aż pięciu dyrektorów, pewnie nikt się nie spodzie
wał, że ja na tak długo obejmę to stanowisko, a jesz
cze w dodatku na prima aprilis...

—To oznacza, że pracuje Pan już z kolejnym
pokoleniem mieszkańców gminy. Czy przycho
dzą tu dzieci tych, którzy za pośrednictwem
Pana działań uczestniczyli w wydarzeniach kul
turalnych?
- Tak, są to dzieci członków kół zainteresowań
m. in. koła teatralnego, fotograficznego i zespołu
ludowego.
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Jesteśmy na pierwszym miejscu listy ofiarodaw
ców.
Innym razem zrobiłem wystawę krzyży cmen
tarnych. A zaczęło się od tego, że zbierając grzy
by, znalazłem w łesie krzyż, kuty, ręcznie robiony
przez kowala. Okazało się, że podobnych krzyży
jest w różnych miejscach dużo, gdyż przy wy
konywaniu nowych pomników stają się już nie
przydatne. Na otwarcie wystawy przyjechały pa
nie z Muzeum Etnograficznego z Warszawy, nie
ukrywając swego podziwu oryginalnością pomy
słu. Ma wystawie były rzeźby cmentarne, które
wypożyczyłem od twórców oraz krzyże, których
dziesiątki stały porzucone na zapleczu zakładów?'
kamieniarskich.
Kilkanaście lat temu przygotowałem także wy
stawę 43 ornatów, jakie zachowały się na miejsco
wej plebanii na przestrzeni dwustuletniej historii
naszej parafii. Na marginesie dodam, że parafie nie
są należycie przygotowane do przechowywania
cennych przedmiotów? które gromadzą się przez
fot Teresa Kołakowska całe wieki. U nas ornaty leżały głównie w szufla
- Od czego zaczęła się ta pańska przygoda dach, co nie uchroniło je przed gryzoniami. Nie
z kulturą i które z podejmowanych inicjatyw obyło się bez niespodzianek. V/ jednym z ornatów?
na przykład był zaszyty list od ofiarodaw?cy z Kana
uznaj e Pan za szczególnie ważne?
dy. Większość miała piękne, ręcznie wykonywane
-W iele lat temu „Zachęta” zorganizował a wy hafty. Ale prawie wszystkie wymagały renowacji.
stawę fotografii chłopów polskich. Redakcja „No Nasz przykład pokazuje, jak pożyteczna może być
wej Wsi” ogłosiła wtedy konkurs fotograficzny, w?spółpraca świeckich i kościelnych instytucji.
w któ ry m także j a wzi ął em u dzi ał. M oj e z dj ę ci a zo -W spom inał Pan w liście do redakcji o kolę
stały nagrodzone, włączone do wystawy, a ja zosta
łem zaproszony na jej otwarcie. Uczestnicząc w tej dowaniu. Co to za przedsięwzięcie?
uroczystości pomyśl ałem sobie, że skoro oni z całe
go kraju zebrali 6000 zdjęć, to ja jestem w stanie ze
- J u ż w? pierwszym roku dyrektorow?am a pomy
brać tyle samo z terenu gminy. V/siadłem w samo ślałem o reaktywowaniu obrzędu kolędow?am a
Po stano wiłem zorganizow?ać tę imprezę w? świę
chód i objechałem domy, w któiych spodziewałem
się ciekawych eksponatów, i w ciągu dwu tygodni to Trzech Króli, które nie było jeszcze wtedy dniem
zebrałem ponad 2000 zdjęć. Wystawą która z nich wolnym od pracy, w malowniczej scenerii zabytkopowstałą a którą nazwałem „Ludzkie twarze”, wego wiatraka z chatą młynarzą typową dla daw
zrobiła furorę. Przychodziły całe rodziny, by obej nej zaściankowej szlachty, która przeważała w? tej
rzeć swoich przodków, sąsiadów, kuzynów... Po okolicy. Był m rozi zadymka. Myślałem, że nikt me
wystawie fotografii zrobiłem wystawę pod nazwą przyjdzie... Bardzo pomógł mi wtedy proboszcz,
„Życie wiejskie w XIX wieku” . Zwieźliśmy dwie który na mszy zachęcił wiernych do udziału w kolę
ciężarówki przedmiotów: łóżką niektóre rzeźbio dowaniu mówiąc, żei on też tam się wybiera. Mimo
ne, poduchy, tłuczek, masielnicą obrazy... Po za zadymki szli przez pola pod wspomniany wiatrak
kończeniu wystawy oddałem wszystkie eksponaty mieszkańcy z okolicznych wsi. Aponieważ pogoda
do Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu z którym uniemożliwiała kolędowanie w plenerze, wszyscy
współpracowaliśmy,do Ciechanowca mamy 5 km. musieli się zmieścić w czterech niewielkich po-
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fot. Roman Świerżewski

jednak pow agą spokój, a nasze kolędowanie to
głośna zabawą czasem rubaszna. I wróciliśmy do
naszej chaty.
Wracając do kolędników. Przez 23 lat przyjeż
dża do nas pewien zespół z Podlasia. Oni odtwa
rzają obrzęd słynnej kozy, to zwyczaj przedchrze
ścijański, unikatowy zupełnie. M ają też Heroda.
Wszystkim na wstępie mówię, żadnych nagród
nie będzie, bo to nie jest konkurs, tylko spotkanie.
Dostajecie po prostu porządną kolację i dyplom
z podziękowaniem i na tym się kończy. Mimo to
- Skąd przyjeżdżają zespoły kolędników?
zespoły są nam wierne, w racąą co roku, nawet
- Z całej okolicy. Od Grajewa na Podlasiu po gdy na Podlasiu ktoś spróbował zrobić podobną
imprezę w tym samym czasie, odmówili w niej
Wiśniew pod Siedlcami.
udziału, tłumacząc, że tego dma muszą jechać do
Bogut, co oczywiście sprawia mi ogromną przy
- Ile zespołów kolęduje?
jemność. Jednym z najwierniejszych naszych ko
- Próżnie: najmniej było siedem, najwięcej 17. lędników był pan Antoni Konarzewski, który przez
Corocznie jestem zmuszony odmawiać niektórym 36 lat grał Żydą zmarł niestety niedawno w wieku
zespołom, po prostu brakuje czasu i miejsca, żeby 32 lat. On miał 3 scenariusze: jeden wtedy, gdy na
wszyscy chętni mogli się zaprezentować. Już na widowni były dzieci, jeden dla samych dorosłych,
wet rozważaliśmy, czy by tego me zrobić na sali wtedy było coś pikantnego, i jeden uniwersalny.
gimnastycznej, ale po namyśle wycofaliśmy się Z sercem zawsze do nas jechał Stanisław Święcki
z tego pomysłu. Tylko raz zrobiliśmy wyjątek. Król Herod z Wyszonek Błoni , który zmarł tego
Poprzedni proboszcz zaproponował, by zrobić ko samego roku co A.Konarzewski ale my kontynu
lędowanie w kościele. Ale w kościele obowiązuje ujemy ich dzieło.

mieszczeni ach zabytkową chaty. Tłok był okropny,
ale wytworzył się także swoisty klimat spotkania,
dzięki czemu do dziś nie muszę nikogo zachęcać
do udziału w tej imprezie, a przecież to już 30 lat
jak ja organizujemy. Wszyscy wiedzą, że w Trzech
Króli o siedemnastej jest kolędowanie z udziałem
kilkunastu zespołów z całej okolicy i nie potrzeba
żadnych, dodatkowych zaproszeń. To nasz Święty
W ieczór.
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—Czy ten sukces skłonił Pana do zorganizo
wania kolejnej dorocznej imprezy?

—Czy oprócz spotkań Dom Kultury może im
coś jeszcze sam zaproponować?

- Tak, kilka lat później zaczęliśmy robić wido
wisko plenerowe związane z wykopkami, bo wokół
wiatraka było dużo działek z ziemniakami. Nazwa
liśmy je „Tłoka na kartofle”, przejęło je od nas póź
niej muzeum w Ciechanowcu i jakieś jeszcze wsie
na Kurpiach.
Zmuszony okolicznościami zmieniłem nazwę
na „Wykopki pod wiatrakiem”, bo pomyślałem, że
wiatraki nie wszyscy mają, więc nie będą mogli jej
łatwo skopiować.
Nad naszymi „wykopkami” objął patronat sta
rosta ostrowski. Robiliśmy je zawsze w 3 niedzielę
września wspólnie z muzeum w Ciechnowcu. Jak
dotychczas zawsze była wtedy dobra pogoda. Wo
kół wiatraka były stoiska i stragany, widać je z da
leka i ludzie ciągnęli zewsząd. Ta folklorystycz
na impreza była w naszym kalendarzu od 1990 do
2008 r.

—Wydajemy najwartościowsze rzeczy. Do koń
ca miesiąca mam przygotować do druku kolejny
tom ik naszych „talentów”.

—Z jakimi grupami wiekowymi pracuje dom
kultury?

—A skąd dostajecie pieniądze na ten cel?
—Wykoizystujemy przy pomocy pana Wójta na ten
cel środki unijne, ale tak naprawdę więcej z tym biu
rokratycznej mitręgi niż radości. Zawsze coś zostaje.

—Ile etatów posiada dom kultury?
—Na całym etacie pracuję tylko ja, a ponadto
wspiera mnie na pół etatu biegły w technice kom
puterowej młody chłopak.

—Wasz dom kultury patronuje od lat przy
znawanemu co roku medalowi im. Wiktora
Godlewskiego za zasługi dla ochrony przyrody
i rolnictwa. Jak to się zaczęło?

—Kiedy zaczynałem tu pracę w latach osiem
- Ze wszystkimi. D naszego domu kultury maja dziesiątych, wielokrotnie spotykałem się z infor
wszyscy wstęp. U mnie nie ma żadnych kół zain macją, że z Bogut pochodzi ktoś bardzo zasłużony
teresowań, bo ja nie mam instruktorów. Od tego dla kraju, ale nie byłem w stanie początkowo na
są szkoły. Zaczynając od najstarszych... Jest klub w et ustalić nazwiska tej osoby. Zacząłem szperać
seniora, który spotyka się we wtorki. Dla młodzie po różnych źródłach i doszedłem do wniosku, że
ży - codziennie czynna jest siłownia do dziesią chodzi o Wiktora Godlewskiego, znanego badacza
tej wieczorem. Regularnie bywają tam 22 osoby. Bajkału. Wybrałem się więc do Warszaw)', do In
Sami pilnują porządku, bo ja nie jestem w stanie stytutu Zoologii, który przekazał mi wiele mate
siedzieć tam tak długo. W środy spotyka się zespół riałów, a nawet wypożyczył ciekawe eksponaty na
, Żurawiacy”. Przed dwoma laty stworzyłem nowy wystawę. Medal wykonała, według mojego projek
projekt, który nazwałem „Nasze talenty”. Osoby, tu, pani Barbara Lis- Romańczukowa, plastyczka
które zainteresowały się tym projektem spotykają z Olsztyna. Zaprosiłem kilku profesorów, między
się również raz w tygodniu. Najwięcej jest wśród innymi z Komisji Historii RAN, na pierwsze spotka
nich osób piszących wiersze, ale nie wszystkie chcą nie, i tak wyłoniła się kapituła. Wszyscy odmówili
się ujawniać, w olą pozostać anonimowe. Jest w tej przyjęcia honorarium za wykłady, nawet nie przy
grupie pani Hanna K am ińska, która po przejściu na jęli zwrotu kosztów podróży. Powiedzieli, że dla
emeryturę przeprowadziła się do nas wraz mężem nich to wieka przyjemność przyjechać w rodzinne
z Warszawy. Pięknie recytuje, miedzy innymi owe strony słynnego badacza i przemawiać w wypełnio
anonimowe wiersze naszych autorek. Namawiam nej po brzegi sali. No to ja stwierdziłem, że będę ich
ludzi, żeby wysyłali swoje utwory na konkursy, częściej zapraszał. I tak to się zaczęło.
gdzie fachowcy je ocenią, zrecenzują, może jakieś
—Kto Panu pomaga w realizacji tych wszyst
wyróżnienie dostaną Nasz miejscowy lekarz już
kich przedsięwzięć, o których Pan wspominał?
czwarty tomik w ydał...
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- Kiedy byliśmy jeszcze w województwie łom
żyńskim, funkcjonowała Społeczna Rada Progra
mowa, która pomagała mi przy większych impre
zach. Tu jest siła chęci naszej społeczności me na
wszystko są fundusze.
- Jak odnoszą się do Pańskich inicjatyw wła
dze gminy?

- Mówiąc najogólniej i żartując trochę - nie
przeszkadzaj ą a wspieraj ą . Masza współpraca ukła
da się naprawdę dobrze. Członkowie Rady Gminy
wykazują pełne zrozumienie dla potrzeb kultural
nych środowiska.
- A szkoła, kościół?
- Szkoła bierze udział we wszystkich moich im
prezach, Kościół od jakichś dziewięciu lat też. To
wszystko zależy od proboszcza. Z obecnym pro
boszczem współpracuje się nam świetnie.
- Wspomniał Pan o zespole „Żurawiacy”.
Jaka jest jego historia?

fot. RomanŚwierżewski

- Miałem wystawę „Męka Pańska w sztuce”,
pożyczyłem ją z Podlasia, bo to były prace pod
laskich artystów: malarstwo, tkaniną fotografią
rzeźba. Chcąc uatrakcyjnić jej otwarcie zaprosiłem
kilka osób, o których wiedziałem, że umieją śpie
wać i wybraliśmy pięć utworów wielkopostnych.
Skończył się wernisaż, a proboszcz, który zawsze
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krytykował nasze działania, tym razem pogratulo działaczy kultury. Gospodarz takiego spotkania
w ał zespołowi i bardzo wysoko ocenił jego występ. przygotow yw ał prezentację wszystkiego, co ro
No to pomyśleliśmy, że może warto byłoby to kon bił w ciągu całego roku. Było to więc w jakim ś
tynuować. Post się skończył i skupiliśmy się na re stopniu m otyw acją do takiego działania, by m ieć
pertuarze ludowym. Zespół liczy 28 osób, ale taki się czym pochwalić. Niestety, od chwili przejścia
podstawowy skład to 17. Członkowie zespołu nie do województwa m azow ieckiego w szelkie tego
tylko uświetniają nasze imprezy, ale także pomaga typu działania ustały. Szkoda. W obecnym wo
ją mi w prowadzeniu domu kultury w najróżniejszy jew ództw ie brakuje integracji środow iska tw ór
sposób. Podziwiam ludzi z zespołu. To są rolnicy, czego.
często nawet małżeństwa, więc nie może jedno dru
—Co Panu daje praca dyrektora domu kul
giego zastąpić. Jak mamy jakiś parodniowy wyjazd
zagraniczny, to oni wynajmują kogoś z sąsiedztwa tury?
do obrządku, żeby zobaczyć z zespołem kawałek
świata.
- Dyrektor wiejskiego domu kultury właściwie
robi wszystko, co w danym momencie jest koniecz
—Jakie imprezy cykliczne cieszą się w Bogu- ne. Samo „dyrektorowanie” to niewielka część jego
tach największym powodzeniem, oprócz wspo obowiązków. Przychodzę do pracy rano, a wycho
mnianego już przez Pana kolędowania i „wy- dzę najczęściej późnym wieczorem. Czasem uda
mi się wpaść do domu na obiad. Czasem czuję się
kopków”?
w pracy, jakbym był na dyżurze w pogotowiu. Na
- Od wielu lat cyklicznie realizujemy Majowe szczęście dobrze układa mi się współpraca z Radą
Dni Kultury cykl imprez pod katem sztuki ludowej Gminy. Czasem aż mi głupio prosić o pieniądze na
, uroczystości wręczenia medali w głównej sali ogrodzenie czy na remont przykład, bo przecież
domu kultury organizujemy wystawy, które zmie wiem, że dla wsi droga ważniejsza. Ale oni napraw
niamy najczęściej co dwa miesiące. Zawsze przy dę rozumieją nasze potrzeby i sami podkreślają, że
okazji kolejnej wystawy i wszystkich imprez wy dom kultury ma być wizytówką naszej gminy.
stępują „Żurawiacy”. Ktoś ugotuje bigos, ktoś inny
—Jak przez 30 lat Pańskiej pracy zmieniły się
upiecze ciasto, i tak, bez specjalnych kosztów two
rzą się warunki do spotkania integrującego naszą Boguty?
społeczność. Wszystko kończy się wspólną zaba
- Wieś nigdy nie była na takim poziomie jak
wą, tańcami.
w tej chwili. Naszej wsi brakuje chodników przy
—W trakcie Pana pracy w kulturze zmienił głównej trasie. Ale te wszystkie dotacje odmieni
się podział terytorialny kraju, zmienił się ustrój, ły wieś. Na każdym kroku to widać. Nie mówiąc
jak to wpłynęło na sytuację kultury wiejskiej?
o tym, że w niejednej oborze jest czyściej i bardziej
nowocześnie niż w domu. Zmieniają się obejścia.
- W pierwszym okresie byliśm y w w ojew ódz Przybywa zieleni, podwórza zmieniają się w ogród
twie łomżyńskim . Nie wiem, m oże to był bez ki. Ludzie m ają więcej czasu. M ogą przyjść na im
pośredni kontakt, m niejsza odległość od m iasta prezę, w yjechać...
Gmina liczy 2800 m ieszkańców. W yludnia się,
wojewódzkiego, ale łzy mi się w oczach kręcą,
ja k to wspom inam . W ydział K ultury Urzędu Wo bo gdy zaczynałem pracę, było 3200. Tu po pro
jew ódzkiego w Łomży w spierał wszelkie moje stu nie ma m iejsc pracy i wszyscy młodzi szukają
działania, jeśli poprosiłem o dotacje, zawsze je ich w większych ośrodkach. W gospodarstwach
otrzym ywałem , ale nie to było najważniejsze. Je- większość prac w ykonują maszyny. Jak organi
sienią każdego roku było spotkanie w wybranym zujem y festyny czy dożynki, to ludzie chętnie
domu kultury, w iosną wspólna majówka. Służyło przychodzą, ale praktycznie zanikły odwiedziny
to wym ianie doświadczeń i integracji środowiska sąsiedzkie.
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fot. RotnanŚwierżewski

- Jakie są Pańskie plany na przyszłość?
- Chciałbym jeszcze przed emeryturą zostawić
cos po sobie może wydać historię- monografię
naszej wsi, bo taka jeszcze nie powstała. Mam dużo
materiałów, muszę je uporządkować i zredagować.
- Co Pan uznaje za swój największy sukces?
- To, że ten budynek cały czas żyje. Że ludzie
czują potrzebę kontaktu z kulturą. Że moi przełoże

ni przyznają iż o Bogutach, takiej małej wiosce na
uboczu, nikt by nie słyszał, gdyby nie działalność
naszego Ośrodka
- Bardzo Panu dziękuję i korzystając z po
dwójnego jubileuszu życzę wielu jeszcze tak
dobrych jak dotychczas pomysłów na poprawę
jakości życia na wsi poprzez twórczy kontakt
z kulturą. I - oczywiście - energii, by wcielać te
pomysły w życie.
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Po raz kolejny
P o raz k o le jn y kw itn ą K ujaw y...
Z ielen ią się trawy, słońce goreje.
Z im ę w yparły w iosn y przejaw y,
N a niebie całun błękitny w idnieje!
Z a p a ch y z ió ł działają na zm ysły.
S ym bolizują z naturą zjednanie.
A p o d św ia d o m o ść m a ja w n e domysły,
Ż e będzie to cudne z w iosną sp o tka n ie!
Że, g d y p o k a że się w całej sw ej krasie,
B ło g o ść na serca się ludzkie wyleje.
Tak, j a k co roku, w tym sam ym czasie,
G d y za m ia st się starzeć - św iat nam m ło dnieje!
Z a to czyły znów ko ło skrupulatne zegary.
Z nów nam w iosenkę B ó g zsyła z nieba,
B o j e s t to, p rzec ie ż zw y c za j prastary,
I bardzo j e s t go, raz w roku p o trzeb a !!!

Janusz Borkowski,
Redecz Krukowy, Wielkanoc 1972 r.
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Sylwester Roszak

Z miłości do historii
Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego i Kujawskie Muzeum
Oręża, Nauki i Techniki w Redczu Krukowym

Redecz Krakowy jest niewielką wsią położoną szemu gronu odbiorców gromadzonej od wielu lat,
w centrum Kujaw wschodnich (przy trasie krajowej kolekcji staroci. Wykopaliska w Redczu Krukowym
nr 62 około 20 kilometrów na południowy zachód i zainteresowanie kulturą pierwszych kujawskich
od Włocławka). Miejscowość, szerszemu gronu pa rolników, a także chłopskie pochodzenie właścicie
sjonatów przeszłości, znana jest głównie z prowa la, zdecydowało, że dla swojej kolekcji wybrał on
dzonych tu w latach 2006-2010, pod kierunkiem nazwę: Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa
dr. Piotra Papiernika z Muzeum Archeologicznego Wiejskiego. Uważał bowiem, że taka forma pozwoli
i Etnograficznego z Łodzi, badań archeologicznych. w pełni wyeksponować zmiany, które na przestrzeni
Pozwoliły one odkryć niezwykle ciekawe i ważne stuleci zaszły na terenach wiejskich.
Prowadzenie własnej firmy wymaga ciągłego po
z naukowego punktu widzenia, ślady obecności na
tym terenie grap osadniczych z kręgu Kultury Pu dróżowania i spotykania się z klientami. Wśród tych
charów Lejkowatych. Dumą mieszkańców napawa spotykanych przez właściciela ,JKrakowiaka”, nie
fakt, że na terenie ich wsi, odkryto osadę, związaną brakowało postaci nietuzinkowych, którzy tak jak on
z najstarszym horyzontem chronologicznym wspo zarażeni byli pasją poznawania przeszłości. Bardzo
mnianej kultury (ok. 4 tys. p.n.e.). Zanim jednak często, efektem tych spotkań, był kolejny eksponat
Redecz Krakowy zaczął być znany ze swojej arche w kolekcji pana Janusza gromadzony z chęci oca
ologicznej przeszłości, przez wiele lat był kojarzony lenia od zapomnienia tego co wraz z nieuchronnym
głównie z produkcją maszyn rolniczych. Tu bowiem, i stale postępującym rozwojem technicznym, nie
w rodzinnym gospodarstwie państwa Borkowskich malże na naszych oczach znika z wiejskiego krajo
swoje korzenie ma Kujawska Fabryka Maszyn Rol brazu. W ten sposób miejsce, w którym do niedawna
jeszcze trwała produkcja nowoczesnych maszyn,
niczych ,JKrakowiak”.
Zakład powstał w 1987 roku i z biegiem lat zy przeistoczyło się w placówkę kulturalną. Dawne
skiwał coraz szersze rynki, by ostatecznie dołączyć biura, hale, pomieszczenia gospodarcze i przyle
do czołowych sprzedawców maszyn i urządzeń rol gły teren zyskały niepowtarzalny klimat. Bogactwo
niczych. Szybki rozwój firmy i stale zwiększająca się zbiorów (na dzień dzisiejszy kolekcja liczy ponad
produkcja spowodowały, że po dwudziestu latach, siedem tysięcy eksponatów) sprawia, że aby uważ
pomieszczenia w Redczu Krukowym przestały być nie zwiedzić opisywane miejsce potrzebny byłby
wystarczające do prowadzenia działalności gospo cały dzień, a może nawet i taki czas okazałby się nie
darczej. Kiedy zatem w 2008 roku produkcja została wystarczający.
Muzeum podzielone jest na trzy wzajemnie uzu
przeniesiona do pobliskiego Brześcia Kujawskiego,
pełniające
się płaszczyzny wystawowe. Na pierwszą
przed prezesem i założycielem firmy Januszem Bor
kowskim, stanęło wyzwanie zagospodarowania opu z nich zostały zaadaptowane dawne pomieszczenia
produkcyjne. Wśród zgromadzonych eksponatów
stoszałych biur, magazynów i hal produkcyjnych.
Właściciel dostrzegł w zaistniałej sytuacji możli na szczególną uwagę zasługują unikatowe kolekcje:
wość realizacji swojego marzenia: pokazania, szer powozów, maszyn i urządzeń żniwnych, ciągników
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fot. Vteldem ar Tobol dci
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fot. Wtldetriar Tobolski
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rolniczych, a także innych sprzętów wykorzystywa
nych w dawnych czasach do prac poi owych. Intere
sująca i cenna jest także kolekcja maszyn (tokarek,
frezarek i wielu innych), z któiych ni ektóre datowane
są na koniec XIX wieku. Część ze zgromadzonych
tu eksponatów', jeszcze niedawno było na wyposa
żeniu, niestety zlikwidowanej, Cukrowni w Brześciu
Kujawskim.
Właściciel kolekcji, swoją pasją potrafi zarazić
rzesze ludzi. Dzięki niemu, od kilku lat muzeum stale
wzbogaca się o pamiątki przynoszone przez piywal
nych darczyńców'. Niemniej jednak, większość ekspo
natów' zakupywana jest na różnego rodząu aukcjach
lub bezpośrednio od prywatnych osób przez rodzinę
Borkowskich. Należy, bowiem podkreślić, że dziś
„muzeum”, to już rodzinna-pokoleniowa inicjatywa
Parę lat temu do misji ratowania dziedzictwa
kulturowego regionu dołączyli także jego trzej synowie. Dzięki starszemu z nich Sewerynowi, muzeum
wzb ogaciło się o niezwykle interesuj ącą ko lekcję sa
mochodów'. Średni, nieżyjący już Rafał zbierał motoiy. Pasję tę dzielił z mm trzeci z braci - Radosław.
On, to przekazał na rzecz muzeum liczący ponad
setkę egzemplarzy, zbiór zabytkowych motocykli

i motorowerów Niektóre z prezentow'anych obiek
tów' liczą sobie kilkadziesiąt lat, najstarsze zaś wy
produkowane zostały w okresie międzywojennym.
Na piętrze budynku, w miejscu dawnych biur,
zostały zrekonstruowane różnego rodzaju izby:
mieszkalna z początku XX wieku, lekcyjna z lat po
wojennych, a także otoczona szczególną pamięcią
salą w której umieszczono pamiątki rodziny Bor
kowskich. Bezwątpienią warte pole ceni a jest także
dłuższe zatrzymanie się przy pokojach, gdzie prezentowane są zbiory pochodzące z różnego rodząu
zakładów' rzemieślniczych, m.in. szewskiego i kra
wieckiego. Ponadto, na tym samym poziomie może
my zobaczyć, również: starą aptekę, pocztę, pralnię
oraz sale z przyrządami do wyrobu masła i kiszenia
kapusty. Wszystkie sale wyposażone są w orygi
nalne sprzęty pochodzące z danej epoki lub w ich
wierne repliki, które wykonywane są przez miejsco
wych rzemieślników'. W większości są to ludzie star
si, fachowcy w ginących zawodach: kowal, cieślą
stelmach itd. Być może, zatem ich dzieła są ostat
nimi, wykonanymi zgodnie z dawnymi prawidłami?
V/ największej z sal, znąduj e się duża liczba eksponatów związanych z tzw. obęjściem gospodarczym.
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Zgromadzono w niej, m.in. uprzęże dla koni, drew
niane koła pochodzące od dawnych powozów, sprzęt
do uprawy roli i wiele innych ciekawych i cennych
eksponatów. Pozostałe eksponaty, zostały zlokalizo
wane wokół muzeum. Motywem przewodnim jest
tu uprawa ziemi. Ekspozycje aż „pękają w szwach”
od różnego rodzaju: radeł, pługów, kultywatorów
kosiarek itd. Na jej końcu znajduje się kącik sen
tymentalny, tam bowiem ustawiono pierwsze, za
projektowane i wyprodukowane jeszcze w czasach
PRL-u, przez Janusza Borkowskiego opryskiwacze
jego firmy.
Muzeum jest przedsięwzięciem niekomer
cyjnym, do którego wstęp jest bezpłatny. Koszty
związane z jego prowadzeniem pokrywa Janusz
Borkowski i jego rodzina. Od czasu powstania
Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiej
skiego, zwiedziło je już kilka tysięcy osób. Naj
większym zainteresowaniem zbiory cieszą się
wśród dzieci i młodzieży, ale także osoby starsze
chętnie przyjeżdżają do Redcza Krukowego, aby
odbyć sentymentalną podróż do czasów swego
dzieciństwa. Zwiedzającym umożliwia się nie
tylko oglądanie zgromadzonych eksponatów, ale
także szczegółowe zapoznanie się z ich budową,
z czego korzysta głównie młodzież.
Kolejnym etapem rozwoju zbierackiej pa
sji Janusza Borkowskiego, było podjęcie decyzji
0 uruchomieniu nowej placówki - Kujawskiego
M uzeum Oręża, Nauki i Techniki. Klimo trudnej
1 żmudnej drogi przewidzianej przez ustawodaw
cę dla muzealników prywatnych, chcących zgłosić
swoje kolekcje do M inisterstwa Kultury i Dzie
dzictwa Narodowego, Janusz Borkowski i jego lu
dzie zdecydowali się podjąć to wyzwanie. Dzięki
staraniom Zarządu Fundacji Janusza Borkowkiego
od dnia 30 grudnia 2014 roku wspomniane wyżej
nowe muzeum m oże uważać swój regulamin za
uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa
Narodowego stawiając na kolekcjonowanie ekspo
natów związanych z techniką, zarówno użytkową
ja k i wojskową. Ambicją dyrektora KMONiT jest
prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej,
naukowej i wydawniczej.
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Należy podkreślić, że od lat, inicjatywy kultural
ne podejmowane w Redczu Krukowym, cieszą się
zainteresowaniem i przychylnością toruńskiego śro
dowiska naukowego. Ciekawostką jest tu sala arche
ologiczna. Stworzenie tej ekspozycji jest wynikiem
współpracy MTRiGW z panią prof. Małgorzatą Gru
pą z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ciekawi i od
ważni zwiedzający mogą zobaczyć m.in. rekonstruk
cję osiemnastowiecznego pochówku, a także szereg
artefaktów z tzw. dołów śmierci, z Katynia i okolic,
gdzie NKWD rozstrzeliwało polskich żołnierzy.
Obecność toruńskiej archeolog, to nie jedyne
związki redeckiego muzeum z tamtejszym środowi
skiem naukowym. Wśród gości placówki był także,
profesor Jarosław Dumanowski a dzięki uprzejmo
ści profesora Stanisława Roszaka, jednostka mogła
się promować na łamach czasopisma „Wiadomości
Historyczne”. Swe pełne poparcie dla KMONiT
zadeklarował także, znany i ceniony konserwator
zabytków dr Sławomir Kamiński. Inicjator i koordy
nator tychże kontaktów. W planach jest podejmowa
nie dalszych wspólnych przedsięwzięć, związanych
chociażby z doradztwem merytorycznym, promocją,
organizacją paneli dyskusyjnych i konferencji a tak
że działalnością wydawniczą.
Zainteresowani zbiorami redeckich muzeów
m ogą odwiedzać je od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 8:00 do 14:00. W przypadku jed
nak większych zorganizowanych grup istnieje moż
liwość zwiedzenia także w sobotę, a nawet w nie
dzielę. Miejsce to jest warte polecenia szczególnie
w okresie letnim, kiedy na jego terenie odbywają się
festyny kulturalno-rozrywkowe. W ich trakcie, moż
na podziwiać występy zespołów folklorystycznych,
grup rekonstrukcyjnych (historycznych), ludowych
rękodzielników (rzeźbiarzy, hafciarek, kowali itd.).
Oprócz corocznych festynów, dzięki pomysłowo
ści właściciela i jego zaangażowaniu w pobhskim
sadzie stworzono miejsce odpoczynku, gdzie po
zwiedzaniu, obsługa muzeum może na życzenie go
ści zorganizować dla nich ognisko. Na terenie placu
zabawowego umieszczone są liczne rzeźby regional
nych twórców. Fakt ten dodatkowo potęguje prze
świadczenie, iż znalazło się w miejscu niezwykłym.
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Z Krukowiaklem w świat
- rozmowa z Januszem BORKOWSKIM, biznesmenem, poetą, muzealnikiem,
animatorem i mecenasem kultur}'
Pozwoli Pan Prezes, że - nim przejdziemy do
właściwego tematu rozmowy - sięgniemy do źró
deł działalności gospodarczą. Wiele rodzimych
firm ma anglojęzyczne nazwy. Niedawno przejeż
dżając przez jedną z wsi przeczytałem nazwę na
obskurnie wyglądającym sklepie: „Zenek shop”.
A Pan wymyślił dla firmy, której opryskiwacze
obecne są w całym bez mała świecie, swojsko
brzmiącą nazwę: „Krukowiak”. Dlaczego?
- Proszę paną ja niczego me wymyślałem. Naszych
chłopaków ze wsi P%.edecz Krukowy okoliczni mieszkań
cy nazywali krukowi akami, a dziewczyny krakowianka
mi. Zresztą nazwę: „Krakowianka” nosi też nasz Ludo
wy Dom Kultury. W tym pojęciu mieści się moja mło
dość, moje ówczesne marzenia, ale nie tylko moje, bo
i moich rówieśników również. To kawałek mojej małej
ojczyzny i ludzi z nią związanych, a przecież człowiek
j est ną ważniej szy - m ezależme czy j est mm krukowi ak,
czy każdy inny. Zresztą Kujawy to szczególne miejsce
na ziemi, mówię o tym w jednym ze swoich wierszy:
Jak dziecku najlepiej przy matczynym Łonie...,
Takm nie jest najlepiej w kujawskich ramionach...
Tylko do Kujaw, tak serce płonie...
Choć wartość oceniam i w innych regionach... >
To tutaj, swe miejsce znalazłem przed laty...
Tu dom na solidnym zbudowałem kamieniu...
To tu, stacjonuje Stróż mój skrzydlaty...
To tutaj, wracam przy każdym wspomnieniu...!
Tu słońce świeci najjaśniejszym blaskiem...
Tu błękit nieba się zdaje najczystszy...
Tu dzień się zaczyna piękniejszym brzaskiem
A zachód od wszystkich jest uroczystszy... >
To stąd wyrosłem i tu pozostanę...
Bo kocham ten mały świata zakątek...
Tutaj znalazłom własną nirwanę...
Tu się z mym końcem zbiega początek...!

fot. J an Macbyraa

Były, oczywiście, chwile zwątpienia W Polsce
nie jest bowiem łatwo prowadzić działalność biz
nesową. Bywało i tak, że myślałem, aby naszą fir
mę przenieść do Francji czy Niemiec - szczególnie
w Niemczech były całe kwartały dzielnic do zago
spodarowania i my byliśmy tam chętnie widziani
jako inwestor z Europy Wschodniej. Ale zaraz po
jawiało się pytanie: no dobrze, my tam pójdziemy,
a ludzie? A nasi ludzie? Przecież oni niemogąpozostawić swoich domostw i pójść za nami. Nie sztuką
j est m ówi ć, że n ąjważni ej szy j est czl owi ek. Prawdzi w ą sztukąjest realnie sprostać temu wyzwaniu, a me
zatrzymać się na poziomie pustosłowia. I dlatego
nasz zakład wciąż zatrudnia około 500 ludzi.
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Jako przedsiębiorca odniósł Pan ogromny
sukces. Aby ugruntować i rozwijać swoją pozy
cję na niełatwym międzynarodowym rynku musi
Pan patrzeć w przyszłość, sięgać po nowe wyna
lazki i technologie. Jednak w pewnym momencie
jako człowiek, nie przedsiębiorca, zatrzymał się
Pan w miejscu, postanawiając z achów7ać i utrwa
lić dla przyszłych pokoleń materialne i duchowe
dziedzictwo przodków. Gromadzenie zbiorów7
duchowego i materialnego dziedzictwa wsi pol
skiej stało się Pana pasją...
- Jest takie fajne powiedzenie na temat starsze
go i młodego wieku. Otóż człowiek młody może
robić różne, czasami wręcz głupie rzeczy. A czło
wiek starszy nie ma już na to czasu, bo ten czas
szybko mu ucieka, więc musi naprawić błędy mło
dości. I ja to robię.

Dużo było tych błędów młodości?
- Często wynikały one z braku cierpliwości, ale
też presji, by zmieniać swoje gospodarstwo. Gdy
ówczesny wojewoda włocławski kazał mi cze
kać na przydział opryskiwacza minimum pięć lat
zawziąłem się i sam skonstruowałem swój pierw
szy opryskiwacz. Spieszyło mi się, nie chciałem
czekać. Te pięć lat wydawało mi się bowiem całą
epoką. Kiedyś, gdy ju ż postawiłem kilka hal pro
dukcyjnych, ojciec wziął mnie na taką smutną oj
cowską rozmowę. „Słuchaj, synku - powiedział
z troską w głosie - gdyby tak twój dziadek, a mój
ojciec wstał, to co on by nam zrobił? Krowy nie ma,
świni nie ma, ostatni koń nam padł, a tam, gdzie ro
sła pszenica czy koniczyna teraz jest beton. Jak tak
można? Ty łamiesz zasady, nie mówię, że religijne,
ale wszelkie inne - tak przecież być nie może. „Mó
wię: „tato, czasy się zmieniają, tych maszyn ludzie
potrzebują...”. On jednak nie mógł się z tym pogo
dzić. Nigdy nie zapomnę, ja k łzy mu z oczu płynęły
gdy przyjechała telewizja kręcić film i dla potrzeb
tego filmu ekipa telewizyjna musiała wjechać w łan
zboża. Dla naszej firmy i produkowanych w niej
opryskiwaczy była to świetna reklama, a dla niego
był to kolejny powód do zmartwień.
Kiedyś prosiłem go, żeby siekierą potłukł brycz
kę - taką starą, jeszcze po dziedzicu i on to zrobił.
Moi pracownicy potłukli stary Ursus C-45, inne sta
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re maszyny, szafy itp. Wszyscy tak robili, bo chcie
li mieć w obejściach porządek, a starocie w tym
przeszkadzały. Któregoś dnia przyszło olśnienie.
Zapytałem sam siebie: słuchaj, a co ty dzieciom po
sobie i swoich przodkach przekażesz, nie mówiąc
już o wnukach i prawnukach? Nic dla nich nie zosta
wisz? Skąd będą wiedzieli jak żyłeś ty i twoi przod
kowie? I wtedy postanowiłem, że jak tylko kiedyś
będę miał pieniądze, to przeznaczę je na ocalenie
tego, co jeszcze można ocalić dla potomnych. I tak,
mówiąc w skrócie, doszło do powstania Muzeum
Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego.
Zbiory wciąż się powiększają, a ja mam dylemat:
powiększać kolekcję czy7 zająć się już zgromadzo
ną. Wiele eksponatów wymaga renowacji, a na to też
przecież potrzeba czasu i pieniędzy.
Na Kujawach jest sporo militariów, w tym broni.
Ale broń to bardzo delikatna sprawa. Chociaż ona
już nigdy nie wystrzeli, to jednak - gromadząc j ą łatwo podłożyć głowę, bo i prawo w tym zakresie
jest nieco ułomne. Z m yślą o gromadzeniu milita
riów tworzymy Kujawskie M uzeum Oręża, Nauki
i Techniki. Chcemy maksymalnie zabezpieczyć się
od strony prawnej aby w przyszłości - wszystko na
to wskazuje, że nieodległej - zebrać u ludzi i zacho
wać dla potomności militaria.
Planów mamy dużo, ale nie wszystkie uda się
zrealizować od razu. Na przykład jest do kupienia
piękna kolekcja starych ornatów, ale trzeba by na
nią wyłożyć 200 tysięcy złotych - takimi pieniędz
mi na razie nie dysponujemy.
Chcemy też ocalić pamięć o ludziach. Dlatego
uruchomiliśmy serię wydawniczą „Redecz Krukowy i Okolice... kraina prastara”. Obrońcom oj
czyzny rodem z Kujaw - żołnierzom, partyzantom,
lotnikom, cichociemnym poświęcamy pomnik Ku
jawskim Obrońcom Ojczyzny. Ich nazwiska znajdą
się na pomniku. Jego odsłonięcie planowane jest na
11 lipca tego roku. Z tej okazji odbędzie się też ma
nifestacja patriotyczna, na którą również serdecznie
zapraszam przedstawicieli „Kultury Wsi”. Pomni
ków mamy dużo, ale takiego, ja k nasz, jeszcze nie
ma. Jak widać do zrobienia wciąż jest dużo - byle
tylko czasu i sił starczyło.

Gdy Pan podejmował decyzję o gromadzeniu
materialnego dziedzictwa wsi polskiej i tworze
niu muzeum, to żył jeszcze pański tata?
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- Niestety, nie, ale muszę przyznać, że jego
odejście w dużym stopniu zaważyło na mojej decy
zji. Zresztą obydwoje rodzice odeszli tego samego
dnia - tato o 20.15 a mama o 23.45, jakby sama
nie chciała doczekać już kolejnego dnia w samot
ności. Przeżyli przecież tyle wspólnych lat, razem
zostali pochowani i mieli wspaniały pogrzeb. Jako
ciekawostkę dodam, że z zagadką śmierci w mojej
rodzinie związana jest cyfra siedem. Dziadek zmarł
7 lutego 1948 roku, babcia również 7 lutego osiem
lat później, a ciocia, która z nami mieszkała, 7 stycz
nia 1979 roku. Jakby tego było mało, 27 lutego
zmarli moi rodzice, a mój ukochany syn Rafał zgi
nął w wieku 27 lat. Na rodzinnym grobowcu są więc
prawie same siódemki. Ciekawa historia, prawda?
Inna ciekawostka: mój pradziad urodził się
w roku 1806 i żył równe 100 lat. Ożenił się dopie
ro gdy skończył 75 lat. Jego wybranką była 25-let
nia dziewczyna. Z tego związku urodził się m.in.
mój dziadek. Podobno pradziad był dziarskim, faj
nym, wesołym staruszkiem. Na przestrzeni 200 lat
w moim rodzie rodziło się wielu chłopców, ale było
regułą, że w każdym pokoleniu tylko jeden jedyny
z nich podtrzymywał nazwisko.
Wracając do pańskiego pytania. Tak, z chwilą
śmierci rodziców skończyła się dla mnie jakby cała
epoka. Później doszła do tego śmierć Rafałka... Tu,
gdzie teraz rozmawiamy, on powinien być na moim
miejscu, a nie ja. Cóż, stało się inaczej. Często my
ślę, że nieszczęścia po to nas dotykają, aby uru
chomić w naszym życiu jakiś punkt zwrotny. Ja po
śmierci rodziców zacząłem masowo gromadzić pa
miątki z przeszłości. Teraz temu celowi niemal wy
łącznie podporządkowałem swoje życie: muzeum
jedno i drugie, pisanie książek, poezja... A praca?
Pracować też trzeba, żeby ludzie mieli z czego żyć
i tak oto wspólnie - na różnych polach aktywności
- musimy ciągnąć ten wózek.

Daje Pan pracę sąsiadom bliższym i dalszym,
ale czy udało się też zarazić ich pańską twórczą
pasją?
- Moja pasja jest o tyle ważna, że zaraziłem nią
wielu ludzi, w tym również synów i wnuków. Moi
wnukowie mówią: „dziadziuś, to muzeum kiedyś
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będzie nasze, będziemy o nie dbać i pilnować”. Oni
już to czują, rośnie kolejne pokolenie ludzi pozy
tywnie zakręconych. Z muzeum są też związani
okoliczni mieszkańcy. Interesują się zbiorami, sami
od czasu do czasu dostarczają eksponaty skądś
tam wygrzebane, będące często w opłakanym sta
nie, wymagające pilnej renowacji i my to robimy.
Część eksponatów kupujemy, część otrzymujemy
jako dary. Ja jednak jestem człowiekiem honoro
wym i również za dary staram się jakoś odwdzię
czyć chociażby wręczając darczyńcom wydawane
przez nas książki.

Można więc powiedzieć, że muzeum wraz
z wydawnictwem, pańską aktywnością jako
twórcy, mecenasa ludzi piszących, animatora
kultury jest ośrodkiem, w którym skupia się ży
cie kulturalne pańskiej małej ojczyzny?
- Może to zbyt wielkie słowa, ale coś w tym
jest. Skupiamy też ludzi piszących, dając im szan
sę drukowania swoich wierszy, opowiadań, wspo
mnień. Wiem dobrze, jak wiele to dla nich znaczy,
bo sam najpierw pisałem do szuflady. Gdy miałem
19 lat napisałem swój pierwszy wiersz i dedykowa
łem go dziewczynie, ale dałem jej go dopiero jakieś
cztery lata temu, po wydrukowaniu, sprawiając jej
tym wielką radość.
Na to, co robię, nikt nie dał mi nawet złotówki.
Może jestem sam sobie winien, że nie składałem
projektów o dofinansowanie? Ale w takich sytu
acjach zawsze sobie myślę: może ludzie są biedniejsi
ode mnie, może nie m ają pieniędzy, a ja sobie jakoś
bez tych środków poradzę? Ostatnio trochę zmieniło
się w tym moim myśleniu, bo powołaliśmy fundację,
której celem jest pozyskiwanie środków na odbudo
wę zabytkowych dworów i pałaców. Dopiero jednak
ją rozkręcamy. Dla potrzeb muzeum chcę też zbu
dować jeszcze dwie hale. Może państwo choć tro
chę pomoże dając na ten cel jakieś sto czy choćby
tylko pięćdziesiąt tysięcy złotych? Przecież to nie
dla mnie. Ja kiedyś umrę, a muzeum zostanie. Nie
jestem jednak z tych, którzy - ja k w ,Rancho Wilkowyje” - usiądą sobie na ławeczce i zastanawiają się:
„Unia da czy nie da?”. Niezależnie czy da, czy nie
da, ja nadal będę robił to, co robię.
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Zycie
Życie- to nie są te długie lata...
Tych, kilkadziesiąt w iosen na karku...
Życie- to chwila, epizod, data,
Tych, kilka seku n d w ybitych w zegarku.
Życie- nie biegnie, w ciąż j a k szalone.
Ż ycie -nie wierci, w ciąż dziury w brzuchu.
C zasem , p rzyb ie ra tem po zw olnione...
C zasem za styg a ...,sta je w bezm chu.
Ż yć -to nie zn a c zy oddychać i spać.
To nie zn a c zy je ść , spacerow ać i pić.
Żyć -to garściam i, ze Ś w iata brać!
To zn a c zy -kochać, m arzyć i śnić!!!

Janusz Borkowski,
Dwór w Pocierzynie, dn. 16 sierpnia 2014
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Anna Kamińska

Nie taki straszny dwór
Dwór w R.adomach pod Warszawą został wybudo dzień tak, jak wsześnięj, poza epizodami, wypisanymi
wany w połowie XIX wieku. Piotr Folkierski, herbu jak w każdym innym miejscu na polskiej wsi wy cza
Radwan, wybudował swój murow^any dwór na planie sie okupacji. W 1943 r. dwyór orgamzowyał nie raz od
pro stok ąta i złożył w^okół niego park. W Prądomach biór „Cichociemnych” . Po powystaniu wyarszawyskim
zbudował też brow^ar - w którym wytwarzano pnvo znalazło wy nim schronienie wyielu mieszkańcówy sto
baw^arskie - młyn i osadę fabryczną Zarządzał zie licy. 15 wyrześnia 1945 roku, na skutek refotmy rolnej
miami w^okół dw'oru tak, że dawał ludziom ze w'si z 1944 roku Chrzanowyscy musieli opuścić R.adonie.
pracę w?'miejscowej gorzelni, na 526 morgach swojej Dwyór przeszedł na własność państwą najpierw Sa
ziemi, czy w młynie i doprow^adził do rozkwitu w^si. mopomocy Chłopskiej, potem Związku Harcerstwa
W 1338 r. Piotr Folki erski sprzedał sw^ój dwór. Dom Polskiego i na koniec lokalnego PGR.-U. Kiedy jego
przechodził potem z rąk do rąk innych prywatnych prac owymcy wyprowyadzili się dwyór zaczął z biegiem
właścicieli, którzy gospodarzyli nim jednak nie dłu lat popadać wy coraz wyiększąruinę. W 1971 r. znówy
żej niż kilka lat. V/ 1932 r. dwyór kupiło małżeństwo trafił wy prywatne ręce. Kupił go słynny fizyk-ekspe
Jana i Marii Chrzanowskich. Ziemianie, wykształce rymentator prof. Manan Danysz. Chciał odbudowyać
ni w hodowali i przetwórstwie, założyli w Radoniach dom, ale me zdążył, zmarł. W 1931 r. kolejny wyłasad, przetwórnię w^arzyw i owoców, czy hodowetli ściciel dwyoru też planowyał odbudowyę, ale nie u dał o
konie. We dworze bywał w tym czasie Stefan Grot- mu się. W 2001 r. dwyór kupili Beata Korzeniowyska-R.owecki brat cioteczny Jana Chrzanowskiego. -Matraszek z mężem. Odbudowyywali i remontowyali
W czasie II w^ojny życie w^e dworze wygląd^o na co dom 9 lat. Zamieszkali wy nim wy 2010 r. i od tamtej

Beata Korzeni owska-Matraszek, 17 właścicielka dworu

fot. x4innaKamińska
65

PRZEMIANY

Nie taki straszny dwór

pory, podobnie jak dla przedwojennych właścicie śmy się przez zarośnięty ogród, wśród śmieci, kolcza
li, dwór znów jest prawdziwym rodzinnym domem. stych jeżyn i pokrzyw po pas, do zrujnowanego dworu
Historia dwom nie jest dzisiaj dokładnie znana, dom z dziurawym dachem i wyrwą w ścianie od frontu.
skrywa wiele tajemnic. Zachowało się jednak kilka W środku nie było podłóg, ani okien, ani drzwi. Nie
anegdot. Na przykład ta, związana z jego pierwszym było też stropu i ścian, wewnątrz rosły samosiejki. To
właścicielem. Piotr Folkierski miał zmysł wynalazcy była tak koszmarna ruina, że chciało mi się płakać.
i odkupił od szwajcarskiego cukiernika z Warszawy,
Mimo, że koszt odbudowy miny był większy niż
budowy nowego domu, kupili dwór. - Zachowaliśmy
0 nazwisku Bisier, maszynę parową.
Wcześniej Bisier, który chciał założyć w War 70 procent oryginalnych ścian, z sentymentu, że te
szawie przy Krakowskim Przedmieściu fabry ściany wiele widziały. Zdecydowaliśmy się odbudo
kę czekolady, postawił maszynę do jej produkcji wać dwór. Urzekł mnie przede wszystkim park wokół
w oknie od ulicy. Lokatorzy kamienicy, na parterze domu, boja k w niewielu dworach w Polsce, gdzie wy
której znajdowała się ciastkarnia, podnieśli protest cinano drzewa, został zachowany, rośnie w nim 300
1 donieśli władzom Warszawy, że boją się „wysa starych drzew. Kiedy zaczynaliśmy budowę mieliśmy
dzenia w powietrze”. Warszawscy urzędnicy, po jedno zdjęcie dworu z 1937 r. i nic o tym domu nie
oględzinach nowoczesnej maszyny Bisiera zdecy wiedzieliśmy. Nie wiedzieliśmy też, szczerze mówiąc,
dowali o usunięciu diabelskiego wynalazku, dopro na co się porywamy - wspomina gospodyni Radoń.
Do dwom nie było doprowadzonej wody, prądu,
wadzając tą decyzję cukiernika do bankructwa. Bi
sier wystawił maszynę na sprzedaż, a kupił ją Piotr kanalizacji, telefonu. Było tylko szaleństwo, żeby ku
Folkierski, inny wynalazca, Polak, który przerobił pić zrujnowany zabytek i z miny zrobić dwór. Skąd
ją szybko na lokomobilę. W jego podwarszawskim to szaleństwo? Beata Korzeniowska-Matraszek: - N ie
majątku w Radoniach, wszyscy którzy przyjeżdżali wiem. Byłam o 15 lat młodsza i człowiek miał marze
obejrzeć przerobioną maszynę do produkcji czeko nia.
lady na sprzęt do młócenia zboża stukali się w gło
Zawsze było marzenie o czymś starym. Zanim
wę. W niedługim czasie w ich majątkach stukała trafili z mężem do Radoń, po przyjeździe z Anglii,
lokomobila, która we wszystkich majątkach Kró z Oxfordu, zamieszkali w przedwojennym drewnia
lestwa Polskiego okazała się chętnie stosowanym, nym domu z 1936 r., miniaturze dwora, w podwar
szawskim Komorowie.
przydatnym urządzeniem.
- M ó j mąż je st Anglikiem, polskiego pochodzenia,
Piotr Folkierski, twórca lokomobili, wybudował
swój dwór w Radoniach, na kamieniu. Beata Korze- kończył studia w Oyfordzie. Gdy przeprowadziliśmy
niowska-Matraszek, która wprowadziła się do dwom się do Komorowa myślałam, że będziemy w Polsce
w Radoniach dwa wieki później miała z tym kamie tylko dwa lata i wrócimy do Oyfordu. Nie wróciliśmy.
Dom w Komorowie był w złym stanie, remontowali
niem nie lada problem.
Kiedy okazało się w czasie budowy, że musimy śmy go przez rok, mój mąż znalazł w Polsce ciekawą
pogłębić piwnicę, budowlańcy naruszyli kamień pracę. Zakorzeniliśmy się w Polsce. W Komorowie, po
i dwór, którego niektóre ściany mają pół metra grubo remoncie, miałam pusty dom, który musiałam ume
ści, zaczął się chwiać. Musieliśmy zrobić tzw. opaskę blować, rozwiesiłam więc po Komorowie ogłoszenia:
fundamentową, żeby go ratow ać- wspomina. - Uda „Młode małżeństwo chce umeblować dom starymi
ło się. Dzisiaj w naszym domu nie pękają ściany to meblami”. Ludzie się do mnie zgłaszali i pokazywa
li stare sofy, stoliki, serwantki, które im się znudziły
jest znak, że dwórjest stabilny i stoi ja k stał 200 lat.
Dwór, stojący wśród drzew w głębi dużego ogro i kupowałam je od nich za grosze. Dziś wszystkie te
du, wygląda jak z bajki: latem jego białe mury toną meble stoją tu w Radoniach. Każdy ma duszę i może
w kwiatach i w zieleni, zimą znika w śniegu. Wnętrza opowiedzieć historię. Historia je s t dla mnie ważna,
też jak na obrazku: kolorowe sofy, drewniane podłogi, moja mama jest profesorem historii i wychowywa
naprzeciw wejścia fortepian. Od progu witają: Beata ła mnie w szacunku do przeszłości. W latach PRL-u
Korzeniowska-Matraszek oraz trzy psy i kot
kiedy wszyscy kupowali meblościanki na wysoki po 
W Radoniach pojawili się z mężem po raz pierw łysk, moja mama jeździła po wsiach i skupowała sta
szy w 2000 r. - W jesienny chłodny dzień przedzierali re meble, które ludzie wyrzucali. Mieliśmy w domu
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stare skrzynie, zegary, samowary, z których piło się
herbatę. Zawsze byłam otoczona starymi rzeczami
i to kochałam. Gdy wyszłam za mąż, nie wyobraża
łam sobie innych mebli w domu. Na szczęście z mężem
mamy obydwoje to samo „skrzywienie”. Mąż, który
wychowywał się w Anglii, która jest jednym wielkim
antykwariatem, też lubi starocie. Kochamy to. Kiedy
okazało się, że w Komorowie ju ż się nie mieścimy, bo
pojawiło się na świecie trzech synów, było nam ciasno
i nie mieliśmy ju ż gdzie trzymać książek zaczęliśmy
szukać innego domu. Zawsze marzyliśmy o dworze.
Chcieliśmy kupić jakąś ruinę i j ą odbudować. Mieli
śmy jednak problem, żeby znaleźć takie miejsce w p o 
bliżu Warszawy i takie, żeby można było dojeżdżać do
pracy i do szkoły. Oglądaliśmy różne miejsca i w koń
cu znaleźliśmy Radonie.
Jeszcze przed rozpoczęciem budowy Matraszkom,
dzięki staraniom architekta, udało się skontaktować
z rodziną przedwojennych właścicieli dworu. - Spo
tkaliśmy się z córką właścicieli domu sprzed wojny. To
było takie techniczne spotkanie z architektem i inspek
torem nadzoru budowlanego, zależało nam by zbudo
wać taki dwór, ja k sprzed wojny. Hanna Chrzanowska,
córka właścicieli Radoń, była sceptycznie nastawiona
do naszych planów, choć życzyła nam wszystkiego do
brego. Mówiła, że przed nami było wielu chętnych, by
odbudować dwór, należący do je j rodziców. Nikt nie
doprowadził planu do końca, z biegiem lat coraz bar
dziej dom niszczał i popadał w ruinę. Zobaczyliśmy
u Hanny Chrzanowskiej jeszcze stare zdjęcia budyn
ku i p o tym spotkaniu kontakt się urwał, starsza pani
z drugiego końca Polski, z którą rozmawialiśmy, wy
jechała do Kanady.
W 2005 r. wprowadzili się całą rodziną niele
galnie, bez pozwolenia. Beata Korzemowska-Matraszek: - Ja ju ż nie wytrzymałam. Dwór był jednym
wielkim placem budowy, którą trzeba było doglądać,
a budowa przedłużała się w nieskończoność.
Wiele lat, od zakupu dworu, niczego na temat tego
domu nie udało jej się dowiedzieć. - Miałam świa
domość, że mieszkam w 200-letnim budynku, wiedzia
łam z dokumentów, że jesteśmy jego 17 właścicielami.
Zdawałam sobie sprawę, że w te ściany wsiąkło mnó
stwo życia, emocji, energii i na pewno też jakiś ludz
kich dramatów. Chciałam wiedzieć, jaką ten dom ma
historię. Ja jestem ślązaczką i mam w sobie odpowie
dzialność za miejsce. Zależało mi bardzo, żeby odkryć
chociaż kilka tajemnic, więc szukałam wszędzie, gdzie
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tylko można informacji o dworze. Kupowałam książki,
albumy, czytałam analizy naukowe na temat dworów,
niczego o Radoniach nie znajdywałam. Wpisywałam
w Internecie różne hasła, nic nie wyskakiwało. Pyta
łam sąsiadów, dopytywałam w sąsiednim miasteczku
i miałam jakieś szczątkowe informacje, ale nic kon
kretnego nie udawało się ustalić. Nigdzie nie było
informacji na temat dworu. Chciałam wiedzieć jakie
tu życie było, jakie rodziny tu żyły, każda przecież coś
wniosła, dlaczego stąd wyjeżdżali, jakie były ich losy?
1 nic. Czułam frustrację, że nic nie wiem.
8 lat komnata tajemnic była zamknięta, a frustra
cja rosła wraz z kwiatami w ogrodzie. Beata Korzeniowska-Matraszek: - Z chaszczy porastających teren
wokół domu zaczęłam robić ogród z prawdziwego
zdarzenia. Starałam się nie szkodzić, tylko odkrywać
układ parku sprzed lat. Zawsze lubiłam mieć ręce
w ziemi. Z roku na rok w ogrodzie przybywało kwia
tów, rósł regularnie koszony trawnik, zrobiłam raba
ty i gazon. Dwór, pobielony, remontowany przez lata
ijego otoczenie z roku na rok wyglądało coraz lepiej.
Oczyściliśmy stawy. Założyłam warzywnik, posadzi
łam przed domem kwiaty, co roku zakwitały róże.
Ludzie podjeżdżali pod nowo odbudowany dom
i pytali o jego historię. Nowa gospodyni dworu opo
wiadała krótko, że jest 17 właścicielką domu, że dwór
ma 200 lat i w zasadzie nic więcej nie wiadomo. I na
tym jej opowieść się kończyła.
W czerwcu 2009 r. w słoneczny letni dzień, kiedy
w ogrodzie pachniały kwiaty, kwitł gazon z szafirową
kocimiętką i angielską różą parkową, znowu przyje
chali goście.
- Usłyszałam dzwonek, przedstawiła się rodzina
i wjechali aleją kasztanową pod dwór. Wyszłam przed
dom, przywitałam się. Przyjechała rodzina Hanny
Chrzanowskiej, z którą widzieliśmy się 9 lat temu. Jej
zięć wjechał z rodziną samochodem i powiedział, że
teściowa idzie pieszo aleją. I dodał: -M a m a płacze.
Hanna Chrzanowska przyjechała zajrzeć do Radoń
w rocznicę śmierci swoich rodziców. Kiedy dotarła do
dworu i powiedziała wzruszona, że tak wyglądał dom
w czasie, gdy żyli tu jej rodzice, Beata Korzeniowska-Matraszek też się popłakała.
- Uściskałyśmy się i zaczęły się nasze serdeczne
kontakty, wzajemne odwiedziny i długie opowieści
Hani o rodzicach i ich życiu w Radoniach. Jako młode
małżeństwo trafili tu w latach 30-tych ijako wykształ
ceni ziemianie żyli tu z sadu, ogrodu i hodowli ryb
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w stawach, rozwijali Radonie, żyli zgodnie z rytmem
przyrody i byli tu szczęśliwi. Zadawałam Hani w ma
ilu setki pytań, o to ja k im się żyło w Radoniach i cze
kałam na odpowiedź. Nagrywałam je j opowieści na
dyktafon. Skanowałam zdjęcia z rodzinnych albumów,
które z czasem, p o dużej ilości wypitej nalewki, od niej
otrzymałam. Chodziłam po domu i ju ż wiedziałam,
gdzie była sypialnia je j rodziców, gdzie rósł kiedyś sad
i gdzie obok domu została założona przez Jana i M a
rię, je j rodziców, fabryka marmolady. Państwo Chrza
nowscy włożyli w to miejsce dużo serca i energii. Kie
dy myślę o tym, ja k po wojnie reforma rolna ich tego
domu pozbawiła i że musieli stąd wyjechać domyślam
się co czuli. Nie wyobrażam sobie, że po latach życia
w tym miejscu, rozbudowy domu i pracy w ogrodzie
któregoś dnia ktoś mi każe opuścić Radonie. Dzięki
Hani ije j wspomnieniom poznawałam dwór na nowo.
Historia domu zaczęła się coraz bardziej odkrywać
i życie w tym miejscu stało się bardziej przyjazne. Nie
czułam ju ż frustracji, tylko radość i spokój, tym bar
dziej że Hania mimo dramatu rodzinnego, jakim było
opuszczenie przez je j rodziców domu, chętnie dzieliła
się swoimi wspomnieniami. Kiedyś Hania poprosi
ła mnie, żebym odnalazła w okolicy grób je j siostry,
która zmarła we dworze w czasie okupacji. Chciałam
bardzo odnaleźć ten grób i udało się. Kiedy Hania
przyjechała, poszłyśmy razem na cmentarz i doznały
śmy szoku, bo zorientowałyśmy się, że po raz pierwszy
w życiu stanęła nad grobem siostry dokładnie w rocz
nicę je j śmierci.
I tamtego dnia komnata tajemnic została otwarta.
Beata Koizeniowska-Matraszek: -D w ó r dał przyzwo
lenie: przestaję strzec swoich tajemnic, jeśli ta kobieta
chce się dowiedzieć to się dowie. Do domu zaczęli za
glądać ludzie, którzy trafili tu po powstaniu warszaw
skim. Znalazło tu wtedy schronienie około 80 osób.
Zaczęłam też natrafiać na różne informacje przypad
kiem wśród starszych mieszkańców Radoń. Dowie
działam się na przykład o istnieniu browaru w Rado
niach. Nawiązałam kontakt z przyjacielem z dzieciń
stwa siostry Hani Chrzanowskiej, który opowiedział
o przedwojennych zwyczajach domu Poznałam męża
Żydówki, która ukrywała się w domu w czasie wojny.
Dowiedziałam się o Folkierskim ijego lokomobili.
Wspomnień zebrało się tyle, że Beata Korzeniowska-Matraszek, dzięki współprac)' z lokalnym sto
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warzyszeniem „Parabuch”, wydała książkę: „Dwór
w Radoniach”, o dworze i rodzinie Chrzanowskich,
którzy tu mieszkali do końca wojny.
Napisała w swojej książce: ,Hania ma w dworze
swój pokój i odwiedza nas, kiedy tylko może. Twier
dzi, że ładuje wtedy swoje akum ulatory” a przy oka
zji także i nasze, bo zawsze czegoś nowego się od niej
dowiadujemy”.
- Dzisiaj ju ż nie jestem sfrustrowana - śmieje się
właścicielka dworu. - Jestem szczęśliwa, że wiem ja 
kie tu było kiedyś życie. Czuję spokój i jednocześnie
energię, ja ką byli właściciele włożyli w to miejsce, za
nim dwór stał się ruiną. M am poczucie więzi z tymi,
którzy żyli tu wcześniej, na ścianach mam rozwieszone
ich fotografie. Nie są to ju ż puste ściany, które nie są
w stanie nic powiedzieć. M ój dom ma dzisiaj duszę.
Właścicielka dworu może dzisiaj godzinami opo
wiadać podjeżdżającym pod dom jaką dwór ma histo
rię i kim byli poprzedni mieszkańcy Radoń.
- To bardzo miły przerywnik w pracy w ogrodzie.
Nie leżę w domu na sofie, w parku je st bardzo dużo
pracy. Założyłam dwa lata temu rosarium i 240 róż
nych krzewów róż, które trzeba pielęgnować. Kiedy
z 300 drzew jesienią spadają liście, to trzy tygodnie
całą rodziną je grabimy, a dwa tygodnie zwozimy na
kompost. W zimę odśnieżanie, żeby wyjechać za bra
mę, też zajmuje czas i wymaga pracy. M amy 4 hek
tary trawników, to je st 8 godzin non stop koszenia!
Nie mamy gazu, palimy drewnem. Codziennie muszę
rozpalić w piecu, nawet latem, bo ja k się nie rozpali
- nie ma ciepłej wody. M amy warzywnik, trzeba ple
wić. Mam 10 kur i koguta, który od rana pieje i inne
zwierzęta, o które trzeba zadbać. Tuje st sielsko-anielsko, ale też dużo pracy i ja k wszędzie są też różne,
patrząc z perspektywy mieszczucha, niedogodności.
Ja lubię jednak swoje życie i pracę tutaj. Wystarczy
się raz dziennie przejść po parku i to mi rekompensuje
wszystkie obowiązki. Wiosną pachną tu róże i czarny
bez, w czerwcu obradzają mirabelki i to dopiero jest
zapach. Dziś czuję się tu ja k w domu. Znam jego hi
storię, zapuściłam korzenie. Cieszę się tu każdą porą
roku, a najbardziej gdy przychodzi wiosna. Czuje się
wtedy najwyraźniej, że to je st miejsce, gdzie żyje się
pięknie. Nawet ci, którzy nie wyobrażają sobie życia
poza Warszawą przyjeżdżają do mnie i chodzą tu ja k
w amoku.
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Miniatury literackie
Czesława Mirosława Szczepaniaka
Z Czesławem Mirosławem Szczepaniakiem łączą mnie,
po latach, już tylko strzępy wspólnej pamięci. Obydwaj
pamiętamy, że w akademiku Uniwersytetu Warszawskie
go przy ulicy Żwirki i Wigpry („na żwirkach ”, ja k wtedy
się mówiło) paliliśmy papierosy i rozmawiali. Dalej już
nasza indywidualna pamięć podąża równoległymi dro
gami. Ja, ja k twierdzi Mirek, mówiłem „tak lekko o mu
zyce poważnej” (to prawdopodobne, gdyż żyłem nią
wówczas), a Mirek... Właśnie.! On me mówił o poezji,
choć cały był nią przepełniony, a jego debiutancki tomik
„Mieliśmy białe ściany” był objawieniem na księgarsko-parnasowo-salonowym rynku - największe autorytety
nim się zachwycały. Lekko mnie ta postawa zadziwiała,
bo wtedy jeszcze do mnie nie docierało, że nie wszystko
jest na sprzedaż. Zrozumiałem to trochę później, a po
mogli mi w tym licznie otaczający mnie grafomani, któ
rzy w bezpośrednich rozmowach otwierali lub zamykali
każde zdanie zwrotem „moja poezja” odmienianym we
wszystkich możliwych przypadkach.
fot. Grażyna Szczepaniak
M rek już w tamtych latach młodości nie był poetą w po
tocznym rozumieniu lecz człowiekiem, z którego poezja wypływała. Proces twórczy w jego przypadku
nie polegał na dobieraniu słów i komponowaniu je w strojy. Był emanacją przeżyć odmiennych od
większości rówieśników, próbą wyzwolenia się od traumy białych szpitalnych i sanatoryjnych sal. Pa
mięć o swojej rodzinnej wsi Kwitnącej Jabłoni, szkole i nauczycielach („ Dwa listy, ale jakże.!”) była
fundamentem, wręcz opoką umożliwiającą twórcze wyzwolenie. W liście do mnie skierowanym pisze:
„Dzięki przecieraniu Bieli, odnalazłam inne kolory. Wyszedłem z Białych ścian, ale Białe ściany ze
mnie nie wyszły. Otrząsnąłem się z Bieli, która potrafi z n iż y ć i raczej nie dodaje otuchy”. Te odna
lezione kolory odnalazł, czy raczej nigdy ich nie zagubił, w okolicach Kwitnącej Jabłoni, które jakby
muśnięciem innego snu spowijały rodzinną wieś M rku i wszelkie zogniskowane w niej problemy, jak
wycięcie krzewów porzeczek, które jeszcze niedawno przyniosły dochód („Mirek, ale żeśmy zarobili na
tych porzeczkach”
Przypisek”). W niej miał oparcie, to był fundament, do którego wracał i wraca,
od którego odlatywał i wciąż odlatuje - najpierw z życiowej konieczności (szpitale, sanatoria), a na
stępnie z twórczego wyboru („ Ulica, czyli awans polnej drogi”).
W okolicach Kwitnącej Jabłoni rosły też strzeliste topole - nie tylko tam. Mogky rosnąć wszędzie, gdzie
ich korzenie miały ułatwiony dostęp do wody - w przeciwnym razie usychały. Też wspinałem się na
także topole, ja k rówieśnicy Mirka, ale nie po to, by ujrzeć Pałac Kultury lecz zniszczyć gniazda srok
porywających kurczęta (litości, ekolodzy! _ czyn przedawniony). Rozumiem więc kolegów Mirka, że
skąpili narracji („Topola”). Rozumiem też i te tęsknoty do świata, który jest niby na wyciągnięcie rękż,
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a jednocześnie je s t on daleki i trudno osiągalny. Sądzę, że rówieśnicy M irka tak widzieli Pałac Kultury,
ja k j a szczyty Tatr „z wysokości” Niecki Nidziańskiej, potocznie zwanej dziś Doliną Nidy. W dyna
micznej rzeźbie chmur naprawdę wszystkiego można się dopatrzeć. Ja się dopatrzyłem i dlatego teraz
jestem tylko uczciwym rzemieślnikiem w literach terminującym, a M irek je s t Twórcąprzez wielkie „ T ”.
Mirek, ja k kilkadziesiąt lat temu, nie uważa się za poetę, choć po ezją jest przepełniony. O miłości je d 
nak się nie mówi, miłość się przeżywa z dala od jarmarcznego zgiełku. Dlatego w swoim oszczędnym,
nie nastawionym na poklask stylu, pisze: „Uprawiam małe form y literacko-dziennikarskie, które długo
się pisze ”. No, na temat długości pisania, to i ja co nieco wiem.
Czesław M irosław Szczepaniak wydał 145 pozycji książkowych, w większości nakładem własnym, bo
„polscy wydawcy nie byli tego typu pisaniem zainteresowani; lekceważyli to, co wystukałem na kom
puterze. Nieraz dawali m i do zrozumienia, że zgłaszając swoją propozycję, wygłupiłem s ię ”. (Z listu).
Kto tu się faktycznie wygłupił, oceni czytelnik „Kultury W si” na podstawie niżej prezentowanych mi
niatur Czesław a Mirosław a Szczepaniaka.
Jego twórczość wymyka się utartym szablonom literackim. W przyszłości, gdy M irka ju ż nie stanie, teo
retycy i historycy literatury będą z tym mieli nie lada kłopot. Tak bywa, gdy twórca ma szczere, tkwiące
w nim tajemnicze coś do przekazania i gdy pisze j e całym swoim życiem, nie zważając na przelotne
mody i koniunkturalne konstelacje.Tak, ja k robi to Czesław Mirosław Szczepaniak.
Jan Machynia

KOPANA POD WERSALIKIEM
Na dole sanatorium były szkolne klasy. Naukę
prowadzono systemem mieszanym: I-III klasa, IV-VIII klasa. Poza tym osobną klasę utworzono dla
dzieci z opóźnieniem umysłowym. Izby lekcyjne
były po obu stronach przestrzennego korytarza. Po
prawej stronie windy towarowej. Na Białej ścianie
wisiała olbrzymia mapa Polski, przy której zbiera
liśmy się. Tu koledzy i koleżanki chwalili się, gdzie
mieszkają. Pokazywali palcem, z jakich to wielkich
m iast pochodzą. Stali i wbijając palec w swoje m ia
sto opowiadali z entuzjazmem. Oczywiście, że od
zaraz pojawiał się szum, bo każdy chciał się po
chwalić, skąd pochodzi. Słuchałem przechwałek.
Dzięki tym opowieściom wiedziałem, kto jest kto
i skąd pochodzi. Nasłuchałem się tylu opowieści, że
miałem ten luksus, że nie musiałem peregrynować
po Polsce. Z grubsza znałem miasta wojewódzkie,
powiatowe. Należałem do nielicznej grupy osób
ze wsi, która niczym nie mogła się pochwalić. Bo
wystarczyło powiedzieć nazwę swojej wioski, a już
pytali - pokaż, czy je s t na mapie? Jak nie była, to
znaczyło tyle, że jest nie warta wspomnienia. Być
ze wsi, która broniła miasto od głodu, znaczyło tyle,
co być gorszym. Nie do pozazdroszczenia było się
przyznać do swojej wioski. Nieraz moim kolegom
wypsnęło się, że z sanatorium ktoś robi wioskę.
Na przerwach staliśmy przed mapą. Koledzy
wodzili palcami po kolorowej fakturze mapy Pol
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ski. Ci ze starszych klas mierzyli linijkami odległo
ści od ich m iasta do sanatorium, a następnie przeli
czali na kilometry. Wiedzieli, ile jest kilometrów do
ich domu. Ci, którzy byli ze wsi, milczeli. Do nich
też należałem.
Od młodych lat raziły mnie wszelkie przechwał
ki. Różne achy i ochy. Mierziło mnie, gdy ktoś epa
tował swoim pochodzeniem, narodowością, wy
znaniem, bogactwem, zdrowiem, kolorem skóry,
pochodzeniem, znajomościami, etc. Taką postawę
miałem i nic nie robiłem, żeby ją zmienić. Kiedy
mnie ktoś pytał: skąd pochodzę?, to odpowiadałem:
z okolic Kwitnącej Jabłoni. Kwitnąca Jabłoń była
eufemizmem, że jestem ze wsi Kopana, poczta Tar
czyn. A gdy mnie dociskano: powiedz konkretnie,
to po zastanowieniu dodawałem: urodziłem się
w Grójcu. Na co moi koledzy szybko rewanżowali
się ripostą: taki bajer to na Grójec!
Piszę o tym, żeby ktoś nie myślał sobie, że
miałem łatwe życie w sanatorium w mieście B. Te
przykrości doprowadziły mnie do tego, że pomy
ślałem: ja im kiedyś pokażę, co to znaczy prowincja
umysłowa.
W porze kolacji, gdy wszyscy byli zajęci pała
szowaniem, ciszkiem wymknąłem się z oddziału.
Schodami, gdzie było wyjście ewakuacyjne, zsze
dłem do pomieszczeń szkolnych. Rozejrzałem się,
czy nikogo nie ma. W kanciapie pod schodami
portier Durnaś siedział i moczył chleb w herbacie,
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i żuł. Z radioodbiornika sączył się Program I Pol
skie Radio Warszawa. Cichuteńko podszedłem do
mapy Polski i pod grubym napisem WARSZAWA
dopisałem długopisem: KOPANA. Byłem dumny,
że moja miejscowość jest nieopodal stolicy Polski.
Patrzyłem sobie i byłem zachwycony, jak nigdy
dotąd. Po chwili nacisnąłem na guziczek windy
i wróciłem na oddział jak panisko. Mogę napisać,
że do szkoły zszedłem po schodach, a wróciłem na
oddział jak król Miruś I.
Na drugi dzień pod m apą pojawiło się mrowie
ludzi. Dzieci, nauczyciele, a nawet salowe i portie
rzy. Było głośno jak na bazarze. Patrzyli na napis,
którego jeszcze nie było wczoraj. Powtarzali KO 
PANA, KOPANA ... Dotykali. Dziwili się, dlaczego
jest większy niż Warszawa. Stałem z boku i słucha
łem. I nikomu nie przyszło do głowy, żeby się chwa
lić swoim miastem. Było tak, jakby pozapominali,
gdzie zawiązano ich pępek. Tym swoim uczynkiem
zamknąłem im usta tak skore do przechwałek.
Jakich ja musiałem mieć nauczycieli, skoro nie
dociekali, kto to zrobił? To świadczyło też o klasie
moich pedagogów i wychowawców.
Pani od geografii, choć ku temu miała najwięk
sze powody, nie określiła tego jako skandal. Pan od
polskiego, który był moim wychowawcą, pomimo,
że wiedział, to nie powiedział, kto to zrobił. Ba! Nikt
nie szukał winowajcy. Przemilczeli to, co napisała nie
widzialna ręka. Potraktowali KOPANĘ jako ciekawy
przypadek nostalgii między Grójcem a Warszawą.

Przypisek
W 1974 roku napisałem kilka wierszy po prze
czytaniu warszawskiej popołudniówki Express
Wieczorny, m.in. (inc. ... Ci Czterej - bohaterowie
książki - Tangue Tied {Człowiek z przyrośniętym
językiem, bełkoczący), (inc. Prasa całego świata
informowała o wstrząsającej śmierci szesnastolet
nich sióstr syjamskich) oraz (inc. Zabijałem ich.
To je s t właściwe słowo. Nie warto szukać). Miałem
20 lat. Było to w porze rwania czarnych i czerwo
nych porzeczek. Ojciec podał mi gazetę. I pomógł
mi dorwać, żeby zapełnić platony owocem. Sku
bałem porzeczki spod ich ciemnych liści, ciepłych
i ostrych. Siedziałem na krzesełku. Na ziemi leżały
drewniane kule. Rozmyślałem o Białych ścianach.
Nie wiedziałem ja k się wziąć w garść. Wakacyjne
wiersze znalazły się w spisie treści mojego debiu
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tanckiego tomiku, który ostatecznie nazwałem
Mieliśmy Białe ściany (Wydawnictwo Iskry, War
szawa 1977). W wierszu Pod Trzema Gwiazdkami
{Zabijałem ich.) m.in. pisałem:
(...)

Łatwo jest odebrać puls
z żył spuścić na wody płodowe krew
To ja jestem tym, co kiedyś powiedział
w szpitalu do chorych - dopóki żyje choć jedna
komórka, trzeba dać jej szansę życia
Dziś już starszy o te kilka wizyt, już jako dawny
pacjent, też to chcę powiedzieć: życie nie kończy się
na śmierci, którą angielski chirurg uważa za wnie
bowzięcie.
W 1974 roku Christian de Duve został laure
atem nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i me
dycyny, za badania nad organizacją komórek. M iał
56 lat. Był dumą Uniwersytetu Katolickiego {UCL)
w Louvain-la-Neuve.
Upłynęło 39 lat.
I nagle ... w m etrze Ogólnopolski dziennik bez
płatny z 7 maja 2013 roku, nr 2551, przeczytałem
notkę sygnowaną pap: N oblista poddał się eu ta
nazji. 95-letni Christian de Duva uznał, że już jest
tak słaby i poddał się eutanazji. Postanowił w taki
sposób zniknąć. Miałem 59 lat, kiedy to czytałem.
Był maj. Trochę szarpał mnie ból, ale panowałem
nad ciałem. Byłem przygaszony. Powróciło do
mnie wspomnienie sprzed tylu lat, kiedy upomnia
łem się o szansę dla jednej komórki. Było to w cza
sach, kiedy nic mnie nie bolało. Pisałem tak, jak
ówcześnie myślałem, pod krzakiem czerwonych
i czarnych porzeczek, które skubałem spod listków.
Dzisiaj już bym nie dał rady. Co ja piszę? Ja już pra
wie nie wychodzę z domu, żeby nie stwarzać zagro
żeń, bo najłatwiej już mi przychodzi upadek. Wiem,
że wszystko się kończy i dlatego robię wszystko,
żeby dać szansę komórkom, które zżera choroba od
1957 roku. W tym wieku, w jakim jestem , nie ma
co się pocieszać, że będzie lepiej. Jedyna nadzie
ja to wspomnienia, jakie mi pozostały, gdy rwałem
w Kopanie porzeczki, co rosły nieopodal studni,
przy której gasiłem pragnienie, a po robocie się my
łem w deszczówce, co stała w balii pod wisienką.
Wilgotny ręcznik na żerdzi wieszałem, pod pacha
mi jabłoni. W sadzie lipiec dyszał, pod opuszczo
ną tarczą słonecznika. Dojrzewało zboże. Klepano
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kosy, o szarej godzinie budziła się słodka maciejka.
Zbierało się na wiersze. Ojciec wracał ze skupu za
dowolony, z plikiem kwitów do banku w Tarczynie.
Mirek, ale żeśmy zarobili na tych porzeczkach...
- mówił. Puste platony chował do komórki, wózek
stawiał pod orzechem.
Tylko dlaczego pod jesień w te porzeczki trafiła
siekiera?
Dlaczego je ojciec wyrwał, nie wiem do tej poty.
Jak słowo daję. Dla niego to było jasne jak chole
ra. Dla mnie niezrozumiałe. Porzeczki wrzucił do
ogniska. Sad świadkiem, że tak było. Że nie kłamię.

Topola
Najwyższymi drzewami w naszej okolicy Kwit
nącej Jabłoni były topole. Rosły wzdłuż szosy
do Pawłowic. Po lewej stronie, jak się szło drogą
z Kopanej do Kawęczyna via Pawłowice. Wyglą
dały ja k miotły postawione na sztorc. Jesienią, gdy
wiatr smagał nasze strony, rozrzucały na drogę li
ście koloru złota z czarnymi notatkami, a nieraz ga
łąź. Niejeden piorun uderzył w topole. Potem widać
było uschnięte kikuty gałęzi. Na topolach przysia
dały ptaki. Miałem pietra, gdy wracałem wieczo
rem z Pawłowic, bo tam w świetlic)' był telewizor.
Bałem się, żeby ktoś nie wyszedł zza topoli i nie
zrobił mi krzywdy.
Topole szumiały i roznosiły po naszych stronach
baśń, co nie może się dośnić do końca. Były niemymi
świadkami historii, którą nikt nie starał się zapisać.
Pamiętam, że nieraz moi koledzy wchodzili na to
pole. Stałem pod ich strumyczkiem cienia i pytałem:
co widzisz? Opowiadali, że widzą pola, sady, a nawet
... Warszawę. Krzyczeli, że widzą Pałac Kultury i Na
uki. Nikt z nas nie wiedział, że to dar Wielkiego Ban
dziora ze Wschodu. Siedzieli sobie na topoli i obser
wowali. Mało ich obchodziły nasze prośby, żeby nam
choć opowiedzieli. Skąpili narracji. Kiedy schodzili
z topól, byli smutni, jak po spełnionej baśni. Na ziemi
otrzepywali z włosów paproszki, zza koszuli wyjmo
wali listki, drobne gałązki i robaczki. Gdy ochłonęli
ze zmęczenia, to znowu wchodzili na topole, żeby za
chłysnąć się wrażeniami.
Trochę miałem żal, że nie mogłem brać udziału
w tych wspinaczkach na topole. To było powodem,
że czasami zachowywałem się tak, jakbym harfy
wieszał na topolach. Dopóty te moje harf)' wisiały,
dopóki ktoś nie zszedł z topoli.
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D .O .M . a dom
Nieraz szedłem do dziadka polną drogą. W ko
lanku tej drogi, gdzieś nieopodal akacji, widać było
bielusieńką chatynkę dziadka i babci. Nieraz tu so
bie stałem na czatach i patrzyłem.
Dom był drewniano-murowany. M ury od dachu
pomalowano na biało. Dach był pokryty blachą po
malowaną na cynober. Od strony tej drogi widać
było, jak na dłoni, biały krzyż. Szedłem i patrzyłem
na krzyż. Im byłem bliżej, tym wyraźniej widzia
łem napis: D.O.M.
Nieraz siebie pytałem: po co ten napis D.O.M.?
Wstydziłem się o to zapytać dziadka i babci. Dla
czego nie pytałem? Bo pytać to mieli prawo starsi,
a dzieci mogły tylko na te pytania odpowiadać. Ta
kie to był)' czasy.
Przecież wiadomo, że to jest dom. To widać,
bo z komina snuje się smużka dymku do nieba. Są
okna w pelargoniach. W szybkach przegląda się
słońce. Od wschodniej strony jest ogródek z kwia
tami i wisienką. Pod okapami znajdują się gniazda
jaskółek. Przed domem jest trawiaste podwórko, na
które wylewano nieczystości z wiadra (i nie tylko!).
Więc po co pisać wielkimi literami, że to D.O.M.
Napis nad domem dziadka i babcia nie dawał
mi spokoju. Ponieważ nie mieszkałem wśród ludu
księgi, więc nie miałem kogo zapytać. Może by
o tym coś wiedziała Stara Marcjanna, która wadzi
ła się z Panem Bogiem.
Matka powiedziała, że tak nakazuje tradycja,
żeby pisać D.O.M. Ojciec dodał, że tak dawniej
pisali i zostało. W ten oto sposób dawano mi do
zrozumienia, żebym tak dużo nie pytał, bo ten, kto
pyta, ten w życiu często błądzi.
W szpitalnej bibliotece odnalazłem stary gruby
słownik. Ponieważ tęskniłem za domem, więc szu
kałem pocieszenia w książkach. Odszukałem słowo
- dom. I znalazłem D.O.M. (Deo OptimoM caimo Bogu Najlepszemu, Największemu).
Kiedy wróciłem z sanatorium do domu, to powie
działem matce, że wiem, co oznacza napis na domu
dziadka. Że D.O.M. to dom poświęcony Bogu.
Matka popatrzyła na mnie zdziwiona i powie
dzieli, że bez Boga ani do proga.
Na swój sposób sobie to przetłumaczyłem, że
dom musi mieć fundament, drzwi, okna, komin,
dach i na ścianie szczytowej napis, żeby ktoś wie
dział, kto w tym domu mieszka.
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Kiedy ojciec wybudował dom, to nie było tak jak
u dziadka. Dziadkowy dom był taki mały, a wszyscy
się w nim zmieścili i nikt z niego nie wyszedł głodny.
W naszym sadzie stanął olbrzymi murowany dom.
Z pokojami, kuchnią, spiżarnią, strychem i gankiem.
Dzięki temu domowi, zrozumiałem, że w obszernym
domu najtrudniej jest znaleźć własny k ąt Minęły lata.
I dom runął, więc miałem pretekst do tego, żeby o nim
napisać, aby pozostał po nim ślad. Na papierze.

Podarta złość
Mój dziadek m iał na imię Szczepan, na nazwi
sko Grzonkowski, urodzony 20 grudnia 1892 roku,
z matki Józefy Frączyków. Babcia miała na imię
Zofia, z domu Niewiadomska. Nieraz mieli różne
zdania, ja k to bywa w starym, dobrym małżeństwie.
Babcia uwielbiała oddalić się od domu i chodziła
po kominkach. Dziadek, jak przystało na mruka,
robił w polu i nie szukał pretekstu do rozmowy.
Nigdy nie podniósł ręki na babcię, która nieraz tak
zagadała się, że zapomniała nie tylko o dziadku.
Mój dziadek czekał. W kuchni, przy stole przykry
tym ceratą, co ziębi. Babcia wchodziła, a dziadek
myk za gazetę i darł j ą na drobne kawałki, a potem
wszystkie ścinki wrzucał w gardziel ognia. Babcia
się uśmiechała i poklepywała dziadka w tę część,
gdzie się kończy szlachetna część pleców.
Mój dziadek był straszliwym mrukiem, za to bab
cia, jak gazeta, która gada. I obydwoje przeżyli to życie
razem. Babcia nadawała, a dziadek milczał, choć nie
do końca, bo czasami się zdenerwował i mówił babci
takie komplementy, że nie zje na kolację zupy mlecz
nej z kluskami, pójdzie spać głodny! A jednak babci
zawsze się udawało udobruchać dziadka. I nie było
u nich cichych dni i cichych nocy na oddzielne łóżko,
czyli plecami do siebie. Piszę o tym tak na margine
sie, żeby ci, co mnie czytają, wiedzieli, jak drzewiej
bywało, kiedy ich jeszcze nie było na świecie. Żeby
wiedzieli o tym, że jak coś się zepsuło, to naprawiano.
A nie wyrzucano. Nie szli do sądu, żeby się rozwieść.
Na amen.

Dwa listy, ale jakie!
W roku szkolnym 1968/1969 dostałem skiero
wanie do sanatorium dziecięcego Górka w Busku-Zdroju. Chodziłem do VII klasy. Wyjechałem już we
wrześniu, a nie jak to bywało, w listopadzie. Na Gór
ce było tak, że myślałem tylko, jakby stąd czmych
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nąć. Nie wiem, jak to się stało, ale ... ktoś przy
niósł adapter i puścił singiel zespołu Cream, White
Room {Biały pokój), który słuchałem z takim dresz
czem. I nagle coś mnie tak ścisnęło, że zacząłem pi
sać list do pana Józefa Chodeckiego, rocznik 1903.
Miałem 14 lat, a pan Kierownik Szkoły Podstawo
wej im. .Anieli i Wojciecha Małżonków Górskich, lat
65. Co ja musiałem w tym liście napisać, skoro po
kilkunastu dniach, w czasie obiadu, wychowawca
przyniósł z dołu listy i gazety.
I w pewnym momencie wyczytał moje imię
i nazwisko. Myślałem, że się przesłyszałem. Wy
chowawca głośniej zapytał: Szczepaniak, co głuchy
jesteś? Zmieszany wstałem jak dobrze wychowany
chłopiec, podszedłem do wychowawcy, co jak tyka.
Odebrałem list. Na niebieskiej kopercie, obok m o
jego nazwiska, był dopisek Uczeń-pacjent. Zjadłem
obiad i wróciłem do sali. Usiadłem na łóżku i otwo
rzyłem kopertę.
Pamiątka, 26.XI. 68 r.
M irku —
Twój list-laurkę odczytałem i pokazałem wszyst
kim Nauczycielom w Kancelarii - wszyscy byli Ci
wdzięczni za pamięć i wszyscy byli zadowoleni, że
Ty potrafiłeś narysować i przesłać nam życzenia.
Żebyś wiedział, że pomiędzy uczniami a wycho
wawcami zawsze zachodzi coś takiego ja kb y dzi
wacznego, że i dzieci i Nauczyciele nawzajem lubią
się, a często gęsto nawet Kocha jedno drugie.
Dzieciom często niewiadome jest, ja k Nauczyciel-W ychowawcapamięta o uczniu, ale uczniów ie-dzieci wyczuwają ten stosunek prawda?
Ja k będziesz mógł, to napisz, ja k Ci leci, czy Ci
się nie przykrzy, uczysz się, czy książki czytasz, czy
leczysz się - bo ostatnio to widać dużą poprawę
w Twym zdrowiu.
A u nas, ja k to u nas, Dzień Nauczyciela odbył
się - Dzieci naniosły dużo kwiatów, laurek (jak
i Ty) wierszy, piosenek - harcerze sporo zrobili.
A Rodzice zrobili przyjęcie w piątek - 22.XI. Przy
jęcie b. przyjemne.
Życzymy Ci zdrowia i radości z życia i powodze
nia w leczeniu.
Pozdrów od naszej szkoły swoich obecnych
Opiekunów, lekarzy, Nauczycieli.
Bądź zdrów. Całuję Cię
Twój kier. szkoły - J ó z e f Chodecki
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Wzruszyłem się. Musiałem dobrze kombinować,
żeby tylko ktoś nie zauważył tego, jak rąbkiem ko
szuli wcieram wilgotne policzki. Nie zapominajmy,
że mam już 14 lat, a chłopcy nie płaczą. Dziewczyn
kom to uchodzi na sucho, ale nigdy płci brzydkiej.
W czasie ciszy poobiedniej odpisuję na list kierow
nikowi szkoły w Pamiątce, panu Józefowi Gródec
kiemu. Po podwieczorku idę do nauczycieli i przeka
zuję im pozdrowienia od pana kierownika. Nauczy
ciele pytają, gdzie jest ta Pamiątka. Prowadzę ich
pod mapę Polski. Wskazuję, że między Tarczynem
a Grójcem. Lekarzom nie przekazuję, bo lekarze są
tacy załatani, podobnie rzecz się ma z pielęgniarka
mi, które gonią w piętkę. Pomijam salowe, które nie
zajmują się takimi bzdurami. Kucharki, co pracują
w piwnicy, pozdrawiam. Kobiety są rozczulone: M i
rek, ty o nas nigdy nie zapominasz! Aha! Kiedy prze
kazuję pozdrowienia panu Stanisławowi Grabskie
mu, wychowawcy, nauczycielowi języka polskiego,
odpowiada: dziękuję, pozdrów też swójego kierowni
ka. To było miłe z jego strony.
O tym napisałem w następnym liście. Znając
mój styl, był na pewno ja k wypracowanie, na kilka
stron. Kupiłem znaczek z kopertą. Zakleiłem kartki
wyrwane z zeszytu do matematyki. A podczas spa
ceru do Zdroju, wrzuciłem go do skrzynki poczto
wej. Tuż, tuż przed świętami otrzymałem następną
odpowiedź. Szybciutko rozerwałem kopertę i obok
ośnieżonego okna czytałem.

nauczy, a uczy się człowiek czytaniem. Czytanie to
klucz do wiedzy - tak! M irku - czytaj i gazety ...
a nade wszystko lecz się. Słuchaj swoich przełożo
nych, ich wskazówek, aby Ci na dobre wyszło. Do
św iąt nie będę Ci m ógł napisać, dużo roboty, ale po
feriach napiszę do Ciebie.
Pokazałem Twój list paniom nauczycielkom, p o 
zdrawiałem j e od Ciebie, ale każde zapędzone ...
... Stale coś nowego wymyślą, a to Irek Gołaszew
ski wpadł w przerębel i leży w szpitalu, a to Ka
zio Kowalski pobił Lutków - tak za nic na świecie,
a to Irek Roszczyk połam ał krzesło w Waszej klasie
w drobne kawałki, a to jeden drugiemu szpilkę wsa
dza ... zawsze znajdą się «Mądrale», wiesz przecież
ja c y s ą ... gdzie im w głowie praca, albo grzeczność
- chyba na gwiazdy ich wywieźć!!
A wiesz, Mirku, trochę mi smutno, bo Twój brat
w III kl. ma ze sprawowania trzy «2» - j a uczę w tej
klasie też i widzę, że chłopaczek grzeczny, co to
jest? Rozmawiałem o tym z je g o panią, ona mówi,
że «uczeń się kręci». No, kręci się ...n o cóż? - dzie
ci kręcą się ... Nie wiem, co dalej? Zobaczymy. Ale
nie mów o tym, nawet M amie nie mów, bo nie ma
o czym: na pewno pani się poprawi albo on się po
praw i i będzie dobrze.
Życzę Ci zdrowia, aby Ci dobrze było zawsze.
Składam Tobie i Twoim obecnym Nauczycielom ży
czenia świąteczne.
J ó z e f Chodecki - kier. szkoły

Pamiątka, 15.XII. 68 r.
M irku odpisuję Ci na ostatni list, za który b. dziękuję lubię czytywać listy, a wiem, że lubi się czytać też, gdy
się je s t z dala od domu, -praw da? Na przykład byłem
w szpitalu i pisało do mnie dużo, dużo, dzieci i Ty też
...... mało, że wiedziałem od Was wszystko, ale każde
z Was wydawało mi się, że przede mnąstoi, że rozma
wia ze mną, a przy tym przypomniała mi się i M ama
dziecka, albo Tato - bo znam wszystkich Rodziców
Waszych, jestem w Waszym środowisku 23 lata i nawet
niejednąmamę dzisiejszych uczniów uczyłem.
Ja, i Twoi Rodzice na pewno, cieszą się bardzo,
że doszedłeś prawie do zdrowia. Naprawdę dużo
zawdzięczaj i Lekarzom, i Siostrom kto tylko o Cie
bie dba!!
Dobrze, że czytasz. Czytaj, bo to i czas schodzi,
i przyjemnie coś wiedzieć — a tyle się wie, ile się

Oczywiście, że z bijącym sercem obszedłem od
działy ze słowami na wargach: mój kierownik szko
ły w Pamiątce, pan Józef Chodecki, przesyła życze
nia świąteczne. Słowa dotrzymałem. Biały Perso
nel sanatoryjny robił duże oczy. Pewnie myślał, że
coś ze m ną jest nie tak. Że coś niedobrego stało się
w mojej silnie rozgrzanej głowie. Wszystko było
w porządku. Nikt nie domyślał się, że nostalgia za
sadami chwyciła mnie za gardło.
Odpisałem. Nie przyszła odpowiedź. Nadeszły
ferie. Nie było odpowiedzi. Skończyły się ferie, za
pomniałem, że pan Kierownik mi nie odpisał.
Latem, gdy wyjeżdżałem z Górki, zabrałem ze
sobą dwa listy, pisane na kancelaryjnym papierze
w kratkę. Był 1969 rok.
W sierpniu dowiedziałem się, że um arł pan Kie
rownik Józef Chodecki. I go pochowano na war
szawskich Powązkach.
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W roku szkolnym 1969/1970 ponownie dosta
łem skierowanie do sanatorium Górka, choć sta
raliśmy się do sanatorium dziecięcego PKP Leśny
Dwór we Wleniu koło Lwówka Śląskiego. I nigdy
nie przeszła przez głowę myśl, żeby napisać list do
Pamiątki. Przychodziły do mnie czasami listy, na
które nie odpisywałem.
Listy pana Kierownika zostawiłem w Kopanie.
W szafie, gdzie trzymano plan architektoniczny na
szego domu, który wykonał kreślarz według pro
jektu pana architekta, chyba z Warszawy. A może
z Grójca? A może z Piaseczna? Nie pamiętam. Ten
plan trzymali rodzice obok pudełka, gdzie były do
kumenty, papiery i zżółknięty Expressu Wieczor
nego, w którym informowano o zastrzeleniu Johna
Fitzgeralda Kennedy’ego, prezydenta Stanów Zjed
noczonych, który, jak się później okazało, nie miał
tak dobrej reputacji, niestety.

Ulica, czyli awans polnej drogi
Artystki. Tak mawiano na Marcjannę Krajew
ską, która miała córkę Julię oraz wnuczkę Tereskę.
Julia pracowała w kasie biletowej na stacji wąsko
torowej Pawłowice - Kopana. Kilka razy dzien
nie musiała przyjść, otworzyć maleńką kanciapę
z okienkiem, w której przechowywała maleńkie be
żowe kartoniki biletów. Kiedy szły te trzy niewia
sty poboczem drogi, co była kocimi łbami, to ludzie
mówili, że idą artystki.
Pani Marcjanna zawsze nosiła granatowy far
tuch, zapięty rzemiennym paskiem. Z kiesze
niami. Na głowie miała chusteczkę. Jej twarz
była pomarszczona ja k orzech. Pracowała w kio
sku RU CH w Gołkowie. Córka, Julia Kędzior, za to
lubiła nosić długi warkocz i sukienkę, którą wiatr
potrafił tak wytarmosić, że widać było haleczkę
i pończoszki. Była mocno umalowana, wyperfumowana i blada. Na pewno miała duże lustro w domu.
Tereska dziewczynka. Brunetka. Śnięta i nieobec
na. Wyjęta na brzeg, jak siostra Świtezianki. Wiem,
co piszę, bo nieraz spotykałem Tereskę, która dys
kretnie się uśmiechała. M iała jabłkowity rumieniec
na buzi. Dziwnie układała usteczka. Trzy kobiety
szły gęsiego. Na stację PKP. Miały one coś z ra
dości.
Stara Marcjanna, gdy mnie spotkała na drodze,
w ypytyw ać z gazet i lektur nadobowiązkowych.
Odpowiadałem. Kiwała głową, dobrotliwie mruży
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ła oczy. W ręku miała siatkę, w której widziałem
książki obłożone szarym papierem, z biblioteki
w Tarczynie. Wieść się niosła po wsi, że przeczy
tała wszystkie książki z biblioteki i szuka kolejnej
w okolicy. Znała kilka języków. To była taka po
ciecha Gutenberga. W okolicach Kwitnącej Jabło
ni ludzie mówili, rzadko ktoś coś zapisywał. Matka
powiedziała mimochodem, że była strasznie nieza
radna. Podobno nie potrafiła usmażyć jajecznicy.
Nie wiem, ile w tym prawdy, bo nigdy z nią nie
rozmawiałem na temat żołądka, tylko o duchowych
sprawach, ale nie w wymiarze religijnym, bo była
agnostykiem utopijnym. Jeździła do Tarczyna na
zebrania partyjne. W drodze na takie spotkanie, zo
stała śmiertelnie potrącona przez samochód, co nie
przeszkadza, że pochowano j ą na cmentarzu para
fialnym w Rembertowie koło Tarczyna. Tak zade
cydował lud.
Julcia z Tereską chodziły drogą, póki nie zli
kwidowano ciuchci. Potem jeździły autobusem
z przystanku PKS w Pamiątce. Obok nich pojawił
się u boku Julci mężczyzna. Wieczorami wracali
z Pamiątki do Kopanej. Adorator był muzykiem.
Po drodze grał na gitarze i śpiewał piosenkę ma
luchów:
Ta Dorotka, ta malusia, ta malusia,
Tańcowała dokolusia, dokolusia,
Tańcowała ranną rosą, ranną rosą
I tupała nóżką bosą, nóżką bosą.
Ta Dorotka, ta malusia, ta malusia,
Tańcowała dokolusia, dokolusia,
Tańcowała i w południe, i w południe,
Kiedy słonko grzało cudnie, grzało cudnie.
Ta Dorotka, ta malusia, ta malusia,
Tańcowała dokolusia, dokolusia,
Tańcowała wieczorami, wieczorami,
Kiedy słonko za górami, za górami.
A teraz śpi w kolebusi, w kolebusi,
N a różowej swej podusi, swej podusi,
Chodzi senekkoło płotka, koło płotka,
C ic h o ... bo tu śpi Dorotka, śpi Dorotka.
Wieczór. Po lewej i prawej stronie sady. Polna
droga. Mężczyzna z gitarą akustyczną i dwie ko
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biety. Z długimi włosami. Blondynka z odrostami
i brunetka. Matka i córka. Gitarzysta śpiewa. Pieśń
niesie się po rosie. Ujadają psy. Ktoś, kto ich mijał,
miał uśmiech na ustach, bo nikt tak się nie zacho
wywał w Kopanie. Ani w Pawłowicach, Kawęczy
nie, Wy lezienie, a nawet na Szczerbówce i Księżowoli. Szli. Piosenką skracali sobie drogę do Pałacu
Tereska w 1971 roku ukończyła VIII klasę
w Szkole Podstawowej imienia Wojciecha i Anieli
małżonków Górskich w Pamiątce. Ukończyła szko
łę średnią. Wyszła za mąż. Wyjechały do Warsza
wy. I ślad po nich zaginął.
Drogę, którą przemierzali z Pamiątki do Kopa
nej, przemianowano na ulicę Wojciecha i .Anieli
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Górskich, choć to powinna być ul. Starej Marcjanny,
która latami udeptywała polną drogę z kamieniem.
Piszę o tym, żeby potomność wiedziała, jak to
się wybiera nazwę ulicy, po której chodziłem do
szkoły. O tym nawet napisałem wiersz pt. Ballada
o drodze z Kopanej do Pamiątki (Zapiski i balia<ty, Warszawski Ośrodek Kultury dawniej Szpital
Świętego Ducha, Warszawa 1992). Nie będę się
wygłupiał i siebie cytował. Upominam się nie dla
tego, żem taki szlachetny i bezinteresowny. Po pro
stu, mam dobrą pamięć. Nie jestem jak gazeta, któ
ra żyje z kłamstwa, choć nic nie mam do gazet. Od
lat piszę na luźnych kartkach. Nie używam brudnopisu. To tak na marginesie. Zamiast błysku. Pointy.

PRZEGLĄDY I RECENZJE

„Konteksty” o pieśni tradycyjnej,
pobożności ludowej i muzyce
W kwartalniku „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa ” nr 3 -4 2013 r. opublikowano interesujące zapiski
M arii Bikont - antropolożki kultury i badaczki ruchów praktykujących tradycyjną muzykę obszaru
wschodniosłowiańskiego z wyprawy na Ukrainę, do Rosji i na Białoruś. Autorka opowiada ja k duże
znaczenie w życiu ukraińskiej, rosyjskiej i białoruskiej w si ma pieśń.
Piotr Dahlig pisze natomiast o muzyce ludowej, w której gromadzą się wielowiekowe doświadczenia
społeczności ludzkich. Poniżej zamieszczamy fragm enty wybranych przez nas tekstów.

Maria Bikont

W poszukiwaniu pieśni tradycyjnej.
Moje wyprawy na Ukrainę, do Rosji, na Białoruś
Śpiewaczka ze wsi Podserednieje w południo cyjną z terenów Ukrainy, Rosji, Polski - jej zbie
wej Rosji, nieżyjąca już Olga Iwanowna Maniecz- raniem, dokumentowaniem, wykonywaniem). Na
kina, pięknie mówiła o pieśni, że to: Dar, który wyprawy zaczęła jeździć latem 2008 r., zaproszona
człowiek dostał od życia. Na pytanie, jak śpiewać? do projektu: Ukraina archaiczna i współczesna Odpowiadała: Pieśń pozwala się człowiekowi odro Polesie, pieśni i ludzie. Od tej pory regularnie wra
dzić, jeśli je s t on na to gotowy. A le potrzebna je s t cała na ukraińskie i białoruskie Polesie. Większość
nie tylko chęć, lecz również śmiałość i umiejętność. wyjazdów Marii Bikont miało prywatny charakter,
Wówczas będziesz śpiewał. Wówczas będziesz żył jednak niektóre z nich związane były z projektami,
dobrze. 1 radość trzeba z nią podzielić, i smutek...
których elementem było organizowanie koncertów
Maria Bikont do wsi Podserednieje trafiła śpiewaków w ich wsi, kręcenie filmów dokumen
w czerwcu 2012 r. z wyprawą zorganizowaną przez talnych, wydawanie p h i, czy wystawy fotograficz
Justynę Piernik (dziennikarkę i reportażystkę Pro ne. Z tych wyjazdów autorka na bieżąco prowadziła
gramu 2 Polskiego Radia, śpiewaczkę tradycyjną, zapiski.
liderkę grupy „Warszawa Wschodnia”; organiza
Według autorki, wyjazdy na Polesie czy do
torkę i uczestniczkę badań terenowych oraz projek Rosji nie różnią się zbytnio od podróży na polską
tów społeczno-artystycznych w Polsce, na Ukrainie wieś. W przypadku wyjazdu poza granice nasze
i w Rosji, zajmującą się badaniem dawnych stylów go kraju odległość geograficzna i kulturowa jest
wykonawczych i ich przemian, m.in. w muzyce zapewne większa, ale jeżdżąc do muzykantów np.
wokalnej Kujaw) i Jagnę Knittel (etnolog, dzien na Radomszczyznę, tak samo trzeba przebyć drogę
nikarkę, wokalistkę, zajmującą się muzyką trady w inny świat.
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Polesie, kraina archaiczna

,Konteksty” o pobożności ludowej i muzyce

winy. Stąd znakomita część repertuaru śpiewacze
go stanowią pieśni leśne. Najstarsi Poleszucy nadal
żyją w kontakcie ze światem legend i chociaż to
ludzie niezwykle pobożni i cerkiew jest istotnym
elementem życia, religia prawosławna harmonijnie
współgra tu z miejscowymi obrzędami, ze światem
zabobonów i pogaństwa.

W Starych Koniach na ukraińskim Polesiu miesz
ka znana w rejonie śpiewaczka Dania, czyli Domi
nika Czekun, która odwiedzała już wiele festiwali
na Ukrainie i w Polsce. W śpiewie towarzyszą jej
sąsiadki. W Starych Koniach, autorka tego tekstu
była o wszystkich porach roku. Jeździ tam nagrywać
Zapiski ze wsi Olmany, Białoruś (wrzesień
pieśni, śpiewać z miejscowymi, słuchać ich historii.
Przez lata wyjazdów poznała też inne wsie, położo 2011):
ne w sąsiedztwie: na Ukrainie - Komory, Załawie,
Jedna z mieszkanek wsi - Nadieżda Nazarowna,
Swarycewicze, Kurczyca; a w części Polesia należą nazywana Saganiachą - zbiera żurawiny i opowia
da o jeziorach i przeklętych, o skrzydlatych rybach
cej do Białorusi - Olmany, Kletnia.
Będąc na Polesiu, M aria Bikont na nowo zro i o Klatce Boskiej co upuściła dzieciątko do wody.
zumiała poleski śpiew, gdy chodziła z miejscowy Wspomina historie o rusałkach, zaklęciach, bartni
mi przewodnikami po poleskich lasach i bagnach. kach, o truciznach, ziołach, Zdwiżeniju, czyli dniu,
Uzmysłowiła sobie, że historie zawarte w tych pie w którym węże wychodzą na naradę i szeptaniu.
śniach wyrastają z ich przeżyć, zaś magia tych pie Odzywa się czasem to do przyrody, to do zwierząt,
to do duchów lasu. Prosi żmije ihadzjuki), aby po
śni wyrasta z tamtego krajobrazu.
Na Polesiu, będącym częścią Europy, nieusta zwoliły jej w spokoju nazbierać żurawin. Nie wy
jąco trwa archaiczna kultura wiejska. Tę krainę powiada słowa hadzjuka, bowiem na bagnach nie
opiewało wielu polskich etnologów m.in. Józef można używać tego zwrotu.
Wśród starych Poleszan, również obyczaje są
Obręski, Kazimierz Moszyński, Anna Engelking.
W latach 30-tych XX w. Obręski pisał, że: Polesie archaiczne, np. gościnność. Bikont mówi, że: nie
się cywilizuje i degeneruje, jednak do dziś można zawsze zdąży się uprzedzić śpiewaków o naszym
spotkać pozostałości archaicznego świata wierzeń przyjeździe, ale oni zawsze przyjmują nas, jakby
i przyrody. O unikatowości i archaiczności pole właśnie czekali na nasz przyjazd.
skiej kultury zadecydowała właśnie przyroda: lasy,
Zapiski ze Starych Koni, wrzesień 2011:
piaski, bagna i moczary.
W Starych Koniach byłyśmy o 11. Mimo, że nie
Poleska wieś chodź obfita w plony, jest stosun
kowo biedna. Ludzie są zależni, od tego co przy uprzedzałyśmy o przyjeździe, Dania krzątała się po
niosą plony. Piorą w rzece, gotują w glinianych podwórku, jakby na nas czekała...
garnkach, prasują specjalnym drewnianym wał
kiem. Ograniczenia z komunikacją, doprowadziły
Zapiski ze wsi Perebrody, styczeń 2011:
do tego, że niektóre miejsca pozostają odcięte od
Godzina przez las ijesteśmy. Zajeżdżamy doNaświata zewnętrznego.
stii. Ciemno się zrobiło. Na ganku śpiewamy kolę
O niezwykłości tego świata stanowi także to, dę, a ona zaprasza nas do środka. Naw et w obcych
że dzisiejsze Polesie to kultura kobieca. W wy domach zdarza się, że traktują nas przyjezdnych
ludnionych wsiach żyją głównie kobiety. Młodzi ja ko kogoś z rodziny.
uciekają do miast, a mężczyźni wcześnie umierają.
Zapiski ze wsi Korost, Polesie, maj 2011:
Śpiewaczki, o których wcześniej wspomniano, są
Raz trafiłam do głuchej i prawie niewidomej
prawie bez wyjątku wdowami. Same zajmują się
gospodarstwem. I mimo że żałują swoich umarłych staruszki. Zapytała mnie, od kogo jestem ? Nie usły
bliskich, to widać, jak są szczęśliwe, że teraz m ają szała, gdy powiedziałam, że nie stąd. Wymieniała
czas dla siebie samych. M ogą swobodnie wyśpie- kolejne imiona osób ze swojej rodziny. W końcu, nie
wywać swoje przeszłe lata.
zważając na to kim jestem, przyjęła mnie ja k dziec
Mieszkańcy tej krainy (Poleszucy), żyją głów ko z rodziny.
nie z lasu, z jagód, grzybów, ziół, lub bagien i żura
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Zapiski ze wsi Stare Konie, kwiecień 2010:
Starzy Poleszucy przyjmują badaczy ja k wę
drowców, proponują nocleg, nakarmią. W Starych
Koniach, kiedy odjeżdżamy, obdarowują nas, ja k 
byśmy wyruszały w daleką podróż. Zawsze powta
rza się ten sam repertuar pożegnań, ze śpiewaniem,
błogosławieństwami, z sypaniem maku.

Polesie - wspólne śpiewanie
Przyjazd Marii Bikont i jej wspóltowarzyszek
jest wspólnym świętem, zarówno dla przyjezdnych,
jak i dla miejscowych. Zdarza się, że cały dzień
upływa na wspólnym śpiewie. Zgodnie z tym, jakie
obowiązki m ają gospodynie, tak układa się dzień
przyjezdnych. Śpiewa się wówczas w domach, na
leśnej polanie, w lesie, na bagnach w polu. Rano,
wieczór i w nocy.

,Konteksty” o pobożności ludowej i muzyce

Zapiski ze wsi Swarycewicze, sierpień 2009:
Najdzikszy głos ma Pałaszka, każdy dźwięk je s t
wyżej lub niżej tego, czego bym się spodziewała.
Kiedy staram się do niej dołączyć, powstaje fałsz.
Nie mogę zrozumieć, skąd bierze się je j dźwięk
i słowa, bo twarz ma prawie nieruchomą.
Śpiew łączy się z bliskim kontaktem fizycznym.
Śpiewacy siedzą ciasno, obejmują się, nachylają do
siebie. Osoba śpiewająca wywód, styka się czołem
ze śpiewakiem obok, tak jakby chciała podeprzeć
swój głos na tym niższym, jakby chciała, żeby stru
mienie dźwięku zlały się ze sobą i dopełniły.

Zapiski ze wsi Perebrody, czerwiec 2008:
Gdy śpiewamy z N astiąprzy piecu, ona siada tuż
obok i przykłada swoje czoło do mojego. Śpiewamy
sobie prawie w usta.

Zapiski ze wsi Perebrody, wrzesień 2010:
Zapiski ze wsi Stare Konie, czerwiec 2008:
Od rana śpiewamy pieśni borowe (leśne). Po
Gdy siedziałyśmy u Danii na podwórku, była
tem wyruszamy na spotkanie do Nadii. Po drodze
zabieramy Lesię, Hankę, Marynę. D o każdej zacho z nami instruktorka śpiewu w Instytucie Kultury dzimy, śpiewamy, rozmawiamy. U Nadii siedzimy A lla Kowalczuk z Równego, która rozdzielała mię
do nocy, a potem zaczyna się rytuał odprowadzania dzy nami partie, wskazując, ja ką kto ma śpiewać
się nawzajem, i znów do każdego się zachodzi, po melodię. Wtedy Dania powiedziała, że: „Niepraw
drodze się śpiewa, a p o d każdą chatą odbywają się da, można tu tak zaśpiewać, a tam inaczej, różnicy
nie m a ”. Tym stwierdzeniem oddała sedno warianpożegnania.
tywności: wszystkie warianty są równie ważne i nie
Ukraińskie pieśni śpiewa się w dwu- lub trzygło- można z góry ustalić, kto ja k i wariant melodii za
sie. Zaczyna pieśń, czyli zaśpiewuje, ten kto czuje śpiewa.
Tradycyjni śpiewacy rzadko krytykują, raczej
taką wenę, musi on jednak zaintonować pieśń na od
powiedniej wysokości i poprowadzić do końca. Oso mówią o nas z dumą i chwałą. Czasami można p o 
ba, która zaczyna, musi dobrze śpiewać, i cieszyć się czuć, że zostało się przyjętym do ich grona.
autorytetem, żeby pozostali zechcieli podchwycić
Zapiski ze wsi Perebrody, wrzesień 2011:
jej propozycję. Wywód, czyli partię górnego głosu,
Wieczorem, podczas wspólnego śpiewania,
śpiewa tylko jedna osoba, tu z reguły ma pierwszeń
stwo miejscowa mistrzyni. Partia górnego głosu jest zupełnie niespodziewanie Nadia dała m i lekcję
najbardziej jaskrawa, najłatwiej ją słuchaczowi wy śpiewu. Gdy śpiewałam, wsłuchiwała się we mnie
łapać, ale jest bardzo trudna do wykonania.
i śledziła każdy mój dźwięk. Prowadziła mnie za
sobą, dodając vibrato w miejscu, gdzie u mnie go
nie wystarczało. Starałam się zlać z nią dźwiękiem,
Zapiski ze wsi Perebrody, czerwiec 2008:
Jeszcze przed przyjazdem do wsi znałam kilka czułam ja k nasze głosy wspólnie wibrują. To była
ich pieśni z nagrań. Panie rozpoznały mniej jako pierwsza tak dogłębna lekcja, którą dostałam od
osobę śpiewającą i próbowały wciągnąć we wspól śpiewaka na wsi, czułam, że to z je j strony wielkie
ne śpiewanie. Za stołem wszyscy siedzieli ściśnięci. wyróżnienie.
Śpiewakom zależy, żebyśmy uczyli się ich p ie
Natężenie dźwięku było tak duże i panie śpiewały
tak nisko, że nie słyszałam swojego głosu. Przyjezd śni, ale nie nalegają na to. Czasem namawiają do
śpiewu chłopaków, bo zawsze brakuje basów. N a
nemu trudno dostroić się do wiejskich śpiewaków.
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przykład dla Dominiki Czekun, która ma potężny
głos je s t przyjemnością śpiewać z nami, szczegól
nie z chłopakami. Kiedyś śpiewało z nią siedem
koleżanek, teraz zostały dwie, co nie wystarcza dla
zrównoważenia mocy je j dźwięku.
Dominika zawsze chwali się, że przyjechali do
niej goście (czyli My). Prowadzi nas wtedy na p o 
dwórko, żeby tam zaśpiewać i żeby wszyscy nas
usłyszeli. Razem ze śpiewaczkami ze wsi obchodzi
m y całą okolicę śpiewając. Taki pochód trwa nawet
p ó ł dnia.
Zdarza się, że śpiewaczki proszą, żeby przyjezd
ni uczyli ich nowych piosenek. A potem one prze
kształcają je na swój własny sposób.

Czego się można dowiedzieć z wyjazdów
na wieś i o pieśniach i śpiewie?
Wyprawa do śpiewaków umożliwia poznanie,
czym dla miejscowych są pieśni, jak ą rolę odgrywa
w nich słowo, czy jak używać głosu.
Dla prawdziwych śpiewaków słowa m ają duże
znaczenie, odnoszą się bezpośrednio do życia.
Śpiewacy rozpoznają pieśni nie po melodii, ale
właśnie po tekście. Sama opowieść jest w pieśni na
tyle ważna, że gdzieniegdzie wręcz nie mówi się
0 śpiewaniu pieśni, ale o opowiadaniu pieśni. Gdy
się o kimś śpiewa, mieszkańcy wsi wiedzą o kim
jest ta „opowieść”. Na przykład we wsi Podserednieje popularna jest pieśń o smutnej Maszy i jej nie
szczęśliwej miłości i wszyscy tam wiedzą, o której
Maszy mowa.
Śpiewacy nie zdradzają całości tekstu. Tak jak
nie da się usłyszeć w jednym wykonaniu wszyst
kich możliwych wariantów melodycznych, tak
tekst w każdym wykonaniu jest wyśpiewany tylko
częściowo, odpowiednio do sytuacji, nastroju, tego,
co akurat się przypomni.
Słowa z różnych pieśni można łączyć we wspól
ne wątki. Jeden tekst można zaśpiewać na różne
melodie, zarówno liryczne, ja k obrzędowe. Pieśni
mogą trwać dowolnie długo, jak na przykład w pie
śniach korowodowych: jeśli ludzie tańczą, jeśli
pieśń idzie w górę, nie ma powodu jej przerywać.
1 tak uczestnicy święta na bieżąco dokładają nowe
wątki do toczącej się pieśni.
Pieśni wcale nie są anonimowe, kojarzone są
z konkretnymi osobami, m ają swoją historię i wła
ścicieli. Większość pieśni jest smutna. Śpiewacy
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mawiają, że: „Pieśń rodzi się z bólu ”. W czasie śpie
wania ciężar pieśni jest balansowany swobodnymi
komentarzami zgormadzonych, jedzeniem, piciem
i śmiechem. Podczas jednego wieczora śpiewacy
wprowadzają się w różne stany. Pieśni o umieraniu,
ciężkiej doli, śpiewane są z pasją, przerywane są
przyśpiewkami (czastuszkami). Uczestnicy takiej
żywej sytuacji śpiewaczej balansują pomiędzy głę
bokim zaangażowaniem, a lekkością i dystansem.
Skrajnym przypadkiem są lamenty na cmentarzu,
w dzień Zielonych Świąt, gdzie ludzie najpierw
pogrążają się w rozpaczy, lamentują, po czym we
sołym korowodem na wozach wracają do domu
świętować.
Śpiewanie może być też wspólną grą. Na przy
kład we wsi Podserednieje w Rosji śpiewacy mó
wią: Kakuju sigrajem?, czyli „Jaką pieśń zagra
m y ”?
Śpiew łączy się z pewnym stanem emocjonalno-fizycznym. Odpowiednio zaśpiewana pieśń wpro
wadza zgromadzonych w stan podniosłości, oszo
łomienia, temperatura rośnie, tętno przyspiesza.
Każda ze śpiewaczek ma tak inną barwę gło
su, posługuje się tak inną ornamentyką, że trudno
uwierzyć, że istnieje na przykład jakiś ogólnopoleski styl śpiewu. Nie dość, że każdy śpiewa inaczej,
to jedna śpiewaczka może do różnych pieśni uży
wać odmiennej emisji.
Na wsi wcale nie wszyscy potrafią śpiewać. Do
Nastii Czmuniewicz z Perebrodów często przycho
dzi sąsiadka, by posłuchać swoich ulubionych pie
śni. Sama jednak zaśpiewać nie umie.
Z jednym śpiewakiem głos i repertuar się zgry
wa, z innym nie. Przyjezdni próbują spotykać ze
sobą śpiewaków i muzykantów, którzy na co dzień
nie m uzykują razem, i nie zawsze dobrze to wycho
dzi. Raz w Podserednim doszło do spotkania Marii
Metrofanowny i Marii Fiedorowny, dwóch najstar
szych śpiewaczek z różnych końców wsi, i wcale
nie spodobało się im wspólne śpiewanie. Twierdzi
ły, że ic h ,głosy się nie schodzą, każda p o swojemu
opowiada p ieśn i”.

Rola wyjazdów na wieś w procesie
przyswajania pieśni
Według Tatjany Sopiłki, etnomuzykolożki z Ki
jowa, śpiewaczki zespołu śpiewaczego „Drewo”,
to jak ą rolę w przyswajaniu pieśni odgrywa śpiew
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z autentycznymi twórcami zależy od tego, co przy
jezdny jest w stanie usłyszeć. M uzyk słucha ana
litycznie, systemowo, strukturalnie. Dla laika jest
to wyłącznie doświadczenie emocjonalne. Praktyk
potrafi przenieść doświadczenie wyjazdu do śpie
waków na śpiew samodzielny.
Dzięki wyjazdowi na wieś pieśni przestają być
anonimowe. Zaczyna się je kojarzyć z pewnymi
emocjami, miejscem, przede wszystkim z konkret
nymi ludźmi. Inaczej uczyć się śpiewać z nagra
nia, które samemu się zrobiło, niż z anonimowego.
Oznacza to, że proces przyswajania pieśni to coś
więcej niż jej techniczne uczenie się. Istotna jest
bliska relacja z ludźmi, która się tworzy, podczas
wspólnego śpiewania.
Wyjazdy na wieś to spotkania z ludźmi, jakby
z innej epoki. Dzięki takiej wyprawie można roz
poznać materię tradycyjnej pieśni, jej nasycenie
treścią, emocjami, ludźmi i to staje się inspiracją
do własnej pracy twórczej. Pieśni stają się nie tyl
ko wartością samą w sobie, ale też pretekstem do
spotkań.
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Muzyczne korzyści z wyjazdów na wieś są bez
dyskusyjne: nagranie materiału do samodzielnej
nauki, nasłuchanie się pieśni w różnym wykona
niu, odnalezienie właściwego repertuaru. Śpiewacy
z miasta m ają okazję przyswoić takie elementy wy
konawcze jak: podwyższanie stroju, intonacje, or
namenty, melizmaty, artykulacja czy tempo, barwa
głosu, oraz trudniejsze jakości, jak ładunek energe
tyczny, emocjonalny, inne z trudem uchwytne ele
menty składające się na pieśń.
Nadchodzi moment, że przyjezdny może stać się
partnerem dla miejscowych śpiewaków, równoupraw
nionym uczestnikiem, współtwórcą sytuacji. Wypra
wa jest okazją do skonfrontowania swoich umiejętno
ści. Wyjazdy pozwalają też wejść w archaiczną kultu
rę z innej epoki, zobaczyć zanikający świat, w którego
centrum są śpiewające kobiety. Przyswajanie pieśni to
część przyswajania archaicznej kultury.
Wyjazdy są również inspiracją do działań. Pozo
stawiają przyjezdnych praktyków z wielką ilością
wrażeń i potrzebą, by ten zanikający świat utrwalić
i dalej przekazać.

Piotr Dahling

Dwa spojrzenia na muzykę ludową. Emocje i fakty
Muzyka ludowa/etniczna/tradycyjna to repertuar
i praktyka wykonawcza, śpiew, gra instrumentalna,
gest i taniec, osobno lub razem, zarówno w czystym
dźwięku, jak i w szerokim psychospołecznym i sym
bolicznym uwarunkowaniu. Muzyka ludowa gro
madzi wielowiekowe doświadczenie zbiorowości
ludzkich, jest w niej również cząstka historii muzyki
powszechnej. Taka wielość i przekrojowość zachę
ciły autora do pewnej sekwencji komentarza, która
ujęta jest tutaj w próbie dwóch spojrzeń.

Emocje
Emocje, są podstawą zachowań w muzycznych
kulturach ludowych. Emocje, tak jak osobowość
niepowtarzalne u każdego wykonawcy, to zespół
uczuć, wrażeń i gestów woli, okazywanych bądź

zatrzymywanych wewnątrz. Istotne jest czy śpie
wak, muzyk jest sam, czy w grupie. W tym drugim
przypadku emocje wzajemnie się wzmacniają, bu
dując względnie trwały nastrój. Impuls do wykona
nia, gdy śpiewak był w plenerze, m iał często cha
rakter uczuciowy; to zjawisko poznawania przez
zmysły (synestezja), czyli „myślno-słyszeniowo-widzialne”; pobudzać śpiew mógł widok drzewa,
zwierzęcia, echo lasu.
Tak jak przekaz ustno-słuchowy ma formę zło
żoną, tak też problematyka wykonawcza jest wielo
barwna, ale zintegrowana, ja k światło. Sfera emocji
i przeżyć jest wspólną płaszczyzną dla wykonaw
ców i odbiorców.
W I połowie XX w. badacze i muzycy, którzy
mieli okazję obserwować produkcje ludowe, pozo81

PRZEGLĄDY I RECENZJE

stawiali czasem uwagi z kręgu emocji odbiorców.
Rzadko jednak znajdziemy zapisy odczuć samych
badaczy. Świadectwem reakcji estetyczno-emocjonalnych są jednak metafory w tekstach publicy
stycznych.
Typowe są przenośnie ze świata przyrody, na
tury. Energia, która musi się wyładować, żywioł
nieokiełznany, iskra, która zapala, daje życie. Ener
gię w muzyce ludowej w Polsce komentowano na
podstawie widzialności wykonania, głównie tańca
i pełnej pasji grze muzyków, a nie w kontekście
dźwiękowych napięć harmonicznych.
Komentarze badaczy zdają się kompensować to,
czego nie dostawało w realnym życiu piszących.
Karola Szymanowskiego np. porywa tupet i za
tracanie się Podhalan w muzyce, bo on sam, jak
orzekł szeregowy skrzypek ludowy po wysłucha
niu I koncertu skrzypcowego Mistrza: tylko próbu
je i próbuje. Adolfa Chybińskiego cieszy burzliwe
party u górali, bo na co dzień trudził się źródłami
papierowymi, ja k każdy szanujący się muzykolog-historyk.
Ważnym motywem pracy międzywojennych
badaczy był żal z przemijania spontaniczności
w zachowaniach muzycznych, ubytku naturalnych
wyładowań w muzyce. Dlatego też ludowe muzy
kowanie, jak wykazują recenzje w prasie i perio
dykach, było źródłem szczerych wzruszeń, oczysz
czenia, łez.
W tekstach międzywojennych, obok afirmacji
rozpędzonych uniesień tanecznych, istniała tęskno
ta do ukojenia, ogrodu, oddalenia od zgiełku m iej
skiego.
Po II wojnie światowej przechowało się u Ja
dwigi i Mariana Sobieskich (małżeństwo niezwykle
zasłużonych muzykologów i etnografów, których
głównym dziełem są olbrzymie zbiory nagrań tere
nowych, pozostające dziś przede wszystkim w za
sobach Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk.
Oboje już w latach 30. brali udział w ekspedycjach
dokumentujących folklor muzyczny, inicjowanych
przez prof. Łucjana Kamieńskiego) oczarowanie
osobowością śpiewaków i muzyków ludowych,
widoczne w publicystyce ich mistrza Łucjana Ka
mieńskiego. Kamieński poszukiwał indywidualno
ści w muzykowaniu do tego stopnia, że akceptował
przypadki zwodzenia czy wprowadzania w błąd
przez muzyków wielkopolskich czy kaszubskich.
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Chęć śpiewu w niezniszczonych wsiach zaraz
po wojnie, jako rodzaj wojennego odreagowania
była ogromna. Nagrania pieśni i muzyki ludowej
organizowane przez małżeństwo Sobieskich, gro
madziły lokalne społeczności.
Trzeba wspomnieć, o jeszcze jednej szczegól
nej emocji, która była udziałem etnomuzykologów,
mianowicie zastygnięcie w radości wobec odkrycia
zapomnianego instrumentu i muzyków grających
na nim. Czasem też silne emocje kolekcjonerskie
budzi jakiś rzadki wątek muzyczny lub tekstowy.
Emocje są komponentem bądź impulsem wyko
nania muzycznego, są wpisane w kulturę i „współwarunki”, które można zilustrować następująco:
Wiara, wierzenia
/
\
człowiek

|

ład

\
/
Obrzęd rodzinny
Zwyczaj doroczny
1) słuch, <
p zdolności
2) głos,
muzyczne
3) pamięć,
4) zamiłowanie.

muzyczny
ład o 1) określony rozmiar,
2) ciągłość,
3) dostateczna różność tonów w śpiewie,
dwa-trzy segmenty w formie
instrumentalnej

/

\
„melodia”
„dryg”
„energia”
„tempo”

/

\

mowa-śpiew-gra-taniec
\ / \ / \
/
„akcent” jednostka „powtór”,
formy „wirus”
(„wierch” ,
„kolano” ,
„waszta”)

W powyższym schemacie kultura symboliczna
(wierzeniowa) koegzystuje ze świadomością czło
wieka oraz poczuciem powziętym z obserwacji na
tury.

Fakty
Podstawowym motywem podjęcia dokumenta
cji i badań nad folklorem muzycznym w Europie,
także na ziemiach polskich, było przeświadczenie
i stwierdzenie swoistości kultury poszczególnych
regionów i narodów; przeświadczenie skonfron
towane z poczuciem przemijania zastanych form
tradycji. Przeniesienie życia w przekaz drukowa
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ny, później multimedialny miał zapobiegać tej
niedogodności badaczy oraz „ratować” specyfikę
i tożsamość kulturową. Doskonałe dzieła Oskara
Kolberga, jak i zbiory źródeł oraz studia badaczy
z XX w. pozwalają zdefiniować specyfikę polskiego
obszaru kulturowego pod względem muzycznym,
i to w aspekcie zarówno łączności z sąsiadami, jak
i własnej wyjątkowości. Wynikiem są wnioski natu
ry etnograficznej/ etnomuzykologicznej, które autor
nazwałby faktami kulturowymi (muzycznymi).
Jakie są zatem cechy charakterystyczne folkloru
polskiego?
W polskim folklorze muzycznym charaktery
styczne jest: w zakresie ogólnej praktyki muzycznej:
równowaga oraz ścisły związek śpiewu i gry na in
strumencie; równowaga praktyki solowej i zbioro
wej w śpiewie; częściowe uwarunkowanie praktyki
wokalnej przez melodykę instrumentalną.
W zakresie tonalności: wielka różnorodność
skal; kończenie melodii na dolnej kwarcie od toniki (tzw. plagalizacja). Współcześnie najbardziej
rozpowszechnione są melodie ukształtowane
pod wpływem systemu dur-moll, występujące od
XVIII w. Zachowało się jednak wiele śladów skal
dawniejszych. Typ skal wąskiego zakresu (tetrachordalne) występuje na południowo-wschodnim
obszarze Polski, np. w pieśniach weselnych, czy
pieśniach towarzyszących zwyczajom dorocznym.
Pentatonikę (skala złożona z pięciu stopni zbudo
wana w obrębie oktawy; popularna m.in. w polskiej
muzyce ludowej; przykładem pentatoniki m ogą być
dźwięki pięciu kolejnych, czarnych klawiszy forte
pianu) bezpółtonową odnotowano w Wielkopolsce
i na Mazowszu, półtonową w Sandomierskiem, Lu
belskiem. Skale modalne (kościelne) zostawiły po
zostałości w całym niemal obszarze naszego kraju.
Na Podhalu typowa jest skala lidyjska wyznaczona
tonami naturalnymi aerogfonów prostych (grupa
instrumentów muzycznych w systematyce instrumentologicznej Curta Sachsa, w których źródłem
dźwięku jest drgający słup powietrza, zamknięty
w przestrzeni rezonansowej, pobudzony do wibra
cji za pom ocą zadęcia).
W zakresie metrorytmiki: odtaktowość, tzn.
melodia zaczyna się od pierwszej, mocnej części
taktu; duża reprezentacja trójmiaru i rytmów ma
zurkowych. Zdecydowanie przeważają takty pro
ste, trójmiar i metrum parzyste lub czteromiarowe.
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Trudne do ustalenia takty, tzw. wolnometryczne to obrzędowe melodie weselne i żniwne na po
łudniowo-wschodnim obszarze Polski świadczą
0 związkach z folklorem wschodniosłowiańskim.
Ten typ pieśni jest uformowany przez rytm recyta
cji, a nie przez rytm tańca.
W zakresie melodyki: falująca linia melodyczna
na nizinach, opadająca w strefie karpackiej; jednogłosowość (dwugłos i trzygłos na pograniczach et
nicznych); dość liczne dźwięki melizmatyczne (fi
gura melodyczna śpiewana na jednej sylabie tekstu.
W praktyce oznacza to, że na jednej samogłosce
wykonuje się wiele dźwięków).
W zakresie tempa: przeciętne tempo wykonań
w folklorze polskim jest dość żywe, wykazuje jed
nak duże zróżnicowanie w poszczególnych regio
nach i typach repertuaru. Najszybsze tempa cechu
ją środkową Polskę łącznie z Wielkopolską, szyb
kie - Ziemię Rzeszowską, Kielecką, w części też
Krakowską, średnie tempa występują na Pomorzu,
Mazurach, Śląsku, wolne - w Polsce Wschodniej
1 Północno-Wschodniej. Najwolniejsze tempa spo
tyka się w tzw. starej części Mazowsza oraz w kar
packim śpiewie wielogłosowym.
W zakresie repertuaru: bogactwo form kolędo
wania, pastorałek, kolęd, brak eposu, w jego miej
sce upowszechniły się dosyć liczne ballady, prze
waga form przyśpiewkowo-tanecznych, współwystępowanie form zwrotkowych, które są cechą
ogólnopolską i dawniejszych przedzwrotkowych
(budowanych z pojedynczych wersów).
W zakresie budowy tekstów: górują zwrot
ki cztero- i dwuwersowe o równej liczbie sylab
w wersach. Najczęstsze są przyśpiewkowe wer
sy dwunastozgłoskowe, typowe dla krakowiaków
oraz ośmiozgłoskowe - dla przyśpiewek o rytmach
mazurkowych.
W zakresie instrumentarium: duża czytelność
wpływów instrumentarium profesjonalnego; pomimo
oddziaływania instrumentów typu manufakturowo-fabrycznego, obecne są instrumenty średniowieczne
ogólnoeuropejskie, tj. lira korbowa, fidel, tamburyn,
cymbały, tubmaryna, flet bez otworów bocznych.
Natomiast to co łączy folklor muzyczny na zie
miach polskich z zachodnią, wschodnią, północną
i południową Europą, co docierało do naszego kraju
można nazwać jako „nawiew” z czterech stron świa
ta. Muzycznie łączy Polskę z Europą Zachodnią:
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Z północą Europy łączy: przewaga wolnych
- w dziedzinie tonalności: chorał gregoriański
i skale kościelne (modalne), pentatonika bezpół- temp, skale naturalne, niektóre ballady. Z połu
tonowa, system dur-moll;
dniem zaś łączy dziedzictwo ogólnie karpackie:
- w dziedzinie metrorytmiki: trójmiar, metrum ta dominacja dwumiaru, przewaga temp szybkich
neczne (akcentowane);
itd.
Pod względem właściwości m uzycznych Pol
- w dziedzinieform y i gatunku: budowa zwrotko
wa, ballada, forma kolista i refrenowa, niektóre ska je st zatem nie tylko centrum geograficznym
pieśni doroczne, dawne kolędy, tańce ujęte w cy kontynentu, lecz i jej specyfika polega na osobli
wym złożeniu cech czy zlaniu się nurtów o różnej
kle;
- w dziedzinie praktyki: duży udział muzyki in proweniencji europejskiej.
Typowym niekonfliktowym „zderzeniem”
strumentalnej, trzy-czteroosobowe i liczniejsze
kapele, odrębne instytucje muzyczne (teatry lu była popularyzacja walca przez niemieckie czy
austriackie orkiestry ogródkowe w Warszawie na
dowe i chóry).
Ten zachodni profil lepiej się wyeksponuje, gdy początku XIX w., w okresie krystalizowania się
ujmiemy czynniki łączące tradycje muzyczne na narodowych form mazura. Style narodowe form u
ziemiach polskich i wschodniosłowiańskich. Są to: j ą się szczególnie w konfrontacji, z zewnętrznymi
- w dziedzinie tonalności: skale wąskiego zakre falam i kulturowymi i wobec mody międzynarodo
su, chromatyzm w pentatonice (złożoność, róż wej. Taniec je st przy tym powszechnym sposobem
oswajania się z innymi kulturami i tradycjami na
norodność skal itd.);
- w dziedzinie metrorytmiki: metra recytacyjne, rodowymi. Wymaga jedynie sprawności fizycznej,
zainteresowania i dobrej woli, a nie kompetencji
swobodne, rytmy złożone;
- w dziedzinieform y i gatunku: budowa wersowa, językow ej. Nurty kultury muzycznej są obecnie
teksty pieśniowe z symboliką przyrodniczą, duży najlepszym sposobem neutralizowania partykulaudział pieśni obrzędowych;
ryzmów i izolacji, będących zwykle jed n ą z przy
- w dziedzinie praktyki: łączność repertuaru religij czyn kataklizmów dziejowych.
Opr. Aleksandra Szymańska
nego i świeckiego, pełny głos w śpiewie na otwar
tej przestrzeni, duży udział melizmatycznych.
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Daniel Kamiński

„Niepamięć” - pańszczyzna w świadomości
współczesnego pokolenia
Wiedza współczesnych Polaków, zwłaszcza mło
dego pokolenia, na temat pańszczyzny jest bardzo po
wierzchowną czego powodem jest przeświadczenie
młodzieży, że historia Polski, zwłaszcza sprzed ponad
150 lat j est zj awiskiem tak odległym, że w ich p oj ęciu
me przydąe się ona w dzisiejszym świecie. A prze a eż
cały czas jesteśmy z hi stotią związani, bowiem w du
żej mierze pozwala ona na zrozumiem e współczesnych
zjawisk społecznych, politycznych i kulturowych.
Tym bardziej z uznaniem należy przyjąć inicja
tywę młodych twórców', związanych ze Stowarzy
szeniem Animacji Kultuiy Pogranicza Folk owi sk o,
z siedzibą w Gorącu, gmina Cieszanów' w woje
wództwie podkarpackim na Poztoczu Wschodnim.
Wystąpili om z myślą podjęcia tematu pańszczyzny
i przedstawienia go w konwencji zderzenia dwóch
światów' reprezentujących przeciw'stovne w'artości
i p o gl ądy, któ re z dani em twó rc ów wp ływaj ą równi eż
na dzisiejsze pokolenia Polaków'.

Odlewej: Franciszek Ledóchcwski i Magdalena Bartecka

Autorzy tego projektu stworzyli, jak sami pod
kreślą ą pierwszy film dokumentalny poświęcony
pańszczyżnie pt. „Niepamięć”. Produkcję dofinansował Urząd Gminy Cieszanów' zaś oficjalnym part
nerem realizacji filmu było Stowarzyszenie Absolw'entów' Klasy Banku Gospodarki Żywiiościow'ej.
Od stycznia2015 r. producent filmu, Stowarzyszenie
Folkowisko, prezentuje dokument na specjalnych
pokazach. Prapremiera filmu odbyła się 7 stycznia
w' Gorajcu, gdzie nakręcono większość zdjęć, a pre
miera 23 stycznia w Mazowieckim Instytucie Kul
tury w' Warszawie. P\.eżyserem, autorem scenariusza
i zdjęć jest twórca młodego pokolenia Piotr Brożek,
zaś kierownikiem produkcji Magdalena Bartecką
która jest j ednocześnie jednąz bohaterek filmu.
Dokument w nietypowy sposób opowiada
o problemie pańszczyzny, który niemal nie istnieje
w' świadomości młodzieży. Współczesne pokolenie
Polaków' niewiele wie o systemie pracy, w którym

fot. Daniel Kamiński
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funkcjonowali ich przodkowie. Dla wielu z nich
wiedza o losach rodziny kończy się na imionach
dziadków, i nie obejmuje dziejów poprzednich po
koleń, a co dopiero ich pracy. Autorzy filmu, nie ma
jąc możliwości dotarcia do bezpośrednich świadków
uciemiężenia chłopów, postanowili skonfrontować
spotkanie potomków dwóch warstw społecznych chłopów i szlachty. Spotykają oni m.in. mieszkań
ców wsi Gorajec, którzy dzielą się z nimi ustnymi
przekazami o systemie pańszczyzny. Niestety już
po kilku minutach można się zorientować, że film
nie porusza wprost tematu zawartego w podtytule.
Pańszczyzna została uogólniona, bez przedstawienia
choćby krótkiej historii, ani nawet dzisiejszych jej
konsekwencji, stając się jedynie pretekstem do dys
kusji na temat dzisiejszych problemów rozwarstwie
nia społecznego pomiędzy' miastem a wsią.
Dokument to 44-minutowa historia spotkania
młodej kobiety, Magdaleny Barteckiej, członkini Sto
warzyszenia Folkowisko, wywodzącej się z rodziny
chłopskiej z młodym potomkiem arystokratycznej
rodziny, Franciszkiem Ledóchowskim, artystą mala
rzem. Jak podkreślił sam Ledóchowski, pochodzenie
rodzinne nie ma już dla niego dzisiaj istotnego zna
czenia, jego matka i babka nie pochodziły z rodzin
szlacheckich, a sam jest zdeklarowanym buddystą,
a nie katolikiem. Stwierdził ponadto, że każdy jest
kowalem własnego losu i sam buduje swoją karierę
w świecie artystycznym. Pani Magdalena Bartecka,
w przeciwieństwie do niego, nie może pogodzić się,
że jej przodkowie odrabiali pańszczyznę, jest to dla
niej swoistym ciężarem, który zdeterminował rów
nież i jej życie. Walczy z myślą, że „pańszczyzna”
może owładnąć jej jestestwem w negatywnym sen
sie, bowiem uważa, że zjawisko to w dalszym ciągu
determinuje losy osób pochodzących ze wsi. Z filmu
przebija jednak pełna identyfikacja bohaterki ze śro
dowiskiem wiejskim. Na początku filmu prowokują
co przedstawia się jako „wieśniaczka”, zaś w pew
nym momencie stwierdza, że nie pogodziłaby się
z myślą o swoim pochodzeniu, gdyby okazało się, że
miała przodków o szlacheckich korzeniach.
Bohaterowie wybrali się do wsi Gorajec i Chorążanki, gdzie szukali odpowiedzi na pytanie, czy po
dział na chłopów i panów nadal funkcjonuje w świa
domości mieszkańców? Film został tak skonstru
owany, aby nie dawać jednoznacznej odpowiedzi na
powyższe pytanie, jednak jego przesłanie jest czy
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telne - według głównej bohaterki dzisiaj wyraźnie
dostrzegalny jest problem podziałów społecznych
mających swoje źródło w podziale na mieszkań
ców wsi i miast. Padają także zarzuty, że warstwa
szlachecka była odpowiedzialna za zniszczenie do
robku kulturowego chłopów. Dokument nie podej
muje wspólnych inicjatyw szlachty i chłopów, które
nie wszędzie ale jednak miały miejsce, ja k choćby
udziału w powstaniach narodowowyzwoleńczych,
wydarzeniach rocznicowych oraz całkowicie pomija
rolę szlachty w szerzeniu oświaty, działaniach „do
broczynnych”, poprawie warunków bytowych na
rzecz mieszkańców wsi. Widocznie prezentacja wła
snych poglądów i element prowokacji artystycznej
były ważniejsze niż obiektywizm.
Film należałoby zatem traktować w zupełnie in
nych kategoriach, rozpatrywanych pod względem
psychologicznym. Główna bohaterka konsekwentnie
buduje postać osoby niemogącej uporać się z histo
ryczną przeszłością i mającej z tego tytułu kompleksy.
W jednej ze scen filmu zastanawia się, niczym Izabela
Łęcka z „Lalki” Bolesława Prusa, czy dobrała dzisiaj
właściwy kolor lakieru na paznokciach. Film koncen
truje się na próbie zbudowania sztucznie wykreowa
nej odrębności pomiędzy bohaterami. Młody poto
mek polskiej arystokracji poddany został, w ramach
zadośćuczynienia za „grzechy” swoich przodków,
całodziennej pracy w gospodarstwie. Poszczególne
ujęcia filmu zostały przedstawione w ten sposób, aby
ukazać jego nieporadność przy ciężkiej pracy w go
spodarstwie. Reżyser dokonał podobnego zabiegu po
kazując wnętrze domu Ledóchowskiego, wypełnione
częściowo pamiątkami rodzinnymi, uratowanymi
z pożogi wojennej, a po części różnymi bibelotami
nabytymi już w ostatnich czasach. Aby ukazać dys
proporcje Bartecka zaprasza go do swojego domu na
wsi. Spotykają tam dziadka bohaterki, który z rozba
wieniem opowiada historie przekazywane z pokolenia
na pokolenie o mszczeniu się chłopów na panach za
wyzysk i ciemiężenie. Według jednej z takich aneg
dot, w ręce chłopa wpadł szlachcic cieszący się posza
nowaniem nawet wśród chłopów, za co w akcie łaski
„rezano” go powoli.
Moment kulminacyjny filmu jest zapisem rozmo
wy pomiędzy dwójką głównych bohaterów o nierów
ności ich pochodzenia, które również i dziś są kon
sekwencją barier nie do pokonania. Według młodej
adeptki psychologii, Franciszek Ledóchowski, po
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mimo skromnego ubrania, „nosi podbródek” tak wy
soko, że widać w nim potomka wielkich panów i nie
może być jej równym. Ostatnie ujęcie ukazuje boha
terów w trakcie tańca. Zdaje się, że ten symboliczny
gest pojednania musiał wiele kosztować panią Bartecką, skoro zdecydowała się zatańczyć z potomkiem
ciemiężycieli.
Film pominął podstawowe kwestie historyczne,
a skupił się na prowokacyjnym ukazaniu różnic.
Porównał sytuację polskich chłopów pańszczyź
nianych do sytuacji niewolnictwa w Stanach Zjed
noczonych, co świadczy o dużym niezrozumieniu
tematu. Nie wspomniał nawet o bardzo ważnej
kwestii tożsamości narodowej chłopów, dla których
w wielu przypadkach, jak napisał prof. Franciszek
Ziejka, znawca tematu, obraźliwe było przyrów
nanie do Polaka. Warto więc w celu pełniejszego
zrozumienia problematyki pańszczyzny przyjrzeć
się temu zjawisku z perspektywy historycznej.
Poddaństwo chłopów nie było zjawiskiem typowo
polskim, funkcjonowało w całej Europie, a nawet
w Azji. System pańszczyźniany na ziemiach pol
skich rozwijał się stopniowo, przyjmując dopiero
w XVI i XVII wieku tzw. zaostrzoną formę, która
tak negatywnie wpłynęła na stosunki społeczne.
W skrajnych przypadkach obowiązek pańszczy
zny wynosił nawet do 10 dni w tygodniu dla jednej
osoby, co skutkowało koniecznością jej wykonywa
nia wraz z członkami rodziny lub zatrudnieniem przez
chłopa parobka. Jeżeli chłop przychodził do pracy np.
z synem, to po pięciu dniach zaliczano mu 10 dni pra
cy. W XVHI w. próby zmiany systemu pańszczyzny
w postaci oczynszowania chłopów podjęło kilkudzie
sięciu właścicieli majątków ziemskich, m.in. Andrzej
Zamoyski, .Anna z Sapiehów Jabłonowska i Ignacy
Scibor-Marchocki, ale okazały się one nieudane.
Na mocy uniwersału połanieckiego z 1794 r.,
ostatniego aktu prawnego Rzeczypospolitej, wydane
go przez Tadeusza Kościuszkę (szlachcica), przyzna
no chłopom wolność osobistą, nieusuwalność z zie
mi, prawo opuszczenia wsi oraz obniżenie wymiaru
pańszczyzny o połowę. Uniwersał nie zdążył wejść
w życie przed upadkiem Rzeczypospolitej, ale miał
ogromne znaczenie symboliczne. To chłopi w hołdzie
Kościuszce usypali kopiec w Krakowie.
Po 1820 r. przeprowadzono uwłaszczenie chłopów
w Wielkim Księstwie Poznańskim, a niedługo potem
car Aleksander I oczynszował chłopów w księstwie

łowickim. W 1848 r. przeprowadzono uwłaszczenie
chłopów w zaborze austriackim. Wydarzenie to po
przedziła tzw. rzeź galicyjska (rabacja), w wyniku
której uzbrojone bandy chłopskie spaliły ponad 500
dworów i dokonały samosądów na ponad 1000 osób,
głównie właścicieli ziemskich. Jednym z przywód
ców owych band był Jakub Szela, sześćdziesięcioletni
chłop, kierujący rozruchami w okolicy Jasła - pier
wowzór upiora z „Wesela” Stanisława Wyspiańskie
go. Należy dodać, że za wydarzenia te odpowiadają
także Austriacy, którzy jak w przypadku ówczesnego
starosty w Tarnowie, wykorzystali chłopów do walki
ze szlachtą przygotowującą powstanie. Za każdego
zamordowanego polskiego szlachcica chłop otrzy
mywał w Tarnowie nagrodę pieniężną 10 złotych reń
skich, a o połowę mniej za żywego.
W Królestwie Polskim uwłaszczenie chłopów
przeprowadził car Aleksander II po upadku powsta
nia styczniowego w 1864 r. Refonna ta była skutkiem
przeprowadzonego trzy lata wcześniej uwłaszczenia
w Imperium Rosyjskim. Okoliczności przeprowa
dzenia uwłaszczenia bardzo różniły się w poszcze
gólnych zaborach, nie mówiąc już o poszczególnych
ziemiach, podobnie jak stosunek chłopów do pracy
i współpraca z właścicielem ziemskim. Bez wątpienia
pańszczyzna była instrumentem wyzysku i pozostało
ścią feudalnego poddaństwa wywołującą u chłopów
poczucie krzywdy i niesprawiedliwości, jak również
kojarzenia właścicieli ziemskich z ciemiężycielami.
Antagonizmy te z powodzeniem utrwalała admini
stracja zaborcza, dążąc do podziałów społeczeństwa
polskiego i przeciwdziałając odradzaniu się państwo
wości polskiej poprzez systematyczne wykorzenianie
poczucia odrębności narodowej.
Prezentowany przez Stowarzyszenie Folkowisko
film, należałoby traktować jako próbę podjęcia te
matu do dyskusji, a w konsekwencji do nagrania rze
telnego dokumentu, który w sposób merytoryczny
i obiektywny, przedstawiłby chronologicznie fakty
z dziejów pańszczyzny na poszczególnych ziemiach
polskich oraz ich wpływ na współczesność. Dopiero
taki materiał z pożytkiem mógłby służyć propago
waniu wiedzy o historii pańszczyzny i jednocześnie
nie narzucałby widzowi zdania, a zmuszał do wyro
bienia własnej opinii. Prowokacyjne ujęcie tematu,
przeciwstawiające potomków chłopów potomkom
właścicieli ziemskich, utrwala bowiem stereotypy,
nie wyjaśniając rzeczowo tematu.
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Atrakcyjne segmenty w Hajnówce, uroczej miejscowości nazywanej „bramą do Puszczy
Białowieskiej” do wynajęcia przez cały rok w bardzo przystępnych cenach.
Każdy segment składa się z dwóch pokoi, łazienki i w pełni wyposażonego aneksu
kuchennego.
To idealne miejsce do spędzenia kilku dni wraz z rodziną lub w gronie przyjaciół.
Ważna informacja dla smakoszy - w pobliżu znajdują się restauracje „Wrota lasu”
oraz „Babuszka”, które słyną z wyśmienitej kuchni regionalnej.

Rezerwacji m ożna dokonać przez:
telefon: 22 629-79-37
e mail: rezerwacpe@fsusr.gov.pl
W ięcej informacji na stronie

w w w .pokojehajnow ka.com .pl
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Rzeczpospolita Kurpiowska
14 lutego 2015 roku w Państwowym Muzeum Et kładem Wydawnictwa Uniwersytetu Muzycznego
nograficznym w Warszawie zagościła Rzeczpospolita Fryderyka Chopina przy współpracy z Mazowiec
Kurpiowska Dzień wypełniony był warsztatami, kon kim Instytutem Kultury z inicjatywy Mieczysława
certem muzyki kurpiowskiej oraz wieczorną zabawą Olendra, aktywnego propagatora kultury Kurpiów?'.
taneczną.
Uzupełnieniem tomu są dwie płyty CD zawiera
Rzeczpospolita Kurpiowska to wydarzenie będące jące oryginalne śpiewy kurpiowskie pochodzące
kontynuacją Rzeczpospolitej Kolb erg a-projektu pro z archiwów Instytutu Sztuki PAN oraz utwory wy
mując ego polskąmuzykę w związku z ustanowionym bitnych kompozytorów? polskich XX i XXI wieku,
przez Sejm RP Rokiem Oskara Kolberga w 2014 r. inspirowane muzyką regionu kurpiowskiego.
Kolejnym powodem do organizacji Rzeczypo
Najważniejszym celem Rzeczpospolitej Kurpiowskięj było pokazanie bogactwa i piękna tradyqi kur spolitą Kurpiowskiej była przypadająca w tym roku
piowskiej oraz możliwość osobistego uczestnictwa 130. rocznica urodzin Adama Chętnika, wybitnego
polskiego etnografą muzealnika i działacza spo
w śpiewie, tańcu i gize na instrumentach.
Ważnym punktem programu Rzeczypospolitej łecznego, członka Polskiej Akademii Umiejętności,
Kurpiowskiej była promocja książki pt. „Kurpie a przede wszystkim niestrudzonego dokumentali
i muzyka” pod redakcjąprof. dr Mieczysławy Dem- sty i wielkiego miłośnika kultury kurpiowskiej. Był
skięj -Trębacz z Uniwersytetu Muzycznego Fryde on założycielem Skansenu Kultury Kurpiowskiej
ryka Chopina. To pierwsza w historii monografia w Nowogrodzie, a także twórcą zespołu regional
opisując a w sposób profesjonalny fenomen muzyki nego. Kurpiom poświęcił większość ze swoich 100
kurpiowskiej. Publikacja zawiera opisy naukowe, prac naukowych. Fragmenty z jego publik aq i two
teksty pieśni i kolorowe ilustracje. Ukazała się na rzyły narrację koncertu w wykonaniu Witolda Ku-
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Rzeczpospolita Kurpiowska

fot. Eliza Czapska
czyńskiego, znanego animatora muzycznego Kur
pi owszczyzny.
Uczestnicy wydarzenia mieli okazję do podjęcia
nauki kuipiowskiego śpiewni, gry na instrumentach
oraz nauczenia się tańca tradycyjnego na zajęciach
prowadzonych przez Patrycję Kuczyńską W śród mi
strzów prowadzących warsztaty śpiewu byli Adam
Strug oraz mistrzynie starszego pokolenia - grupa
śpiewacza „Bandysionki” z Bandyś i Marianna Bączek - które są kilkakrotnymi laureatkami Kazimie
rzowskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych.
„Bandy sionki” wzięły również udział w wieczor
nym koncercie wraz z uczniami z Kurpiowskiej Szko
ły Tradycji - zespołem „Kurpie na Okrągło” Obok
nich wystąpił również harmomsta Jan Kamą artysta
wrielokrotnie wyróżniany podczas Ogólnopolskiego
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimie
rzu Dolnym, Mazowieckiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków w Mińsku Mazowieckim.
W koncercie wzięli również udział przedsta
wiciele młodej fali artystów zajmujących się mu
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zyką tradycyjną: zespoły Warszawka W schodni a
i Janusz Prusinowski Kompania oraz skrzypko
wie i badacze polskiej muzyki, Mateusz Kowal
ski z harmonistąTomaszem Mielnickiem i Marcin
Drabik. Wymienieni muzycy od wielu lat prowa
dzą własne poszukiwania muzyczne na polskich
wsi ach.
W czasie hucznej potańcówki, stanowiącej ostat
ni punkt programu, jej uczestmcy oddali się czarowi
oberką poleczki, kozaka a także nąjszybszego tańca
tradycyjnego w Polsce, zwanego przewrotnie„powoimakiem”.
Organizatorzy P^zeczypospolitęj Kurpiowskiej
to Państwowe Muzeum Etnograficzne, Mazowiecki
Instytut Kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Mu
zycznego Fryderyka Chopiną Towarzystwo Ochro
ny Dziedzictwa Kurpiowszczyzny im. A. Chętniką
Towarzystwo Promocji Muzyki „Przez Muzykę do
Serc”, Stowarzyszenie Forum Kulturą Fundacja
Wszystkie Mazurki Świata i Powiat Ostrołęcki.
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„Chftnik znany i nieznany”
14 marca br., w ramach obchodów Roku Adama
Chętnika na Podlasiu, w Muzeum Północno-Ma
zowieckim w Łomży otwarto wystawę czasową,
poświęconą działalności tego wybitnego patrio
ty, muzealniką etnografa i założyciela skansenu
w Nowogrodzie. Zgromadzono tu eksponaty po
chodzące ze zbiorów Muzeum Północno-Mazo
wiecki ego oraz Skansenu Kurpiowskiego w No
wogrodzie. Podczas wernisażu zaprezentował się
zespół „Kurpianka” z Kadzidła. Wyświetlono też
film dokumentalny z 1969 roku pt.: Skansen nad
Narwią. Adam Chątnik, który powstał w ramach
cyklu Wielcy, znani, nieznani.
Ekspozycja „Chętnik znany i nieznany” skła
da się z czterech części. Pierwsza ilustruje życie
w rodzinnym domu w Nowogrodzie. Ukazuje wnę
trze wiejskiej chałupy z przełomu XIX i XX wieku
oraz przypomina po stać jego ojca Wincentego, lut
nika i muzyka
W kolejnym pomieszczeniu twórcy wystawy
próbowali odtworzyć wygląd gabinetu z okresu
20-lecia międzywojennego, z licznymi publikacja
mi autorskimi na półkach biblioteczki.
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Trzecia część ekspozycji przybliża postać Ada
ma Chętnika jako aktywisty, patrioty zaangażo
wanego w sprawy młodzieży wiejskiej w czasie
zaborów, działalność konspiracyjną, człowieka od
danego pasji fotograficznej.
Ostatnia część to prezentacj a poświęcona dzia
łalności muzealniczej udokumentowana nie tylko
eksponatami i fotografiami, ale również korespondencjąi odznaczeniami.
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,Chętnikznanyi nieznany”

Ma wy stawie można obejrzeć wiele autentycz
nych zdjęć, publikacji prasowych, maszynopisów
i materiałów archiwalnych dotyczących Adama
Chętnika i jego rodziny. To znakomita okazja do
poznania mniej znanych faktów z życia tego znako
mitego badacza kultury kurpiowskiej. Ekspozycja
będzie prezentowana do 26 kwietni a br. (JR)
Fotografie zamieszczamy dzięki uprzejmości Muzeum Północnego Mazowsza w Łomży
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Folklorystyczne imprezy kulturalne
w II kwartale 2015
Aleksandra Szymańska;
Joanna Radziewicz
XXIII Podkarpacka i XII Ogólnopolska Parada
Straży Grobowych „Turki 2015”. Jagiełłą
(podkarpackie), gm. Tryńcza, 19 kwietnia 2015
Organizator: Wojewódzki Dom Kai tary
w Rzeszowie, Tynieckie Centrum Kultury

W zeszłorocznych obchodach tej uroczystości,
która odbyła się w Radomyślu nad Sanem wzięło
udział ponad 50 zespołów, drużyn i oddziałów Stra
ży Grobowej. Paradne występy i pokazy musztry
wzbudziły ogromne zainteresowanie widzów.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://wdk .p o dk arp acki e.pl
VIII Międzynarodowy Festiwal
i XXV Ogólnopolski Konkurs Gry na
Harmonijkach Ustnych „HAKAM”.
Kamień (lubelskie), 26 kwietnia 2015
Organizator: Centrum Kultury w Kam iemu,
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

Historia Straży Grobowych sięga czasów kró
la Jana III Sobieskiego, kiedy to walczący pod
Wie dniem żołnierze po wygranej walce wrócili do
swych domów w Wielki Piątek, w paradnych stro
jach wkro czyli do kościoła, gdzie odbywało się na
bożeństwo i zaciągnęli wartę u Grobu Pańskiego.
To właśnie od tamtej pory mężczyźni corocznie
pilnują Grobu Chrystusa Obyczaj ten utrwalił się
w tradycji polskiej i jest ciągle żywy. Ma przestrze
ni lat zmieniały się stroje, sztandary, czapki. Nie
zmieniła się jednak obrzędowość i świętowanie.
Obecnie warty przy grobach Pańskich zwyczaj owo
zaciągają strażacy, w mundurach galowych. Szcze
gólnie znaczący jest charakter kulturowy i społecz
ny tego przedsięwzięci ą które ma ogromne znacze
nie dla kontynuowania tradycyjnej obrzędowości
wśród społeczności lokalnych, co bezpośrednio
przekłada się na utrwalenie ich tożsamości.

„HAKAM” jest to niezwykle oryginalna i nie
powtarzalna impreza, której celem jest prezentacja
i popularyzacja muzyki harmonijkowej w jej naj
różniejszych formach. Składa się z dwóch części:
Ogólnopolskiego Konkursu Gry na Harmonijkach
Ustnych i Międzynarodowego Festiwalu Gry na
Harmonijkach Ustnych.
W pierwszym dniu odbywają się przesłucha
nia konkursowe. Dziesięciu najlepszych uczestni
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ków konkursu otrzymuje nagrody oraz szansę gry
u boku nąznamienitszych gwiazd harmonijki ust
nej, podczas Międzynarodowego Festiwalu, który
ma miejsce drugiego dni a na zakończenie imprezy.
Uczestnicy zmagań konkursowych mają pełną
swobodę w doborze form, rodzajów i gatunków
prezentowanych utworów, co pozwala im na roz
winięcie całego spektrum swoich umiejętności,
a słuchaczom umożliwia przeżycie niesamowitych
wrażeń muzycznych. W konkursie udział biorą wy
konawcy w najróżniejszym wieku, więc na scenie
dochodzi do konfrontaąi tradycji i nowoczesności,
nie tylko ze względu na repertuar, ale również for
mę i oprawę wykonywanych utworów.
Konkursowi i festiwalowi towarzyszą warsztaty
gry na harmonij ce ustnej, wystawa tych instrumen
tów oraz koncerty w okolicznych kościołach.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. ck. gmin ak ami en. p 1
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dzający mogą podziwiać wystawę drzewek bonsai,
wzi ąć u dzi ał w p okazi e i ch form owani ą j ak r ówni eż
innych ciekawych prezentacjach flory stycznych.
Mą ąteż możliwość zakupu sadzonek rzadkich oka
zów kwiatów i roślin oraz oryginalnych bukietów.
Festiwalowi Kwiatowi Sztuki tow^arzysząkier
masze wyrobów rzemieślniczych i artystycznych,
występy artystów, przedstawieni a teatralne, pokazy
średniowiecznych walk rycerskich oraz liczne za
bawy dla najmłodszych.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. k si az. walb rzy ch.pl
Otwarty Szlak Architektury Drewnianej.
Małopolska, maj w rzesień 2015
Organizator: Małopolska Organizacja Turystyczna

XXVII Festiwal Kwiatów i Sztuki. Zamek Książ
(dolnośląskie), 30 kwietnia - 3 maja 2015
Organizator: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ"
w Wałbrzychu

Już od dziesięciu lat na teren kompleksu zamko
wego w Książu zjeżdżają się hodowcy i najwięksi
miłośnicy roślin by wziąć udział w jedynej w swo
im rodzaju Wystawie Kwiatów.
Festiwal odbywa się nie tylko przed zamkiem,
gdzie tarasy ogrodowe w stylu angielskim i fran
cuskim oraz przepiękna panorama lasów i gór sta
nowią niepowtarzalną oprawę imprezy, ale także
w bogato zdobionych wnętrzach zamku, w których
prezentowana jest starannie dopasowana do zabyt
kowych mebli i wazonów ekspozycja stworzona
z niezwykłych kompozycji kwiatów przeplatana
rękodziełem artystycznym. Każdego roku odwie
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Wizytówka i m ark owy produkt Województwa
Mał opolski ego, szlak Architektury Drewnianej,
z początkiem m ą a rozpocznie nowy tuiystyczny
sezon. Ma Szlaku znalazły się malownicze kościo
ły, piękne cerkwie, smukłe dzwonnice, staropolskie
dwory, drewniane wille i skanseny, należące do
najcenniejszych zabytków ludowej kultury mate
rialnej.
Obiekty sakralne, zazwyczaj zamknięte dla
zwiedzających lub funkcjonujące tylko podczas
nabożeństw, będą otwarte dla zwiedzających. Udo
stępnione obiekty będzie można zwiedzać na sze
ściu trasach: krakowskiej, limanowskiej, podha
lańskiej, tarnowskiej, wadowickiej i nowo sądecko -gorlickiej.
Już po raz dziewiąty, poczynając od roku 2007,
M ał opolska Organizacja Turystyczna na zlecenie
Województwa Małopolskiego realizuje proj ekt pod
nazwą Otwarty Szlak Architektury Drewnianej.
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Dzięki niemu, z roku na rok w coraz szerszym za
kresie, udostępniane są dla turystów kolejne obiek
ty, a jest ich w sumie 252, głównie o charakterze
sakralnym.
Szlak to nie tylko obiekty sakralne, znajdziemy na
nim spichlerze, wiejskie zagrody, a nawet całe zespo
ły zabudowy miejskiej lub wiejskiej. Parki Etnogra
ficzne: Nadwiślański w Wygiełzo wie, Orawski w Zu
brzycy Górnej i Sądecki w Nowym Sączu wprowsa
dzaj ą w tematykę kultury materialnej grup etnicznych
przez warsztaty, pokazy, zajęcia edukacyjne. Miej
scowości takie jak Chochołów' na Podhalu, Biesiadki
wTamowskiem czy Bartne w Beskidzie Niskim swoj ąz abu do wą stanowi ą „żyj ąc e skans eny bud owni ctwa
drewnianego”, licznie odwiedzane przez turystów'. Na
ich brak me narzekają Lanckorona z uroczym ryn
kiem czy malowana wieś Zalipie, a drewniane wille
w stylu „witkiewiczowskim” w Zakopanem czy wille
w Krynicy budowane w stylu alpejskim, przywodzą
namyśl dawną świetność tych, odwiedzanych licznie
już w XIX w., kurortów'.
Niektóre z obiektów' przystosowane są do przy
jęcia turystów' tak więc warto planując podróż po
Małopolsce wybrać właśnie dwory, willą karczmy
i pensjonaty umieszczone na Szlaku Archi tektury
Drewnianej.
Więcej informacji można znaleźć na stronie in
tern et owej: www. drewni anam al op o1sk a.p 1
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Czarne Wesele. Kluki (pomorskie),
1-3 maja 2015
Organizator: Muzeum Pomorza Środkowego

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, oddział
Muzeum Pomorza Środkowego, zaprasza na kolej
ną edyq ę Czarnego Wesela. Maj na słowińskiej wsi
był czasem kopania torfu, który miał duże znacze
nie dla społeczności: był podstawowym materiałem
opałowym, służył do użyźniania gleb i nierzadko
pełnił rolę podściółki dla zwierząt. Cały okres ko
pania torfu, odczuwanyjako swego rodzaju święto,
Słowińcy nazywali czarnym weselem (Schwarze
Hochzeit). Nieodłączną częścią Czarnego Wesela
w Klukach jest więc kopanie torfu, biesiadą tańce
i śpiewy, a także kiermasz rękodzieła.

Do czego to służy? Zapomniane przedmioty
Lublin, maj - sierpień, Zamek Lubelski
Organizator: Muzeum Lubelskie Dział Etnografii

Prezentacja przedmiotów kiedyś powszechnie
używanych na wsi polskiej, dziś zapomnianych lub
pełniących już tylko funkcj ę dekoracyjną
Więcej informacji na stronie: wwwwok.lublin.pl

Czarne Wesele to impreza otwierająca sezon tu
rystyczny w Klukach, odbywa się od 1995 r. Dzia
łaniem najważniejszym jest kopanie torfu. Spraw
ność kopaczy i wygląd równiutkich kostek zawsze
wzbudzają powszechny aplauz. Wielu spośród mu
zealnych gości, nie zważając na możliwość pobru
dzenia się, próbuje swych sił w kopaniu; wszyscy
niemal chcą dotknąć a nawet powąchać kostkę tor
fu. Ale scenariusz imprezy jest znacznie bogatszy.
W jej trakcie organizatorzy starają się zaprezen95
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tować wszystko, co stanowiło o kształcie kultury
Słowińców. Kryterium doboru poszczególnych
pokazów stanowi ich waga dla niegdysiejszych
mieszkańców tych ziem oraz powszechność wystę
powania. Dlatego też w poszczególnych zagrodach
skansenu odbywają się pokazy najważniejszych
technik i codziennych zajęć słowińskiej wsi. Pod
mokłe, bagniste tereny, wśród których położone
były słowińskie wsie, wpływały na wiele dziedzin
życia ówczesnych mieszkańców. Determinowały
codzienną dietę, sposoby budowania chałup, upra
wy, rzemiosła.
V/ trakcie Czarnego Wesela zapoznać się można
między innymi z technikami dekarskimi i ciesielski
mi. To również doskonała okazja do ukazania pracy
kobiety w gospodarstwie; posłuchania ludowej mu
zyki (co roku występuje tu kilka zespołów prezen
tujących folklor kaszubski) oraz zrobienia zakupów.
Ma kiermaszu, na terenie muzeum, można kupić
rzeźby ludowe, obrazy, hafty kaszubskie, wyroby
z bursztynu i kamieni półszlachetnych, ceramikę, wyro
by plecionkarskie i inne wyroby rękodzielnicze. A dla
zgłodniałych jest cała łąka wypełniona punktami ga
stronomicznymi, a w nich same smakowńtości.
Impreza Czarne Wesele uzyskała wyróżnienie
w konkursie Ministerstwa Kultury na Wydarzenie
Muzealne P\.oku w 1997 r., a w 200 0 r. j ej twórcy uzy
skali nominację do Pomorskiej Nagrody Artystycznej,
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.muzeumkluki.pl/aktualnosci.html
Wielka Maj ówka Tatrzańska. Zakopane
(małopolskie), 1-3 maja 2015
Organizator: kwm tatry.pi

Co roku, w pierwszy majowy weekend, pod Gu
bałówką odbywa się Wielka Majówka Tatrzańska
To wspaniała okazja do wspólnej zabawy, przyjrze
nia się bliżej góralskiemu folklorowi, atakże degu
stacji tradycyjnych potraw.
96

Folklorystyczne imprezy kulturalne w II kwartał e 201 5

Tegoroczna Majówka rozpocznie się 1 m ą a
W czasie jej trwania odbędą się m.in. występy
zespołów?' regionalnych z Podhala oraz Słowacji,
ogólnopolski Festiwal Piosenki Górskiej i Folko
wej, pokazy wyrobów? podhalańskich twórców lu
dowych i wiele innych atrakcji.
Więcej informacji można znaleźć na stronie in
ternetowej : www.imprezy.e-zakopane.pl
Rodzinna niedziela w skansenie. Tokarnia,
1 maja 2015
Organizator: Muzeum Wsi Kieleckiej

Organizatorzy serdecznie zapraszają na cykl
pikników „Rodzinne niedziele w skansenie”. Każda
z tych niedziel, to niezwykłe spotkanie z tradycjami
z różnych dziedzin życia mieszkańców? dawnej wsi.
Realizowane są pokazy obrzędowe, pokazy daw
nych rzemiosł, lekcje i warsztaty muzealne. Prezen
tacje są interaktywne, dlatego tak bardzo popularne
wśród turystów?
Więcej informacji można znaleźć na stronie in
tern etowej: www. mwk .com.pl
Sabantuj Festiwal Smaków Jednego Boga.
Kruszyniany (podlaskie), lm a ja 2015
Organizator: Etniczna Oferta Turystyczna
Tatarska Jurta
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Historia osadnictwa tatarskiego na ziemi ach daw
nej Rzeczypospolitej ma już ponad 600 lat. Szacuje
się, że na terenie naszego kraju zamieszkuje obecnie
około 5 tysięcy muzułmanów, w większości pocho
dzenia tatarskiego. Corocznie kultywują oni swoje
tradycje i obrzędy religijne. Jedną z obchodzonych
przeztęspołecznośćuroczystościjest Sabantuj - lu dowe święto z okazji zakończenia wiosennych prac
połowyćh, zwane też świętem pługa, którego celem
jest przybliżenie i ukazanie wspólnych cech tradycji
oraz trzech głównych relign i kultur Podlasia: chrze
ścijańskiej, muzułmańskiej i żydowskiej.
Organizatorzy tego wydarzenia
zaprasząą
wszystkich zainteresowanych na wspólną modlitwę,
przygotowanie tradycyjnych potraw oraz występy
artystów. Najednęj scenie prezentują się twórcy pro
mujący kulturę tatarską białoruską podlaską ży
dowską cygańską a nawet indonezyjską Imprezie
towarzyszą pokazy tradycyjnego rzemiosłą warszta
ty pisania ikon, zabawa językiem arabskim, pokazy
łuczników konnych i służb mundurowych. Ten ro
dzaj wspólnie spędzonego czasu ma nawiązywać do
wiel okulturowo ści panującej na tych terenach. Ma
służyć wspólnej integracji poprzez edukację, naukę,
wzajemną to leranąę religii i kultury.
Więcej informacji można znaleźć na stronach:
www.polskatravel.pl oraz www.kruszyniany.p 1
„Bieszcza dzki e za dumania” - XXX VIII
Wystawa prac twórców bieszczadzkich. Lesko
(podkarpackie), 1 maja - 15 października 2015
Organizator: Bieszczadzki Dom Kultury
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nych bieszczadzkich artystów. Prezentowane na
mej obrazy, rzeźby, rysunki m ąąsw ój specyficzny
charakter i klimat. Są to bieszczadzkie pejzaże, cer
kwie, ikony, konie, biesy i czady, wędrowcy, anioły,
kwiaty i wiel e innych ci ekawych motywów.
Każdego roku, od maja do połowy październik ą można podziwiać prace artystów, którzy swoje
życie związali z Bieszczadami z własnego wyboru,
lub połączyła ich z tym miejscem j akaś szczególna
więź i sentyment.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.bdk.lesko.pl
Święto Szlaku Ręko dzida Ludowego
Województwa Podlaskiego. Czarna Wieś
Kościelna (podlaskie), 2 maja 2015
Organizator: Dom Kultury w Czarnej
Białostockiej

Podczas imprezy w pracowniach garncarskich
i kowalskich w Czarnej Wsi Kościelnej zorganizo
wane zostaną dni otwarte, podczas których wszy
scy zainteresowani przy pomocy lokalnych twór
ców będą mogli wziąć udział w zorganizowanych
specjalnie na tę okoliczność warsztatach z garn carstwą łyżkarstwą rzeźby, pisankarstwa oraz kowal
stwa. W Centrum Rękodzieła Ludowego zostanie
otwarta wystawa prac stworzonych podczas Mię
dzynarodowych Plenerów Ceramiki Siwej i Ko
walstwa Tradycyjnego w latach 2012 i 2013.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. wro tapo dlasi a.p 1

Bieszczadzkie zadumania to wystawą która już
od 1973 roku odbywa się w Galerii Sztuki „Syna
goga” w Lesku. Gromadzi ona prace wielu wybit
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Imieniny Stanisława Bojarczuka. Krasnystaw
(lubelskie), 8 maja 2015, Rynek Mig ski
Organizator: Krasnostawski Dom Kultury

Impreza poświęcona Stanisławowi Bojarczukowi - ludowemu poecie nazywanemu „chłopskim
Petrarką”, podczas której mieszkańcy Krasnego sta
wna wspólnie czytają i śpiewają sonety jego autor
stwa.
Stanisław Bojarczuk, syn pańszczyźnianego
chłopa, żyjący na granicy ubóstwa, dzielącjednąizbę
z siedmio osobową rodziną czytał i tworzył sonety.
Był uważnym i wrażliwym świadkiem wydarzeń.
Inspiracje czerpał nie tylko z obserwacji zjawisk
przyrody czy zachowań ludzi, ale także z rozległego
dorobku mistrzów literatury i -filozoficznych rozmy
ślań nad sensem ludzkiej egzystencji. VI szczególny
sposób przeżywał piękno rodzimego krajobrazu,
zachwycał się urokami kobiecego ciała, urzekała
go barwność religijnych i ludowych obrzędów, do
znawał wzruszeń w kontaktach z dzidami sztuki.
VI oparciu o uznane zasady moralne oceniał postawy
i postępowanie ludzi, stosunki społeczne i wydarze
ni a historyczne. VI swojej twórczości niewiele miej
sca poświęcił na opis trudnego życia rolnika
I choć z racji pochodzenia Stanisław Bojarczuk,
jeszcze za życia, został zakwalifikowany do gru
py poetów ludowych, jego dorobek nie wpisuje się
w nurt poezji ludowej, o czym świadcząjego utwory.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. wo k. lub lin.pl
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XXXVII Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru
Mig skiego im. Jerzego Janickiego. Przemyśl
(podkarpackie), 8-10 maja 2015
Organizator: Centrum Kulturalne w Przemyślu

Festiwal jest najstarszą i najbardziej znaną tego
typu imprezą w'Polsce. Jego celem jest ochrona i pie
lęgnacja tradycji miejskiego folkloru, jak również pre
zentacja b o gatęj twó rczo ści k apel p odwórk owych.
VI przedwojennej Polsce kapele podwórkowe
stanowiły integralną część krajobrazu wielu pol
skich miast, szczególnie Lwową gdzie niemal każ
da ulica mogła się pochwalić swoim zespołem. Za
pośrednictwem przemyskiego festiwalu, choć przez
chwalę, można poczuć atmosferę tamtych czasów'
i doświadczyć przyjemności obcowania z muzyką
miejskich ulic, podwórek i zaułków'.
Każdego roku w imprezi e bierze udział kilkana
ście kapel z całego kraju. Prezentują one zróżnicowany repertuar, składający się zarówno z dawnych
tekstów'i melodii folkloru miejskiego, jak również
aktualnych, dotyczących problemów' współcze
snych metropolii. Kapele koncertują także na uli
cach i osiedlach Przemyśla.
■Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. ck. p rz emy sl.p 1
XXIII Ogólnopolskie Spotkania Skrzypków
Ludowych „Maj - Danówka -2 0 1 5 ”. Łętownia
(podkarpackie), gm. Nowa Sarzyna, 10 maja
2015
Organizator: Stowarzyszenie Folklorystyczne
„Majdaniarze" w Nowej Sarzynie, Wojewódzki
Dom Kultury w Rzeszowie
Jest to impreza cykliczna organizowana w for
mie konkursu, w którym biorą udział p rze d stawi-
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ciele zarówno starszego, jaki i młodszego poko
lenia skrzypków ludowych. Celem spotkania jest
popularyzacja oraz prezentacja bogatego dorobku
twórczości artystycznej muzykantów wykonują
cych autentyczne melodie ludowe.
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urządzeń wiatracznych. Goście muzeum będą mogli
również przyjrzeć się z bliska wybranym pracom go
spodarskim związanym z przetwórstwem zboża oraz
poznać tajniki wypieku podpłomykowi chleba
Więcej informaqi można znaleźć na stronach:
www.wok.lublin.pl i http://skansen.lublin.pl.
Wytopki ołowiu. Tokarnia (świętokrzyskie),
10 maja 2015
Organizator: Muzeum Wsi Kieleckiej

Uczestnicy prezentują dwa utwory o tematyce
folki oty stycznej oraz jeden o tematyce dowolnej,
a komisja konkursowa ocenia sposób i poziom ich
wykonania, stylowośći brzmienie instrumentu oraz
dobór repertuaru. Nie bez znaczenia ma również
dobór stroju, któiy powinien nawiązywać do sty
listyki danego regionu. W przerwach przesłuchań
odbywają się występy kapel ludowych, a zwień
czeniem imprezy jest wspólny występ wszystkich
uczestników „Maj - Danówki - 2015”.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. no was arzyn a. eu
Dzień wiatraka. Lublin (lubelskie), 10 maja
2015
Organizator: Muzeum Wsi Lubelskiej

W czasie imprezy będą prezentowane wybrane
czynności wykonywane przez młynarza wiatracznego
oraz pokaz mechanizmów działania poszczególnych

Wytopki ołowiu to sztandarowa impreza Mu
zeum Wsi Kieleckiej, która nawiązuje do tradycji
górnictwa kruszcowego na obszarze dawnej Kie
lecczyzny. Tradycyjnie odbędą się pokazy wytopu
ołowiu, pędzenia dziegciu oraz elektrolizy miedzi.
Imprezie towarzyszyć będzie kiermasz rękodzieła
ludowego i potraw regionalnych.
Więcej informacji można znaleźć na stronie in
tern et owej: www.mwk.com.pl
XI Festiwal Tańca i Piosenki Ludową PYZA.
Kalisz (wielkopolskie), 14 maja 2015
Organizator: Publiczne Przedszkole Nr 18
im. „ Chatka Puchatka ”, Centrum Kultury i Sztuki
w Kaliszu

Pyza - bohaterka książki Hanny Januszewskiej
z lat 50. ubiegłego wieku oraz bajki animowanej
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-w ędrowała poznając regiony i kulturę ludową ów
czesnej Polski. Współczesna Pyza - w formie drew
nianej rz eźby dziewczynki w ł owicki ej sp ódni cy - o d
dziesięciu lat wędruje po przedszkolach w Kaliszu
i okolicy jako główna nagroda w Festiwalu Tańca
i Piosenki Ludowej. Impreza przeznaczona jest dla
przedszkolaków, którzy poznają uczą się i kontynu
uj ą folklor taneczny różnych regionów Polski.
PYZA cieszy się od lat popularnością wśród
dzieci i ich instruktorów, a także publiczności oglądąącej występy ludowe na scenie CKiS.
Celem festiwalu jest popularyzacja zespołowych
ludowych form tanecznych, ichw'alorów' artystycznych
i funkcji wychowawczych. Stworzenie możliwości za
prezentowania tańca i piosenki ludowoj z różnych re
gionów' kraju. Pozwij anie wrażliwości estetycznej dzie
ci po przez bezpośrednie kontakty z tańcem i muzyką
Więcej informacji można znaleźć na stronie
intern et owej: www. fo lkl or.k alisz.pl, http://www.
przedszkolel3.kalisz.pl/
XVI Konferencja Gminnej Rady Kół Gospodyń
Wiejskich. Czarnoziem (lubelskie), 1 6 maja,
Świetlica Wiejska
Organizator: Gminne Centrum Kultury
w Krasnymstawiez/s w Siennicy Nadolnej
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Spalski Jarmark Antyków i Rękodzieła
Ludowego. Spała (łódzkie),
17 maj a - II października 2015
Organizator: Spalski Jarmark Antyków
i P^kodziela Ludowego

Spalski Jarmark Antyków i Rękodzieła Ludo
wo go to impreza cykliczna odbywająca się w każdą
drugą niedzielę miesiąca od maja do października.
Adresatami tego wydarzenia są kolekcjonerzy
i zbieracze starych i zabytkowych przedmiotów' wy
twórcy lokalnej żywności, twórcy ludowi i rękodziel
nicy. Obok typowej działalności wystawi enniczo-targowej odbywają się różnego rodzaju pokazy, giy
i zabawy dla dzieci, można przejechać się biyczką
lub zwiedzić miasto pod opieką profesjonalnego prze
wodnika Każdego roku organizatorzy dbają również
o przy goto wanie bogatego programu estradowego.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. j arm arksp al ski.pl
Wielokulturowy Lublin. Lublin (lubelskie),
22-26 maja 2015
Organizator: Dział Edukacji Kulturalnej Centrum
Kultury w Lublinie, oraz gminy wyznaniowe
i stowarzyszenia

Na konferencji poruszane będą tematy dotyczą
ce kultury, życia społecznego, urody oraz promocji
zdrowego stylu życia kobiet. Co roku uczestniczą
w niej kobiety z powiatów krasnostawskiego, hru
bieszowskiego, chełmskiego i zamojskiego.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.wok.lublin.pl
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Historia Lublina od wieków jest związana
z obecnością mniej szóści narodowych i religijnych.
Ten ważny element przeszłoś ci w niebagatelny spo
sób wpłynął na oblicze miasta. Obecnie również
pełni ważną rolę w kształtowaniu lubelskiego kra
jobrazu kulturalnego.
Festiwal Wielokulturowy Lublin j est próbą przy
bliżenia odrębno ści kul tur mniej szóści narodowych,
ich wzajemnego przenikania się i uzupełniania.
Skupia się nie tylko na ukazaniu wielokulturowej
tradycji dawnego Lubliną ale przede wszystkim na
istniejącym do dziś bogactwie różnorodności naro
dowej i wyznaniowej.
W ramach tego projektu organizatorzy zapra
szają wszystkich zainteresowanych do udziału
w koncertach, wystawach, wykładach, projekcjach
filmowych, warsztatach i innych działaniach kul
turalnych. Warto podkreślić, że wydarzenie to jest
tworzone przez ludzi rzeczywiście pochodzących
z różnych krajów, pielęgnujących odrębne tradycje
i wyznania, więc to naprawdę wyjątkowa okazja do
poznania ich prawdziwego życia.
"Więcej informaqi można znaleźć na stronie:
http://ck.lublin.pl/pl.
XXV Łemkowski Kermesz. Olch owiec
(podkarpackie), gpn. Dukla, 23-24 maja 2015
Organizator: Zjednoczenie Łemków. Zarząd
Główny

Odpusty cerkiewne (Kermesze) to integralna
część kultury łemkowskiej. W Olchowcu wy darze
nie to jest nierozerwalnie związane z historią wsi.
Przed wojną miało charakter rodzinny, bez hucz
nych zabaw i występów artystycznych. W czasie
wojny i po wojnie, z racji panujących warunków,
obchody tego święta były j eszcze skromniejsze.
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W 1991 roku dzięki inicjatywie Towarzystwa
Karpackiego doszło do prekursorskiej, bardzo od
ważnej i mało realnej wydawałoby się próby przy
wrócenia do ży a a pięknego zwyczaju Kermeszu,
czyli uroczystych obchodów tradycyjnych świąt
patron a o1ch owi ecki ej cerkwi.
Olchowieclde kermesze to cykliczne spotkamą
które odgrywają istotną rolę w zachowaniu kultu
ry duchowej Łemków, ich zwyczajów i obrzędów.
Nawiązują do tradycyjnych obchodów lokalnych
świąt łącząc w sobie wy mi ar religijny i ekumenicz
ny z biesiadowaniem. Uroczystość na cześć patro
na olchowieckięj cerkwi każdego roku przyciąga
przedstawicieli tej społeczności oraz sympatyków
kultury łemkowskiej. Warto też wspomnieć, że
dzięki tej inicjatywie do wsi zaczęli przyjeżdżać
byli mieszkańcy oraz ich potomkowie z całego
światą by odwiedzić ziemię przodków, powspomi
nać dawne dzieje i cieszyć się z możliwości wspól
nego spędzenia czasu.
Kermesz jest również dobrym przykładem
współistnienia i wzajemnego przenikania się kul
tur. Te pokoleniowe i towarzyskie spotkania połą
czone z występami artystycznymi i kiermaszami
tworzą naprawdę niezapomnianą atmosferę.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. 1emko uni on.republ ikapl/
XVIII Ogólnopolskie Prezentacje Tradycyjnych
Potraw Wiejskich. Giedlarowa (podkarpackie),
gm. Leżajsk, 24 maja
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury Gminy
Leżajsk w Giedlarowej Wojewódzki Dom Kultury
w Rzeszowie

Celem imprezy jest przybliżenie współczesne
mu sp oleczeń stwu dawnych i często już zapomni a101
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nych, a bardzo zdrowych i oryginalnych potraw
przygotowywanych niegdyś przez naszych przod
ków
Każdego roku biorą w niej udział liczne delega
cje kól gospodyń wiejskich, organizacji kobiecych
i zespołów ludowych z całego Podkarpacia, wy
stawiając kramy z rozmaitymi specjałami polskiej
tradycyjnej kuchni, przygotowanymi w oparciu
o zdrowe, ekologiczne składniki wyprodukowane
naj częściej we własnych gospodarstwach.
W programie zaplanowano degustację staropol
skich potraw, występy ludowych zespołów arty
stycznych, a także stoiska z rękodziełem artystycz
nym i wiele atrakąi dla dzieci.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. g ok.1ez aj sk. p 1
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Wojewódzkie spotkania ze współczesną
sztuką ludową - Folklor przywieziony
z Rzeszowszczyzny. Lipiany
(zachodniopomorskie), 31 maja 2015
Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
■w?Lipianach

Jawor u źródeł. Tokarnia (świętokrzyskie),
24 maj a 2015
Organizator: Polskie Radio Kielce, Muzeum Wsi
Kieleckiej

Polskie Radio Kielce oraz Muzeum Wsi Kielec
kiej serdecznie zapraszają na wielką galę i koncert
muzyki ludowej „Jawor - u źródeł kultuiy’. Pod
czas imprezy w Parku Etnograficznym zaprezentu
ją się wyróżnieni w 12 kategoriach popularyzatorzy
ludowych motywów w województwie świętokrzy
skim. Wśród nagrodzonych po słuchamy kapel ludo
wych, zespołów śpiewaczych, solistów śpiewaków
i instrumentalistów, zespołów ludowych dziecięco -młodzieżowych, pooglądamy zespoły obrzędowe,
posłuchamy także poezji i prozy ludowej.
Więcej informacji można znaleźć na stronie in
tern etowej: www. radi o.ki el ce.p 1
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Celem przeglądu jest ocalenie od zapomnienia
zwyczajów pieśni ludowych, obrzędowych i popu
larnych, które towarzyszyły pokoleniom Polaków
przez wieki historii, prezentacja kultury muzycznej
mniejszości narodowych żyjących obecnie na tere
nie Pomorza Zachodniego, stworzenie warunków
do przedstawienia współcześnie tworzonego folk
loru przez mieszkańców tych rejonów oraz możli
wo śa wymiany doświadczeń pomiędzy zespołami.
W przeglądzie uczestniczą zespoły śpiewacze,
które uprawi ą ą muzykę ludową w szerokim tego
słowa znaczeniu zarówno na wsi, jak i w mieście,
muzykę dawniej i współcześnie tworzoną a także
zespoły obrzędowe i gawędziarze ludowi.
Zespoły przygotowują do prezentacji 3 utwory
ludowe a’capella bądź z akompaniamentem, przy
czym może być to również program zwarty o cza
sie do 12 minut, dla wykonawców indywidualnych
max. 10 minut.
Zespoły zakwalifikowane do przeglądu woje
wódzkiego biorą udział w korowodzie, następnie
prezentują się przed jury i dodatkowo dla publiczno
ści. Koszty przejazdu na przegląd pokrywą ąinsty
tucje delegujące lub zespoły we własnym zakresie.
Impreza wojewódzka odbywać się będzie w warun
kach plenerowych i tylko w wyp adku niesprzyj aj ącej
pogody przeniesiona będzie do sali widowiskowej.
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Przy ocenie programów przedstawionych przez
wykonawców jury weźmie pod uwagę poniższe
kryteri a• dobór, różnorodność repertuaru i powiązanie
z regionem,
• zachowanie ludowego charakteru,
• czystość brzmienia i opanowanie instrumentów,
• d ob ór k osti um ów i stroj ów lud owy ch,
• opracowanie sceniczne,
• umiejętność prezentacji w korowodzie,
• czystość gwary, interpretaqę, gest (gawędziarze
teatry obrzędowe).
Więcej informacji można znaleźć na stronie in
ternetowej: http://lobez-ldk.home.pl/
Wystawa Stypendystów Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Lublin (lubelskie),
maj - lipiec 2015, Galeria Sztuki Ludowej STL
Organizator: Stowarzyszenie Twórców Ludowych

Kuźnice są doskonałym sposobem na prezento
wanie szerokiej publiczności gwary ludowej, pie
śni, ubioru i tańca. Wydarzenie to organizow^ane
jest rokrocznie, w Zabytkowym Zakładzie Hutni
czym w Maleńcu i Muzeum Zagłębia Staropolskie
go w Sielpi. Atrakcją imprezy jest niezwykle barw
ny i interesujący program artystyczny, wzbogacony
rekonstrukcjami wydarzeń historycznych. Jest to
jedna z największych imprez na Ziemi Koneckiej.
Wy darzeniu towarzyszy plener malarski, między
narodowa warsztaty kowalskie i inne atrakcje, jak:
pokazy ginących zawodów (tkactwo, garncarstwo,
Wystawa prac twórców ludowych, stypendy kowalstwo), festyn rodzinny, wystawy artystów,
stów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo a także Festiwal piosenki i muzyki ludowej.
Więcej informacji można znaleźć na stronie in
wego z dziedziny tkactwa dwuosnowowego i rzeź
by ludowej.
tern et owej: www.p owi at. ko n ski e. p 1
Więcej informaqi można znaleźć na stronie:
Sabat Czarownic. Kielce (świętokrzyskie),
www.wok lublin.pl
1-30 czerwca 2015
Organizator: Regionalna Organizacja Turystyczna
Kuźnice Konecki & SieLpia (świętokrzyskie),
Województwa Świętokrzyskiego
1-30 czerwca, 2015
Organizator: Powiat Konecki
Wielkie widowisko w klimacie czarowi magii,
Kuźnice Koneckie to impreza plenerowa mająca nawiązujące do dziedzictwa kulturowego regio
na celu popularyzację dziedzictwa kulturowego Sta nu świętokrzyskiego. Podczas koncertu w kielec
ropolskiego Okręgu Przemysłowego, której zasadni kim amfiteatrze Kądziel ma występują największe
czym celem jest wyeksponowanie zabytków techniki gwiazdy polskiej sceny muzycznej i kabaretowej.
Żaden inny region w Polsce me jest tak mocno
i tr adycj i p rzemy sł owy ch p owi atu k on ecki e g o. Dzi ę ki temu wydarzeniu przekazyw^ane i pielęgnowane przesycony magią i poddany działaniu tylu sił ta
jemnych, co Województwo Świętokrzyskie.
są lokalne tradycje w ich najwierniejszej formie.
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Wiele podań ludowych (legenda o Sabacie) gło
siło, że na szczycie Łysej Góty zbierały się czarow
nice, które rozniecały ogromny ogień. Sabat roz
poczynał się ceremonią powitań. Tam czarownice
przybywszy, kłaniały się najważniejszej wiedźmie,
pełniącej honory gospodyni, która skinieniem gło
wy przyjmowała pozdrowienia. Potem następowała
uczta. Niczego nie mogło zabraknąć na takim świę
cie. Serwisem czarownic zaś były trupie czaszki,
skorupy jaj i końskie kopyta Następnie rozpoczy
nały się tańce. V/ pierwszej parze z diabłem szła
wielka czarownica z ropuchą na ramieniu w czar
nych aksamitach. Muzyka do tańca wygrywana
był a na radiach, piłach, gwoździach i grzebieniach.
Czarownice, które nie znalazły pary, tańczyły
z czarnymi kotami. V/ czasie sabatu czarownice
wymieniały się radami i przyrządzały tajemnicze
mikstuiy. O północy wszystkie odlatywały i sabat
się kończył.

Legenda o sabacie czarownic łączy się ze starą
prasłowiańską tradycją paleni a ogni czerwcowych,
które na Łysej Górze przetrwały aż 500 lat. Kiedy
król Kazimierz Jagiellończyk zakazał palenia ogni,
wszyscy przenieśli się na Górę Wito sławską. Tu
także obchodzono Zielone Świątki.
Aby wskrzesić ducha tych magicznych spotkań
kilka stule a później, w Amfiteatrze Kądziel ni a
w Kielcach odbywa się jedyny w swoim rodzą u
koncert Sabat Czarownic. Jak co roku na to wielkie
wydarzenie zlatują najznamienitsze gwiazdy pol
skiej estrady.
Więcej informacji można znaleźć na stro
ni e: http://r ot. swi eto krzyski e.travel
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XVIII Wystawa Twórców Ludowych
i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza
Polsko-Czeskiego. Prudnik (opolskie),
5 -7 czerwca 2015
Organizator: Gmina Prudnik., Agencja Promocji
i Rozwoju Gminy Prudnik

Wystawa Twórców Ludowych i R.zemiosla Ar
tystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego odbywa
się corocznie od blisko dwudziestu lat. W trakcie
trzech dni jej trwania prezentowane jest rękodzie
ło i rzemiosło artystyczne pogranicza polsko-cze
skiego. Ek spo zycj e wy stawcó w ob ej muj ą gł ówni e:
malarstwo, rzeźbę, szydełkowanie, haft i koronkę,
metaloplastykę, koronkarstwo, gobeliny, garncar
stwo oraz wyrób biżuterii.
Wy stawa objęta jest patronatem honorowym
Ambasadora Republiki Czeskiej w Warszawie,
Konsula Generalnego Pieczy pospolitej Polskiej
w Ostrawie oraz Marszałka Województwa Opol
skiego. Corocznie gromadzi ponad trzystu wystaw
ców. Towarzysząjej prezentacje zespołów folklory
stycznych oraz kuchni regionalnej. Ponadto promo
wane są regiony przygraniczne Polski i Czech oraz
miasta partnerskie Prudnika.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.prudnik.pl
X Festiwal „Śląskie Smaki”. Wisła (śląskie),
6 czerwca 2015
Organizator: Śląska Organizacja Turystyczna
Festiwal ma charakter rodzinnego pikniku,
a jego oferta jest skierowana do szerokiej grupy
odbiorców, z krą u i zagranicy, w różnym wie
ku i o różnym guście kulinarnym. Swoją bardzo
atrakcyjną otwartą formulą konkursową przycią
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ga adeptów i mistrzów kuchni regionalnej z całe Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej.
go Śląska. V/ trakcie festiwalu prezentowane są Ląd nad Wartą (wielkopolskie),
tradycyjne śląskie przysmaki, są też organizowane 6 -7 czerwca 2015
konkursy kulinarne, konferencje tematyczne, poka Organizator: Starostwo Powiatowe w Słupcy,
zy i degustacje. Na wyjątkowy charakter imprezy Muzeum Archeologiczne w Poznaniu,
wpływ mają tradycyjne śląskie ubiory oraz muzyka Stowarzyszenie Naukowe Archeologów
Polskich Oddział w Poznaniu; Urząd Gminy
grana w trakcie występów lokalnych zespołów
Województwo śląskie słynie z dobrej kuchni -to w Lądku, Urząd M a s ta i Gminy w Zagórowie,
wiedzą wszyscy. Niewielu zdaje sobie jednak spra Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa
wę z tego, j ak bardzo jest ona różnorodna. Wpływy Salezjańskiego w Lądzie, i in.
czeskie, austriackie, niemieckie, w końcu żydow
skie - wszystko to zostawiło swój ślad i sprawiło,
X OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL KULTURY
SŁOWIAŃSKIEJ i CYSTERSKIEJ W LĄDZIE NAD WARTA
że Śląskie to j eden z najciekawszych kulinarnie re
gionów Polski.

By pomóc Państwu polecać tradycyjne i pyszne
potrawy, Śląska Organizaq aTurystyczna stworzyła
Szlak Kulinarny „Śląskie Smaki”, skupiający loka
Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej to
le z całego województwa, w których można skosz
tować potraw regionalnych. Wiele z nich znąduje pokazy jak się żyło w średniowieczu, walki lycerzy,
się na liście Pro duktów Tradycyjnych Ministerstwa jarmark. Liczne zabawy dla dzieci, konkursy, wy
Rolnictwai Rozwoju Wsi. Tradycyjne smaki sąjuż kłady i występy zespołów artystycznych. Festiwale
dostępne na wyciągnięcie ręki. Organizatorzy za w L ądzi e stan owi ą ni ep owtarzalną ok azj ę do sp otk ań
praszają do kulinarnych podróży szlakiem najlep z kulturą średniowiecza Lądzkie festiwale to impre
zy rodzinne, podczas których nie brakuje atrakcji dla
szy ch „ Ś1ąski ch Sm ak ów” .
Będzie jak zawsze smacznie. I jeszcze ciekawiej dzieci i ich rodziców. Wspólnie i osobno mogą więc
niż zwykle - poza konkursem kulinarnym, wystę uczestniczyć w pikniku naukowym (w krużgankach
pem Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” i prezentacją klasztoru) oraz w grach i zabawach edukacyjnych.
restauracji Szlaku Kulinarnego „Śląskie Smaki” Dla nich też stoi otworem klasztor, gród oraz warsz
- przygotowano dla gości bowiem jeszcze więcej taty rzemieślnik ów i kramy kupieckie na podgrodziu.
Corocznie, tłumy widzów oglądają inscenizacje bi
wyj ątkowych atrakcji.
Więcej informacji można znaleźć na stronie in tew z udziałem drużyn wojów z całej Polski. Można
też zwiedzać obóz późnośredniowiecznych rycerzy,
tern et owej: www. sl aski e sm aki.p 1
którzy rozbijają swoje namioty nieopodal kościoła
Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja.
Więcej informacji można znaleźć na stronie in
tern et owej: http://www. p owi at- slup c a.p 1
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Noc Kultury. Lublin (lubelskie),
6/7 czerwca 2015
Organizator: Warsztaty Kultury w Lublinie

Noc Kultury to wydarzenie, które zachęca do od
krycia niepowtarzalnego klimatu miastą ożywiając
dzidami sztuki ulice, zaułki, dzielnice, miejsca niezna
ne i zapomniane, budząc w uczestnikach wrażliwość
artystycznąi zachęcając do czynnego udziału w życiu
kulturalnym. Podczas Nocy Kultury wszystkie instytu
cje kulturalne oferują darmowy występ oraz przygoto
wuj ą dl a odwi edz ąj ących sp ecj alne atrak cj e.
Najw'ażniejszą sceną wydarzeń jest publiczna
przestrzeń miejską na której prestiżowa teatry stają
na równi z ulicznymi artystami, muzyka symfoniczna
przeplata się z jazzem, folkiem i elektro- fanki em. Zda
rzyć się może wszystko: koncerty na dachach budyn
ków' na dziedzińcach i placach, performance i happe
ningi na skwerach i w zaułkach, instalacje plastyczne
na główmęj arterii miastą spektakle w bramach czy
fontannach miej skich, p okazy mody na schodach urzę
dowych gmachów', kino samochodowa i pokazy w sa
lach Magistratu. To nietyp ow'e i niezwykle interesuj ące
wydarzenie z roku na rok przyciąga do Lublina coraz
większe grono pasjonatów'kultury.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
w^ww. n ockul tur y. p 1

Folklorystyczne imprezy kulturalne w II kwartał e 201 5

Wydarzenie odbywa się corocznie w zabytko
wym Parku Etnograficznym w'Tokarni, w otoczeniu
XIX-XX-wiecznych zabytkowych drew'nianych
obiektów' zgrupow'anych w naturalnych zespołach
osadniczych. Składają się na nie kiermasze wyro
bów'regionalnych, występy świętokrzyskich kapel
ludowych oraz propozycje gospodarstw agrotuiystycznych. Ma zwiedzą ący ch czekają liczne de
gustacje regionalnych potraw' przygotow'ane przez
koła gospodyń wiejskich. Corocznie odbyw'a się
konkurs kulinarny, pokazy ginących zawodów' oraz
prezentacje związane z wiejskimi obrzędami. Wy
darzeniu tow'arzyszy bogaty program artystyczny.

Więcej informacji można znaleźć na stronie in
tern etow'ej: www. świ ętokrzy ski e.org. p 1
Prezentacje Twórczości Ludowej Lasowiaków
i Rzeszowiaków. Kolbuszowa (podkarpackie),
7 czerwca 2015
Organizator: Muzeum Kultuty Ludowej
w Kolbuszowej

Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny.
Tokarnia (świętokrzyskie), 7 czerwca 2015
Organizator: Muzeum Wsi Kieleckiej, Park
Etnograficzny w Tokarni
Impreza prezentująca esencję oferty agrotury
stycznej w'regionie świętokrzyskim, począwszy od
prezentacji wyrobów' regionalnych poprzez propo
zycje gospodarstw agroturystycznych.
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Tematem przewodnim tegorocznego święta
kultury lud owęj będzie garncarstwo. Do skansenu
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zjadą rzemieślnicy z Medyni Głogowskiej i Łążka
Garncarskiego - dwóch największych ośrodków
garncarskich na tym terenie oraz twórcy współcze
snych prac ceramicznych.
Do udziału w imprezie zaproszono również
pszczelarzy, hafciarki, zabawkarzy, malarzy, rzeź
biarzy i przedstawicieli innych specjalności. Nie za
braknie też występ ów kapel i zespołów muzycznych
oraz degustacji pysznych potraw regionalnych.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. muz eumk olb usz ow a p 1
Pochód Lajkonika. Kraków (małopolskie),
11 czerwca 2015
Organizator: Muzeum Historyczne Miasta
Krakowa
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Obecnie pochód lajkonika nawiązujący do tych
wydarzeń inauguruje coroczne Dni Krakowa. Konik
zwierzyniecki (w stroju zaprojektowanym w 1904 r.
przez Stanisława Wyspiański ego) ma postać jeźdźcą
który wokół swojego pasa ma umocowaną konstruk
cję imitującą konia Trasa obchodu konika jest nie
zmienna od XIX w: rozpoczyna się żwawym tańcem
z chorągwią na dziedzińcu klasztoru Norbertanek.
Następnie podąża ulicami Kościuszki, Zwierzyniec
k ą Franciszkańskąi Grodzką aż do Rynku Głównego.
„Uderzenie” buławą trzymaną w ręku przez ląjkomk ą ma przynosić szczęście i pomyślność.
Więcej informacji można znaleźć na stronie in
tern et owej: www. mhk pi, http://www. krak ow.z aprasza.netf
XV Wojewódzki Przegląd Zespołów Tańca
Ludowego. Włodawa (lubelskie), 13 czerwca
2015
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury
im. Oskara Kolberga we Włodawie

Lajkonik, zwany również konikiem zwierzy
nieckim to zabawa ludowa urządzana w Krakowie
w oktawę Bożego Ciała. Wywodzi się ze średnio
wiecznych uroczystości cechowych flisaków. Jak
głosi legenda - pewnego wieczoru w XIII w hor
da tatarska zbliżyła się do bram Krakowa. Tatarzy
postanowili przenocować nad Wisłą w pobliżu
wsi Zwierzyniec i rano następnego dnia przystąpić
do ataku. Zostali jednak zauważeni przez jednego
z flisaków, któiy pomimo popłochu i przerażenia
zwołał drużynę i bohatersko uratował miasto przed
napadem. Pojmawszy Tatarów, wiślańscy żeglarze
przebrali się w azjatyckie stroje i ku uciesze miesz
kańców Krakowa na zdobycznych koniach wjecha
li do miasta.

Impreza pod patronatem Marszałka Wojewódz
twa Lubelskiego i Lubelskiego Kuratora Oświaty,
Starosty Włodawskiego i Burmistrza Miasta Wło
dawą której celem jest prezentacja umiejętności
i dorobku dziecięcych i młodzieżowych zespołów
tańca ludowego województwa lubelskiego, budo
wanie poczucia identyfikacji regionalnej i lokalne
go patriotyzmu, upowszechnianie kultury i sztuki,
ochrona tradycji regionu oraz promowanie twór
czości muzycznej i tanecznej. Jak co roku juty
oceniając występy będzie brało pod uwagę chore
ografię, dobór repertuaru, technikę wykonania oraz
ogólny wyraz artystyczny poszczególnych grup.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. m dk.wl odaw^a.pl
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Manufaktura Smaków. Opole Lubelskie
(lubelskie), 13-14 czerwca 2015
Organizator: Gmina Opole Lubelskie, Opolskie
Centrum Kultury
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Urozmaiceniem imprezy będą inscenizacje
poszczególnych etapów prac poi owych przepro
wadzanych podczas sianokosów - wyznaczania
działek dla kosiarzy, posiłku i odpoczynku - prze
platanych pięknymi, tradycyjnymi pieśniami w wy
konaniu zespołów ludowych.
Więcej informacji można znaleźć na stronach:
www.wok.lublin.pl i http://skansen.lublin.pl
39. Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołow
Regionalnych. Rabka-Zdrój (małopolskie),
13-14 czerwca 2015
Organizator: Małopolskie Centrum Kultury
SOKÓŁ, Miejski Ośrodek Kultury w Rabce-Zdroju

Manufaktura Smaków to wydarzenie kulinarno-kulturalne, kontynuujące wielowiekowe tradycje
handlową rzemieślnicze oraz owocowe Opola Lu
belskiego. W ramach imprezy odbyw ąąsię różne
go rodzaju wystawy produktów rękodzielniczych,
loterie fantowe, degustacje lokalnych potraw oraz
występy sceniczne lokalnych zespołowi kapel lu
dowy ch.
Więcej informacji można znaleźć na stronach:
www.wok.lublin.pli i www. ockopolelubelskie.pl
Z rosa i kosą. Sianokosy w skansenie. Lublin
(lubelskie), 14 czerwca 2015
Organizator: Muzeum Wsi Lubelskiej

Podczas imprezy prezentowane będą tradycyjne
czynności oraz narzędzia wykorzystywane podczas
sianokosów. To znakomita okazja by poczuć trady
cyjną atmosferę polskiej wsi, samo dzielnie wykosić
łąkę oraz spróbować zsiadłego mleka i podpłomy
ków -potraw chętnie spożywanych przez kosiarzy.
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Karpacki festiwal jest przeglądem dziecięcych
zespołów regionalnych różnych grup etnograficz
nych w wieku od ó do 13 lat. Odbywa się co roku
w Rabce-Zdroju, uzdrowisku znanym zapewne
wielu dzieciom w Polsce z racji doskonałych i dla
nich odpowiednich warunków klimatycznych i ze
specjalistycznego dziecięcego lecznictwa Poprze
dziły go - od 1972 r. - przeglądy młodzieżowych
i dziecięcych zespołów regionalnych ogólnopol
skich. A myśl, że będzie on miejscem prezenta
cji dzieci gór zrodziła się wśród organizatorów
w 1974 r. Festiwal stał się, w swoich zamierze
niach, niejako „młodszym bratem”, odbywającego
się w czasie Jesieni Tatrzańskiej, w Zakopanem,
Festiwalu Folkloru Ziem Górskich.
Zasady i cele regulaminowe festiwalu stawiają
przed kierownictwem zespołów trudne zadania:
program pokazu winien być zaprezentowany w for
mie autentycznej - tradycyjnej, uwzględniającej
oryginalne cechy swojego regionu, a szczególnie
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dziecięcego regionu; treść pokazu może być wi ni ZPiTZG „Ina” wspierana w trakcie koncertów
dowiskiem odtwarząącym dawną obrzędowość, przez „Kapelę Goleniowską”, Zespól Śpiewaczy
zgodną z wiekiem dzieci, może być ukazaniem co „Rutka” i „M ałą Inę” . W spotkaniach bierze udział
dziennego „żywo by ci a” dziecka, które pomaga do ok. 15 0-2 0 0 u czestnik ów w zró żni co wanym wi eku.
rosłym, ale i bawi się na kamieńcu czy pastwisku, W ramach spotkań odbywają się zą ęa a warsztato
i równocześnie bardzo pragnie przejąć rodzime we, w trakcie których przygotowywany jest m.in.
muzykowanie - śpiew i taniec. Wykonanie i reży polonez oraz wspólne tańce, zabawy do prezentacji
seria programu winna być utrzymana w konwencji w trakcie koncertów czy wieczoru folklorystycz
teatralnej, a zachowanie dziecka naturalne i spon- nego w Goleniowie. Ważnym momentem spotkań
j e st o dprawi an a w k o ści el e pw. św. K at arzyny msz a
tani czne.
Więcej informacji można znaleźć na stronie in świętą która zawsze daje ogrom wrażeń i emocji.
Do historii już przeszły szczególne te, które są do
ternetowej: www.mcsokol.pl
dzisią wspominane przez mieszkańców Golenio
w ą z udziałem zespołów z Hiszpanii i Irlandii.
XX Międzynar od owe Spotkania
Podczas spotkań goście zwiedzają region, poznają
Folklorystyczne „Nad Iną”. Goleniów
historię i polskie tradycje.
(zachodniopomorskie), 17-23 czerwca 2015
■Więcej informacji można znaleźć na stronie in
Organizator: Zespól Pieśni i Tańca Ziemi
tern et owej: www. i na- fo lk.pl
Goleniowskiej „ Ina", Goleniowski Dom Kultury
42. Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych
w Stoczku Łukowskim. Stoczek Łukowski
(lubelskie), 20-21 czerwca 2015
Organizator: M ejsla Ośrodek Kultury w Stoczku
Łukawskim, Starostwo Powiatowe -u? Łukowie,
Łukawski Ośrodek Kultury

Międzynarodowe Spotkania Folklorystycz
ne „Nad Iną” to święto tradycji, muzyki, tańca
różnych regionów kraju i świata. Spotkania nie
m ą ą charakteru konkursu. Ich celem jest stworze
nie możliwości nawiązania bliższych znajomości
przez uczestników. Głównym celem spotkań było
i jest propagowanie folkloru i poznawanie kultury
innych narodów. Od 20 lat do Goleniowa przyjeż
dżają grupy folki oiy styczne nie tylko z Polski, ale
także z Europy i Azji. Rolę gospodarza zawsze peł

Idea sejmików teatrów wiejskich jest niero
zerwalnie związana ze Stoczkiem Łukowskim.
W 1970 roku odbyła się tu pierwsza edycja tego
wydarzenia. W kolejnych latach idea Przeglądu Teatró w Wi ej ski ch z d oby wał a coraz wi ęk sz ą ren omę,
rozprzestrzeniając się na teren całego kraju. Obec
nie stoczkowski Sejmik jest imprezą o zasięgu re109
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gionalnym: na scenie prezentuj ą się n aj lepsze teatry
wi ej ski e z pięciu woj ewództw p ółn ocn o-ws ch od niej Polski, a laureaci przeglądu biorą udział
w Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej
w Tarnogrodzie.
Więcej informacji można znaleźć na stronach:
www. wo k. lub lin.pl i www.l ok.luko w. pl
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tewska sztuka stodolna została wystawiona w 1907
roku. Rozkwit tego typu twórczości miał miejsce
w okresie międzywojennym, jak również w latach
30. XX wieku. Teatr stodolny przedstawia codzien
ne życie wiejskie, ukazane zazwyczaj w sposób hum oly styczny.

Festiwal Kultury Południ owo słowiańskiej.
Bolesławiec (dolnośląskie), 20-21 czerwca 2015
Organizator: Bolesławiecki Ośrodek Kultury
-Międzynarodowe Centrum Ceramiki

Wydarzenie prezentuje bogatą kulturę regionu
południowej Europy. Ideą przyświecającą temu
przedsięwzięciu jest integracja ludności posiadają
cej różne korzenie, która osiedliła się na tym terenie
po II wojnie światowej. Ma terenie festiwalowym
pow stąe osada „domków”, którą zasiedląą lo
kalne zespoły folklorystyczne oraz kola gospodyń
wiejskich. Mieszkańcy miasta oraz przybyli goście
mają okazję spróbować specjałów kuchni bałkań
skiej: tradycyjnej pity z dodatkami (na ostro i na
słono), zupy gulaszowej czy paprykowej oraz pecenicy - tradycyjnego, świątecznego dania z pie
czonego świniaka. Planowany jest także kulinarny
konkurs na „dobrą pitę“ i „kociołek bałkański".
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.bok.bo 1eslawiec.pl oraz www.dcik.pl.
XXIV Festiwal Teatrów Stodolnych. Puńsk
(podlaskie), 20 czerwca 2015
Organizator: Urząd Gminy Puńsk
Idea tego przedsięwzięcia jest związana z tra
dycyjną kulturą litewską polegającą na organizacji
inscenizacji teatralnych w stodołach. Pierwsza li
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Teatr Stodolny w Puńsku działa już od 1953
roku. Przedstawienia festiwalowe odbywają się
na deskach starodawnej stodoły mieszczącej się
w skanseni e w Puńsku. Każdego roku biorą w ni ch
udział artyści z okolic Sejn i Suwałk oraz goście
z Litwy.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. wro tapo dl asi a.pl
Ogólnopolski Festiwal Folklorystycznej
Twórczości Dziecięcej „ Dziecko w Folklorze”
Baranów Sandomierski (podkarpackie),
20-21 czerwca 2015
Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Baranowie Sandomierskim
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Celem Ogólnopolskiego Festiwalu Folki oiystycznej Twórczości Dziecięcej jest przede wszyst
kim zainspirowanie osób dorosłych pielęgnujących
tradycje związane z rodzimą kulturą do jej aktyw
nego przekazywania młodemu pokoleniu, ochrona
i popularyzacja zanikających gatunków folkloru
słownego i muzycznego, które są związane z sze
roko rozumianą tematyką dziecięcą jak: dziecięca
pieśń sierocą kołysanką pieśń pasterską pieśń
obyczajowa o dziecku, gry i zabawy, tańce, ob
rzędy i zwyczaje dotyczące dzieci oraz rozwijanie
i umocnienie tożsamości narodowej ściśle związa
nej z lokalnym regionalizmem. Mogą w nim wziąć
udział dzieci i młodzież do osiemnastego roku ży
cia. Uczestnicy prezentują się w kategoriach: soli
ści i śpiewacy, grupy śpiewacze, grupy obrzędowe,
instrumentaliści oraz zespoły taneczne. Wymagana
jest dbałość o dobór odpowiedniego repertuaru, do
stosowanego do wieku dziecka. Wy stępy powinny
odbywać się w strojach regionalnych nawiązują
cych do charakteru danej prezentacji.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www kultur ali a pl
Festiwal Malinowy. Godziszów (lubelskie),
21 czerwca 2015
Organizator: Gminne Centrum Kultury i Promocji
w Godziszowie
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Powitanie lata. Tokarnia (świętokrzyskie),
21 czerwca 2015
Organizator: Mizeum Wsi Kieleckiej

Niezwykłe spotkanie z ludowymi tradycjami
związanymi z Mocą Świętojańską. Etnografowie
przybliżą dawną tradycję charakterystyczną dla
dawnej wsi, odbędą się pokazy obrzędowe, tańce
przy ognisku, wyplatanie wianków i wspólne pusz
czanie ich na wodę. Imprezie będzie towarzyszył
kiermasz tradycyjnego rzemiosła.
Więcej informacji można znaleźć na stronie in
tern et owej: www.mwk.com.pl
XI Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny
„Dzieci Gór i Dolin”. Niebocko (podkarpackie),
gm. Dydnia 24-29 czerwca 2015
Organizator: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
i Promocji Gminy Dydnia, Gminny Ośrodek
Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku
Pierwsza edy cj a festiwalu o dbyła się w 200 5 roku.
Od tego czasu na scenie w Niebo cku prezentowały się
już dziecięce i młodzieżowe zespoły między innymi
z Irlandii, Szkocji, Gruzji, Węgier, Rosji i Chorwa
cji, Turcji, Bułgarii i Słowacji. Każdego roku młodzi
artyści starają się me tylko promować folklor swych
krą ów, ale także odtwarzać zapomniane tańce i ob

Podczas festiwalu będzie można me tylko spró
bować lokalnych specjałów przygotowanych na
bazie malin, ale również posmakować innych re
gionalnych smakołyków, zapoznać się z tutejszą
kulturą i obyczajowością oraz posłuchać muzyki
w wykonaniu zespołów i kapel ludowych.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. wok .lublin.pl

ili
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rzędy. Taka wspólna zabawa jest doskonałą okazją do
pokazania jak ważna jest trądy q a i wymiana kulturo
wa obszarów Europy Wschodniej.
Podczas ubiegłorocznej, jubileuszowej edycji
festiwalu największe wrażenie na publiczności zro
biła grupa taneczna z Gruzji, która po wy stępie zo
stała nagrodzona gromkimi oklaskami. Ma podkre
ślenie zasługuje jednak fakt, że wszyscy uczestnicy
reprezentowali bardzo wysoki poziom artystyczny
i na zakończenie otrzymali pamiątkowe nagrody
ufundowane przez organizatorów.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://wdk.podkarpackie.pl
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stę Mistrzowskich Dziel Ustnego i Niematerialnego
Dziedzictwa Ludzkości UNESCO.
Więcej informacji można znaleźć na stronie in
tern etowej: www.nulk.cz
XXXV Pyrzydde Spotkania z Folklorem
- Spotkania z Tradycją. Pyrzyce
(zachodniopomorskie), 25-28 czerwca 2015
Organizator. PyrzycJć Dom Kultury

Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny.
Strażnice (Czechy), 25-29 czerwca 2015
Organizator: Muzeum Wsi Moreno PołudnicwoWschodnick

Pierwsza edycja festiwalu folkioiystycznego, któ
ry należy do najstarszych tego typu imprez w Cze
chach, miał miejsce już w roku 1946. Od tej pory
w każdy ostatni czerwcowy weekend do morawskie
go miasteczka Strażnice zjeżdżają się ludzie z całe
go światą aby rozerwać się i obejrzeć festiwalowe
przedstawienia w amfiteatrach i na scenach w parku
zamkowym oraz w miejscowym skansenie-Muzeum
Wsi Moraw Polu dni owo-Wscho dni ch. Przyjeżdżając
na festiwal, zachwycisz się pięknem pieśni i tańców
ludowych, strojów ludowych w uroczystym pocho
dzie oraz wieloma innymi przedstawieniami. Zatań
czyć możesz tańce z różnych krańców'- świata oraz
wspólnie zaśpiewać i zatańczyć do muzyki ludowej.
Festiwalowi towarzyszy również dziecięcy festiwal
folklorystyczny Dziecięca Strażnice oraz konkurs na
najlepszego tancerza verbuńku - tradycyjnego tańca
pochodzącego z regionu Slovacko, wypisanego na li
112

Pyrzyckie Spotkania z Folklorem to kilkadziesią:
lat tradyqi i nie tylko pyrzyckiej histoni. To z pewno
ścią dziel o, które należy cenić aj ego credo podtrzymy
wać. Ich twórcami byli ludzie adoptujący się do życia
na nowej ziemi i umacniający swoją nową tożsamość.
Ludzie kilkadziesiąt lat wcześniej przybyli na Ziemię
Pyrzyckąz różnych regionów krą u, kultywując czę
sto każdorazowo rodzimy a przez to odmienny folklor.
Celem Pyrzycldch Spotkań z Folklorem jest zachowia
nie regionalnych tradycji ludowych i ich prezentacja
szerokiej publiczności. Festiwal przybliża też polskim
odbiorcom kultury innych narodowości.
Pyrzyckie Spotkania z Folklorem to czterodniowa
impreza plenerowa, ludowy festyn o międzynarodo
wym zasięgu. Uczestniczą w mej zespoły folklory
styczne, twórcy ręko dzieł a i sztuki z Polski i zagranicy.
Więcej informacji można znaleźć na stronie in
tern etowej: www.pdk.pyrzy ce.i nfo.p 1
X Festiwal Folklorystyczny. Opole (opolskie),
27 czerwca 2015
Organizator: Polska Izba Rozwoju Regionalnego
i Lokalnego, Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego, Muzeum Wsi Opolskiej
Od roku 2005 na terenie Muzeum Wsi Opol
skiej odbywa się „Festiwal Folklorystyczny”, któ
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rego głównąatrakcjąsąwystępy zespołów z Czech,
a od kilku lal także regionalny finał Konkursu „Na
sze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów” .
Konkurs ten organizowany jest przez Polską Izbę
Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, przy wsparciu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opol
skiego oraz we współpracy z Opolskim Ośrodkiem
Doradztwa P\.olni czego w Łosi owie.
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coraz większym zainteresow?aniem mieszkańców
i turystów. Impreza stanowi część obchodów?' Dni
Mikołajek i ma na celu promocję potraw? rybnych
oraz rozszerzenie wiedzy o rodzajach i znacze
niu produktów? rybnych w? racjonalnym żywieniu.
Częścią tego wydarzenia jest konkurs kulinarny
Rybką na zdrowie, w? którym w? szranki stają lo
kalni restauratorzy. Miłośnicy dobrej kuchni mają
okazję posmakow?ać znakomitych lyb z mazur
skich wód, sporządzonych na bardzo wiele spo
sobów? Warto zaznaczyć, że podczas tego kulinar
nego św?ięta przygotowyw?ana jest ponad tona ryb.
Każdego roku nad przebiegiem festiw?alu czuw?a
znakomity kucharz i dobry przyjaciel Mikołajek,
Karol Okrasa.

« v

W programie imprezy znajdują się m.in.:
• Zwiedzanie ekspozycji muzeum.
• Prezentacja wystaw czasowych.
• Prezentacja tradycyjnego śląskiego rzemiosła
i rękodzieła artystycznego.
• Występ polskich i czeskich zespołów fol klotystycznych.
• Finał regionalny kolejnej edycji konkursu „Na
sze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki regionów” .
• Warsztaty kulinarne - pokaz wytwarzania pro
duktów tradycyjnych z degustacją.
• Wypieki chlebai pieczywa obrzędowego.
• Stoiska handlowe z wyrobami kuchni regionalnej.
Więcej informacji możnaznależć na stronie in
tern et owej: www.muzeumwsi op olskiej pi
Mazurski Festiwal Rybny „Rybka na zdrowie”.
Mikołajki (warmińsko-mazurskie), 27 czerwca
2015
Organizator: Miasto i Gmina Mikołajki
Mazurski Festiwal Rybny Rybka na zdrowie
po raz pierwszy odbył się w 2007 roku i cieszy się

Więcej informaqi można znaleźć na stronie:
www. it. mrago wo.pl
X „Święto Fajki”. Przemyśl (podkarpackie),
28 czerwca 2015
Organizator: Urząd Miejski -w? Przemyślu,
Przemyski Klub Fajki

Głów?nym celem imprezy jest promocja Prze
myśl a jako stolicy polskiej fajki, a tym samym upow?szechnieme miejscow?ego ręko dzid a artystyczne
go o przeszło 100-letniej tradycji. Bogaty program
113
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obchodów to wystawy i kiermasze fajek, stoiska
producentów fajek, parada fajczarzy ulicami Stare
go Miasta oraz zapalenie Rytualnej Wielkiej Fajki
stojącą przed Muzeum Dzwonowi Fajek.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.przemysl.pl
X Szklarki 2015. Sielce (świętokrzyskie),
28 czerwca 2015
Orgamzator: Staszowska Izba Gospodarcza

W tym roku odbędzie się dziesiąta edyą a jedy
nej na świecie imprezy, podczas której odbywa się
pokaz wytopu szklana powietrzu.
Imprezę odwiedza kilkadziesiąt tysięcy gości
zarówno z krą u jak i zagranicy. Podczas Szklarek
równolegle rozgrywane są Ogólnopolskie Zawody
Hippiczne w ramach Świętokrzyskiej Ścieżki Hu
cuł skiej. Warto zobaczyć tu piękne konie huculskie
i ich zmagania: w próbie dzielności, skokach przez
przeszkody i konkursach zaprzęgów.
Na wszy stki ch o dwi edzaj ący ch szkl arki czekaj ą
liczne atrakcje, m.in.:
• prezentacje rzemiosł dawnych i obecnych,
• mini szkółka jeździecką
• targi sztuki ludowej i wyrobów ekologicz
nych,
• degustacje potraw,
• prezentacje dzieł plastycznych lokalnych
twórców,
• koncerty.
Więcej informacji można znaleźć na stronie in
tern etow ej: www. szkl arki.pl
55 lat Muzeum i 60 lat Łukowskiego Ośrodka
Rzeźby Ludowej. Łuków (lubelskie), czerwiec
-lip iec 2015, Muzeum Regionalne w Łukowie
Orgamzator: Muzeum Regionalne w Łukowie
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W zbiorach Muzeum Regionalnego w Łuko
wie znajdują się eksponaty z dziedziny tradycyj
nego tkactwa ludowego, narzędzia do obróbki lnu,
narzędzia rolnicze z przełomu XIX/XX wieku,
rzeźby, wycinanki, malarstwo sztalugowe profe
sjonalne i ludowe, amonity, eksponaty z zakresu
historii oraz dokumentacja fotograficzna zabytków
nieruchomych. Muzeum gromadzi wszelkie ma
teriały dotyczące kultuiy ludowej Wschodniego
Mazowsza i Południowego Podlasia oraz historii
Ziemi Łukowskiej. Dokumenty te są udostępniane
wszystkim zainteresowanym, szczególnie studen
tom, uczniom i nauczycielom. Działalność placów
ki ma bardzo duży wpływ na zachowanie reliktów
kultury ludowej tego regionu.
Stworzony w ramach Muzeum, Łukowski
Ośrodek Rzeźby Ludowej swoją działalność twór
czą rozpoczął w 1965 roku. Obecnie jest to jeden
z głównych - obok sierpeckiego, łęczyńskiego
i kutnowskiego - ośrodków rzeźbiarskich w na
szym kraju. Prekursorem działalności twórczą tej
placówki był Marian Adamski z kolonii Sobiską
do którego z czasem dołączyli inni lokalni twórcy.
Prace powstające w Łukowskim Ośrodku R.zeźby
Ludowej charakteryzuje: celowość formy, prosto
ta i lapidarność ujęcia tematu, swoboda ekspresji,
śmiałość rozwiązań i bogactwo kolorystyczne. Sta
nowią one naturalną przeciwwagę dla sztuki no
woczesną, abstrakcyjnej i przesiąkniętej swoistym
bagażem cywilizacyjnym.

Z okazji jubileuszu zostanie przygotowana spe
cjalna ekspozycja poświęcona uroczystym obcho
dom Ośrodka Rzeźby Ludową.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. wo k. lub lin.pl
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fot. archiwum KRS

Noc Muzeów w Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce
Krajowej Rady Spółdzielczej
„Dom pod Orłami” ul. Jasna 1 w Warszawie
W dniu 16 maja 2015 r. w godz. 19:00-24:00 po raz piąty Krą owa Rada Spółdzielcza weźmie udział
w ogólnoeuropejskiej akcji „Noc Muzeów” pod hasłem „Noc Ko operaty stów” .
PROGRAM
I PIĘTRO
19:00 - uroczyste otwarcie nowej siedziby Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce
od 20:00 - zwiedzanie ekspozycji Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce z przewodnikiem
(o każdej pełnej godzinie)
II PIĘTRO
prelekcje:
• 20:00 - Wielkie damy polskiej spółdzielczości -p ro f. Zofia Chyra-P\.olicz
• 21:00 - Spółdzielczość w czasie okupacji - Dariusz Gierycz
• 22:00 - Spółdzielnie mniejszości narodowych - dr Marcin Kwiecień
PODZIEMIA
• od 19:00 - zwiedzanie podziemi Muzeum
DODATKOWO:
• stoiska przygotowane przez spółdzielnie i gości „Nocy Ko operaty stów”
• konkursy,
• warsztaty,
• atrakcje dla dorosłych i dla dzieci.
Wstęp wolny
115
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Muzeum Historii Spółdzielczości Krajowej Rady Spółdzielczej
ul. Jasna 1, Dom pod Orłami Warszawa

Od 2001 r. w gmachu Krajowej Rady Spółdzielczej mieści się Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce.
Jego zbiory liczą ok 24 tys. eksponatów; są to dokumenty i fotografie często unikalnej wartości, sztandary,
numizmatyka, medale oraz eksponaty artystyczne: malarstwo i rzeźba. Specjalistyczna biblioteka Muzeum
to ponad 9 tys. książek i 250 tytułów czasopism spółdzielczych z różnych okresów historycznych.
Zgromadzenie tak wielkiej ilości eksponatów i dokumentów z okresu Polskiporozbiorowej, dwudziestolecia
międzywojennego oraz wojny i okupacji to wielka zasługa wielu bezimiennych działaczy spółdzielczych,
a także kierownictwa Muzeum w Nałęczowie (poprzedniej siedziby Muzeum Historii Spółdzielczości
w Polsce) oraz Krajowej Rady Spółdzielczej, która przejęła na siebie cały ciężar organizacyjny i finansowy
tego przedsięwzięcia. Liczba eksponatów wciąż wzrasta - spółdzielnie nadal przekazują do Muzeum
historyczne pamiątki związane ze swoją działalnością.
Dziś dorobek ten podziwiać można w nowej siedzibie Muzeum na I piętrze gmachu Krajowej Rady
Spółdzielczej zwanego „Dom pod Orłami” w Warszawie. W ośmiu salach muzealnych prezentowane są
eksponaty związane z działalnością polskiej spółdzielczości od jej początków do lat II Wojny Światowej.
Każdego roku M uzeum organizuje również kilka wystaw objazdowych, prezentując historię ruchu
spółdzielczego w wielu miastach Polski. Wystawy takie odbyty się m.in. w Krakowie, Poznaniu, Kielcach,
Białymstoku, Sopocie, Warszawie i Radomiu, w 2012 r. uznanym przez ONZ za Międzynarodowy Rok
Spółdzielczości również w siedzibie Senatu RP.
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Szanowna Redakcjo!
Przeczytałam treści trzech egzemplarzy kwar
talnika Kultura Wsi, o istnieniu którego dowiedzia
łam się przy okazji informacji o konkursie „Wieś
w której żyję” na stroni q Aktualne konkursy literac
kie i pragnę podzielić się swoimi spostrzeżeniami.
Szczególnie zainteresował mnie artykuł Aga
ty Białas Kapliczki i krzyże przydrożne w polskim
krajobrazie (nr 3 kwartalnika). Tekst dostarcza cie
kawych informacji, przekazanych w sposób zwię
zły i zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy. Inspi
ruje ponadto do zainteresowania się historią krzyży
w najbliższej okolicy.
Z zawodu jestem nauczycielką języka polskiego
i wiedzy o kulturze, toteż zainteresował mnie po
ziom wypowiedzi stylistycznych gimnazjalistów,
a szczególnie to, co sądzi nastolatek/latka na temat
„Wartość życia wiejskiego.. Może warto byłoby
ogłosić podobny konkurs dla młodzieży szkół po 
nadpodstawowych.
.Artykuł Wiesława Myśliwskiego Rozważania
o kulturze chłopskiej, w którym uświadamia, że my
Polacy, jesteśm y środowiskiem chłopskim, a kul
tura chłopska to kultura matka, może posłużyć na
zajęciach wiedzy o kulturze jako materiał źródłowy
przybliżający istotę kultury, o której mowa.
Uważam wręcz, że moim obowiązkiem jest
uświadomienie młodzieży, szczególnie uczącej się
w Technikum Rolniczym, o istnieniu czasopisma
Kultura wsi i zainteresowanie jego treścią.
Realizacji celu kształcącego na lekcji języka oj
czystego dotyczącej publicystyki pozytywizmu może
posłużyć też artykuł Dominika Wasilewskiego P o
trzeba pisania dla ludu w pierwszej połowie X IX w.
Ważnym elementem jest promowanie na łamach
czasopisma twórców poezji ludowej. Czytelnik śle

dzi sytuację lityczną, oczami wyobraźni kreuje ob
razy poetyckie nakreślone w wierszach, porównuje.
Urodziłam się w 1966 roku w Wysokiem M a
zowieckiem (Podlasie, a właściwie pogranicze
Podlasia i Mazowsza) w rodzinie chłopskiej. Wy
chowywałam się we wsi Tybory Miształe, powiat
wysokomazowiecki, pomagając wraz z młodszym
rodzeństwem w pracach polowych i gospodar
skich. Ukończyłam polonistykę na UW i studia po
dyplomowe w IBL PAN. Od roku 2003 posiadam
status nauczyciela dyplomowanego. Ponad 15 lat
nauczałam w szkole wiejskiej (szkoła podstawo
wa i gimnazjum) w Jabłonce Kościelnej, tam też
mieszkałam. W 2004 roku podjęłam pracę w szko
le ponadpodstawowej, nauczając języka polskiego
i wiedzy o kulturze. Jestem egzaminatorem z przed
miotów humanistycznych w gimnazjum i egzami
natorem maturalnym.
W chwilach poza obowiązkami zawodowymi
i rodzinnymi (jestem m atką czwórki dzieci) za
głębiam się w świecie literatury, czytam i piszę.
W roku 2014 wydałam dwa tomiki wierszy - Uła
mek ziemi mojej i Gościniec. W obydwu są teksty
inspirowane naturą, pracą na roli, wiejską egzysten
cją. W przygotowaniu do druku (zajmuje się tym
córka, studentka polonistyki na specjalizacji edy
torsko-wydawniczej) jest tomik trzeci Za zakrętem,
przybliżający topografię, historię nazewnictwa wsi,
fakty historyczne, obiekty architektoniczne, cmen
tarze, miejsca kultu znajdujące się na obszarze czte
rech gmin z powiatu wysokomazowieckiego.
Podsumowując, gratuluję pomysłu przedsię
wzięcia, jakim jest kwartalnik Kultura Wsi.
Z wyrazami szacunku: Celina Mioduszewska
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Ułamek ziemi mojej.
Świat właśnie jest taki
Świat właśnie jest taki
mlecze na łące, komosa w ogrodzie
w zbożu chabry i maki
Szłam aleją wąskiego gościńca
mieszając stopami biały piasek
śledziłam bociana straceńca
co wdeptywał w śródłąkowy lasek
Podziwiałam staruszki wierzby
rówieśniczki mojej prababki
przydeptywałam źdźbła dzikiej trawy
purchawek dymiące czapki
Odurzałam się wonią gryki
kształtami i barwą polnego dywanu
słuchałam ja k śpiewają czyżyki
szumi kłos dorodnego łanu
I wzdychałam i marzyłam
wyklinałam i ganiłam
lud, który przestał dostrzegać swojskie piękno.
sierpień 1999
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Drogi Czytelniku!
Jeśli zainteresowało Cię nasze czasopismo „Kultura Wsi. Ludzie. Wydarzenia. Przemiany.” zapraszamy Cię
do podzielenia się opinią na jego temat.
Serdecznie zachęcamy do współpracy z redakcją, czekamy na sugestie dotyczące problematyki poru
szanej na łamach kwartalnika, artykuły tematycznie związane z profilem czasopisma, opinie na temat
zamieszczanych artykułów i polemiki z autorami na adres: redakcja@ kulturawsi.cbr.net.pl.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do adiustacji i skracania tekstów.
Prosimy także o rozpropagowywanie czasopisma wśród osób oraz instytucji kultury w obrębie Twojej
miejscowości.
Zachęcamy do prenumeraty naszego czasopisma w 2015 roku
Cena 1 egz. 15.00 zł (w tym 5% VAT), koszt rocznej prenumeraty 60 zł + koszty wysyłki
Jak zamówić „Kulturę Wsi”?
Można zamawiać bezpośrednio w redakcji
tel.: 22 826 57 05
fax: 22 826 0157
m ail: prenumerata@kulturawsi.cbr.net.pl
przez stronę internetową: www.cbr.edu.pl
lub pocztą na adres:
Centralna Biblioteka Rolnicza, ul. M akowskie Przedmieście 66; 00-950 Warszawa
skrytka pocztowa 360

ZAMÓWIENIE
Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 66; 00-950 Warszawa, skrytka pocztowa 360
tel. 22 826 57 05
fax: 22 826 0157
NIP: 525-15-74-557
Nr konta: Bank BGK 68 1130 1017 0020 1469 47620 0001
Zamawiamy prenumeratę kwartalnika „Kultura Wsi. Ludzie. Wydarzenia. Przemiany.”
na 2015 rok w ilości egzemplarzy...................
Nazwa i dokładny adres zamawiającego....................................................................................

N r NIP zam aw iającego...................................................
Należność powinna być uregulowana przelewem na konto podane powyżej tytułem:
„Prenumerata Kwartalnika Kultura Wsi” na 2015 rok

pieczęć i podpis zamawiającego

