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OD REDAKCJI

Kolejny numer Kultur}'' Wsi ukazuje się na progu lata.
Najbardziej to pracowity okres na wsi a jednocześnie naj
bardziej bogaty w wydarzenia kulturalne, co potwierdza
dział dokumentujący jedynie najważniejsze z nich. Na
miarę możliwości staramy się brać w nich udział.
Podróżując po Polsce trudno nie być pod urokiem
pięknie o tej porze roku wyglądających pól, mijanych wsi
i miasteczek pełnych ukwieconych ogródków i balkonów.
Moda na przydomowe trawniki i ogrody zatacza coraz
szersze kręgi, śmiało wychodząc poza granice miast. Tak
to przynamniej wygląda z okien samochodu. We wsiach
z dała od szosy mniej się przykłada jednak wagi do wy
glądu gospodarskiego obejścia. Nieraz się o tym przeko
nywałem podczas rowerowych wycieczek zbaczających
z asfaltowych dróg myśląc przy tym, że pisząc o wsi łatwo popaść w' powierzchowność. Jej przejawem są także
często wyrażane opinie, że polska wieś dzięki unijnym
dopłatom przeżywa najlepszy okres w swojej historii.
Wygląd pól, dobrze wynawożonych i chronionych przed
chwastami i szkodnikami może te opinie potwierdzać,
ale wystarcz}' porozmawiać z rolnikami, aby przekonać
się, jak bardzo obawiają się o sw?oją przyszłość. Zagrożeń
jest wiele, od ekonomicznych po demograficzne. Trudno
naw?et wyobrazić sobie jak wyglądałyby zbiory ow?oców?
z dorodnych plantacji, gdyby nie pracownicy pozyskiwani
zza wschodniej granicy.
Żeby dobrze poznać wieś trzeba żyć na niej. Dotyczy
to także recenzowania wydarzeń kulturalnych. Goście
zaproszeni zawsze uczestniczą w nich w pozycji uprzy
wilejowanej. Dla wielu mieszkańców wsi oderwanie się
od pracy w polu czy zagrodzie naw?et w? dni świąteczne
nie wchodzi w? rachubę. Specyfika współczesnego rolnic
twa polega właśnie na tym, że stając się coraz bardziej
nowoczesne i intensywne, jeszcze większą wymusza
dyscyplinę pracy. Do tego stopnia, że trudno czasem po
zostawić gospodarstwo bez opieki nawet na czas rodzin
nego wosela. I to jest dodatkowy czynnik odstręczający
młodych łudzi od wiązania swój przyszłości z przejmo
waniem rodzinnych gospodarstw? Nie może nie cierpieć
na tym także uczestnictwo w kulturze. W zmieniających
się uwarunkowaniach kultura wsi przestała wyrażać tyl
ko jej wewnętrzne życie, stała się dobrem powszechnym,
coraz bardziej skomercjalizowanym, dostępnym dla każ
dego, kto się nią interesuje. Taki rozwój sytuacji przewi
dywało wielu obserwatorów? i badaczy życia społecznego

m.in. prof. Franciszek Bujak, którego referat sprzed 85
laty przypominamy w? tym numerze. Wieś zmienia się od
wielu pokoleń a dziś przemiany te w?eszły w kolejną, bar
dzo dynamiczną fazę.
Bardzo sugestywnie pisał o tej nieuchronnej przemia
nie wsi także Stanisław Pigoń, którego sylw?etkę i nauko
wy dorobek przypominamy w nowym dziale pt. Rodem
ze wsi. W eseju poświęconym Władysławowi Reymonta wi i Jego Chłopom niedługo po śmierci Noblisty, przewi
dywał, że powieść ta róść będzie w szacowaniu pokoleń,

właśnie jak wyrastał poprzez pokolenia w oczach narodu
Pan Tadeusz, przez współczesnych -ja k wiadomo niedo
ceniony, wzięty za piękną co najwyżej gawędę obyczajo
wą. Zdaniem Pigonia tak jak Mickiewicz uchwycił to co
stało się na przełomie XVIII i XIX wieku z ludem szla
checkim to Reymont opisał przeistaczającą się w? szybkim
tempie fizjonomię wsi polskiej schwycił tyle tego szybko

zmieniającego się świata wiejskiego, ile okiem zdołał
ogarnąć, przytrzymał w biegu przemiany, i zaklął w karty
swej arcypowieści. (...) Kiedy Lipce przebudują się z grun
tu, kiedy świat,,Chłopów” zasunie się w mgłę oddalenia,
kiedy> dzisiejszy kształt wsi polskiej już będzie zatracony,
wtedy pokolenia przyszłe, wiedząc, ile trzeba cenić prze
szłość straconą niepowrotnie, przylgną dopiero należycie
blisko do wizji zostawionej w hojnym darze przez wielkie
go twórcę; dopiero przyszłość oszacuje właściwie Chło
pów Reymonta1.
Jakże nie przyw?ołać tej opinii w numerze, w którym
piszemy o niesłabnącym powodzeniu musicalu Chłopi
na deskach Teatru Muzycznego w? Gdyni. Oto wiaściwa
rola kultury - utrwalać obraz teraźniejszości z myślą o na
stępnych pokoleniach. Z tą myślą ogłaszaliśmy także nasz
konkurs Wieś w której żyję i który spotkał się z dużym
odzewem. Dotychczas napłynęło kilkadziesiąt prac. O ich
ostatecznej liczbie poinformujemy w następnym numerze.
W tę misję ufiwalania przeszłości wypisuje się
pięknie i bogato przedstawiona przez Longina Kacza
nowskiego działalność kolekcjonerska prof. Mariana
Pokropka, który historię Polski stara się opowiedzieć
zgromadzonymi wytworami sztuki ludowej w? urzą
dzonym przez siebie Muzeum.

Ryszard Miazek
1 Stanisław Pigoń, Na drogach i manowcach kultur}? ludowej,
szkice, Lwów Spółdzielnia Wydawnicza „Wieś” 1939, Władysław
ST. Reymont. Rapsod narodu, str. 140
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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
Dr 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. U AM 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 TVP
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

Na pograniczu gospodarki i kultury
Agroturystyka: prawdziwa czy fałszywa nadzieja?
Początki turystyki wiejskiej na ziemiach polskich zawsze było to możliwe, z powodu dużej koncentra
łączą się z nazwiskiem dra Tytusa Chałubińskiego, cji zabudowy brakowało jeszcze ściśle określonych
który rozpropagował wędrówki szlakami Podhala. miejsc wspomnianych turystycznych osiedli1. Takie
Ideę podchwycili inni tzw lekarze higieniści, prze osiedla wkrótce zaczęły jednak powstawać. Decy
ciwstawiając wypoczynek na łonie przyrody nie dowały o tym głównie takie warunki, jak bliskość
zdrowym warunkom życia w wielkich miastach, j ak aglomeracji miejskiej, atrakcyjny krajobrazi dobre
Warszawa, Kraków czy Lwów. Początki tej mody warunki zdrowotne. Dzięki temu „karierę” zrobił
zbiegły się z ambicjami mieszczaństwa, które - nie np. podwarszawski Świder, w II połowie XIX wie
mogąc równać się z bogatą burżuazją i częścią zie ku znany wówczas rysownik M. E. Andriolli zakupił
mi aństwa pod względem dostępności do zagranicz duży obszar leśny dzieląc go na dzidki. Miejscowi
nych uzdrowisk i kąpielisk - wybierało formy wy- rolnicy i rzutcy biznesmeni zachęceni dobrym przy-

fot. Wojciech Petera

poczynku w podmiejskich miejscowościach. W tak
dogodnej atmosferze wyjazdy na letniska stały się
przed I wojną światową bardzo popularne i mod
ne. Wtedy też zaczęła się kariera podmiejskich wsi
Miejscem wypoczynku były domy rolników oraz
specjalnie budowane przez bogatszych mieszczan
domy letnie. Budowano je na działkach gospoda
rzy, czasami zawierając z nimi układy finansowe,
które polegały na wspólnej budowie budynku, który
był pomocny gospodarzom i letnikom. Jednak nie

kładem zaczęli budować większe domy i wynajmo
wać je letnikom2.
Rozwój tuiystyki wiejskiej był szansą na wy
rwanie wsi z biedy i zacofania, jej unowocześnie
nia poprzez budowę domów z przeznaczeniem ich
części na wynajem kwater piywatnych, poprawę
stanu sanitarnego, a także stworzenia źródeł do
1 Prof. dr hab. Cezary Marcinkiewicz - „Rozwój i stan polskiej
agroturystyki”
2 M. Drzewiecki - Agroturystyka.
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chodu. Tak to również rozumiały władze II Rzeczy dla rolników, jak i wypoczywającej ludności miej
pospolitej. W okresie międzywojennym w latach 30. skiej. Do czasu. Po reformie administracyjnej kra
tradycje ruchu letniskowego zaczęły dawać korzy ju w roku 1975 i ustanowieniu w jej wyniku 49
ści, przyjmując form y zorganizowane. Dość szeroki województw, powołane w każdym z nich Woje
zakres uprawnień organów samorządowych oraz wódzkie Przedsiębiorstwa Turystyczne skutecznie
burzliwy rozwój instytucji społecznych i gospodar zmonopolizowały pośrednictwo w wynajmie kwa
czych umożliwiał popieranie organizacji letnisk. ter prywatnych na wsi. Wynikające z tego pośred
Czynniki te oddziaływały silnie także na Wybrze nictwa wyższe obciążenia podatkowe położyły
żu, zwłaszcza w atmosferze szerokiej propagandy kres tej formie wypoczynku6. Nieoficjalnie jednak
spraw morza uprawianej przez Ligę Morską i Kolo wypoczynek na wsi wciąż trwał, choć brak jest
nialną i autentycznego szerokiego zainteresowania danych statystycznych. Część miłośników „wcza
nimi społeczeństwa polskiego. Z inicjatywy prorzą- sów pod gruszą” wracało bowiem do wcześniej
dowej Ligi Popierania Turystyki rozwojem wsi let szych miejsc wypoczynku już bez pośrednictwa
niskowych zajęły się samorządy lokalne2. Powołana WPT. Stan wojenny i lata osiemdziesiąte ubiegłe
w roku 1937 Spółdzielnia Turystyczna „Gromada”, go wieku niewiele pod tym względem zmieniły.
Chcąc podsumować ten kilkudziesięcioletni
działająca dla potrzeb środowiska wiejskiego, za
jedno ze swych zadań statutowych uznała organiza okres wypoczynku z dala od miejskiego zgiełku,
cję wczasów na wsi dla ludności miasta. W rezul natrafimy na barierę braku danych. Najwyżej (i to
tacie na obszarach województw znajdujących się nie w każdym przypadku) można podać ilość wsi
obecnie w granicach Polski działały w 1936 roku letniskowych i osób w nich wypoczywających, na
792 letniska, w których wypoczywało 209 065 tomiast nie wiemy, jak to się przełożyło na zamoż
osób. Dwa lata później w samych tylko letniskach ność rolników i osób związanych z wiejskim bizne
podwarszawskich przebywało już 18,3% ogółu wy sem turystyczno-wypoczynkowym, nie mówiąc już
o stosunku dochodów tej branży w strukturze PKB.
poczywających w Polsce34.
Rozwój tej formy wypoczynku na wsi prze Wiemy natomiast, że moda na wypoczynek na wsi
rwał wybuch II wojny światowej, a w pierwszych zmieniła polski krajobraz. Wymownym tego przy
powojennych latach już do tej idei nie wracano. kładem jest pstrokacizna Zakopanego, w mniej
Wszystko, co prywatne, wymykające się ścisłej szym stopniu Krynicy Górskiej czy Muszyny lub
kontroli państwa było przez nowe władze niemi też zmiana podwarszawskiego nadwiślańskiego
le widziane. Korzystne zmiany nastąpiły dopiero krajobrazu z piachów i sosen na brukowane ścieżki,
po przełomie październikowym. Reaktywowana tuje i cyprysy. Polska była krajem rolniczym, niew roku 1957 spółdzielnia „Gromada” z marszu zindustrializowanym więc nikt nie przejmował się
przystąpiła do organizowania wsi letniskowych specjalnie zachowaniem wiejskiego krajobrazu. To
w formie tzw. „wczasów pod gruszą”5. Pierwsze nastawienie zmieniło się diametralnie po przystą
zorganizowane wczasy letniskowe ulokowano pieniu Polski do Unii Europejskiej, choć wcześniej
w roku 1959 w Krynicy, rok później w Muszy już kiełkowało w umysłach światłych obywateli.
nie, a od 1962 roku w rejonie Borów Tucholskich.
Później doszły do tego Pojezierza Olsztyńskie
i Suwalskie, a w latach siedemdziesiątych Biesz Początki współczesnej agroturystyki
czady. Władze, mimo sprzeczności prywatnej lub w Polsce
spółdzielczej formy turystyki wiejskiej z ideolo Agroturystyka jest częścią turystyki wiejskiej. Jej
gią wyższości gospodarki uspołecznionej, przy rozwój jest jednym z ważniejszych priorytetów Unii
mykały oko na odpłatne wynajmowanie kwater Europejskiej. Już pierwsze programy pomocowe
w budynkach prywatnych, z korzyścią zarówno w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WER) zwra
cały uwagę, że podstawowym warunkiem rozwoju
3 Prof. dr hab. Cezary Marcinkiewicz - Rozwój i stan polskiej obszarów wiejskich jest - mówiąc unijną nowomoagroturystyki.
4 Tamże.
5 M. Drzewiecki - Podstawy agroturystyki.
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wą - wzrost ich różnorodności. Można ją osiągnąć
dzięki rozwojowi tuiystyki wiejskiej i agroturystyki.
Nie wdając się w metodologiczne spory co jest wy
poczynkiem na wsi, co turystyką wiejską, a co agro
turystyką (tych pojęć często używa się zamiennie)
warto zauważyć, że w programach unijnych chodzi
o to, aby agroturystyka nosiła w pełni znamiona tu
rystyki zrównoważonej, szanującej i zachowującej
krajobraz, przyrodę, dziedzictwo kulturowe, zabu
dowę itp. Jest więc przeciwieństwem turystyki wiej-

Na pograniczu gospodarki i kultury

tykę IJE w tym zakresie. Pierwsze miejsce należy
bezsprzecznie do Niemiec. Tam już od 1373 roku
ulubioną formą wypoczynku urzędników?'państwo
wych były niedrogie kw?atery w? wioskach położo
nych blisko miast7* Dziś istnieje w? Niemczech 20
tys. gospodarstw agroturystycznych dysponujących
50 tys. łóżek. Najw?ięcej (ponad 7 tys.) funkcjonuje
w? E>aw?arii. (3. tamże)
W Austrii tradycja przyjmowiania turystów?
w? kwaterach wdejskich liczy sobie ponad 100

fo t archiy/utri *ARiMR

skiej inw?azyjnej, której finalnym efektem były (i są!)
duże pensjonaty, a o tym, że kiedyś była tam wieś,
przypomina parę cherlawych, „zjedzonych” zimow?ą
porą przez sól, drzew.

T urystyka w iejska w k ra ja c h UE
Choć pod w?zględem turystyki wi ej skiej mamy
swój e tradycje i nie jesteśmy „jacy tacy”, to j ednak,
nie uchybiając naszej dumie naród owęj wydaje się,
że dziś nie moglibyśmy wspierać tej formy aktyw
ności środowisk lokalnych, gdyby nie doświadcze
nia pod tym względem krą ów? starej Unii, które
- za sprawą ich rządów? - przełożyły się na poli-

lat. Co piąte miejsce wypoczynku znajduje się
na wsi, a tuiyści na farmach pozostaw?iają rocz
nie ponad 1 mld euro. Usługi agroturystyczne
świadczy 23 tys. gospodarstw? rolnych (10% ogó
łu), dysponując liczbą około 300 tys. łóżek. Naj
więcej, oczywiście, w? Tyrolu (30% gospodarstw?
zlokalizow?anych w? tym landzie). Władze Austrii
mają sobie zam c „przewagi” unijnych komisarzy
i z kasy państwowej sowicie w?spomagają gospo
darstwa agrotuiystyczne w? różnych bezpośred
nich i pośrednich formach.
Pierwsza zagroda agroturystyczna we Francji
pojawiła się dopiero w?roku 1951. Dziś 33 tys. wła
7 Turystyka wiej ska w kraj ach Unii Europej skiej - str om gt ówna.
Internet.
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ścicieli oferuje 42 tys. kwater prywatnych i 300 tys.
miejsc noclegowych. Obok nich istnieje dobrze
zorganizowana sieć gospód w gospodarstwach rol
nych. Ten, kto podróżował trochę po francuskiej
prowincji wie, że swą niewymuszoną prostotą (nie
otynkowane ściany z kamienia lub cegły, drewnia
ne słupy i belki stropowe) nawiązują one klimatem
do czasów minionych. Aż jedna piąta farm (30 tys.)
w Wielkiej Brytanii dostosowana jest do potrzeb
agroturystyki. Mimo to Brytyjczycy nie kwapią
się do tej formy wypoczynku. Ale za to strudzony
wędrowiec z innego kraju, pomyliwszy drogi lub
szlaki, albo też chroniąc się przed kapryśną pogodą,
zawsze znajdzie wikt i łóżko w zagrodzie agrotury
stycznej za niewygórowaną cenę.

Na pograniczu gospodarki i kultury

nie wnikał, czy zakupione za środki unijne konie
i kucyki mogą ścigać się z samochodami w pobli
żu gospodarstw zlokalizowanych przy ruchliwych
trasach. Dziś już wiele tych sympatycznych zwie
rząt poszło na rzeź, nie zaznając wcześniej ani cy
wilizowanej tresury, ani - tym bardziej - ujeżdża
nia wierzchem lub w zaprzęgu mimo, że do dys
pozycji były siodła i bryczki, również zakupione
za pieniądze z Unii. Te, miejmy nadzieję, odosob
nione przypadki nie byty skutkiem złego ustawo
dawstwa lecz nonszalancji, by nie rzec ignorancji,
w zakresie rozporządzeń wykonawczych i związa
nego z tym brakiem monitoringu.

Podstawy praw ne działalności
agroturystycznej w Polsce
J a k jest w Polsce?
Gorzej, niż w wymienionych krajach, ale lepiej niż
np. w Hiszpanii, w której funkcjonuje zaledwie
tysiąc gospodarstw agroturystycznych. W Polsce
natomiast formalnie działalność agroturystyczną
prowadzi ponad osiem tysięcy gospodarstw ofe
rując 84.5 tysięcy miejsc noclegowych8. W roku
ubiegłym z noclegów w gospodarstwach agrotury
stycznych skorzystało 612.5 tys. turystów, z cze
go 7% to turyści zagraniczni, głównie z Niemiec
i Wielkiej Brytanii. Najczęściej odwiedzane regio
ny to Karpaty i Pojezierze Mazurskie. Odpowiada
to gęstości rozmieszczenia zagród agroturystycz
nych na mapie Polski. 40% z nich przypada bo
wiem na województwa: małopolskie, podkarpac
kie i warmińsko-mazurskie9. Pytanie, ile z tych
ośmiu tysiąca faktycznie prowadzi działalność
agroturystyczną, musi pozostać bez odpowiedzi.
Nikt tego bowiem nie monitoruje. Znam takie
gospodarstwa figurujące na liście farm agrotury
stycznych, które nie przyjęły żadnego turysty. Ich
celem nie było bowiem prowadzenie działalności
agroturystycznej lecz uzyskanie dopłat (do 80%
inwestycji) na modernizację budynków miesz
kalnych lub budowę nowych na fundamentach
starych, wyburzonych domostw. Tak się, nieste
ty, również działo. Liczyła się formalna zgodność
dokumentacji z rzeczywistym stanem rzeczy. Nikt

Działalność agroturystyczna nie podlega wpisowi do
ewidencji gospodarczej. Zgodnie bowiem z treścią
art. 3, przepisów Ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej nie stosuje się „do działalności wytwór
czej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz cho
wu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa,
leśnictwa, rybactwa śródlądowego, a także wynaj
mowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków
domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych
innych usług związanych z pobytem turystów?0.
Osoba prowadząca działalność agroturystyczną
w ramach gospodarstwa rolnego zwolniona jest też
od podatku dochodowego od osób fizycznych, pod
warunkiem, że:
- wynajmowane pokoje znajdują się w budyn
kach mieszkalnych;
- budynki mieszkalne należą do gospodarstwa rol
nego w rozumieniu Ustawy o podatku rolnym;
- budynki mieszkalne, w których wynajmowa
ne są pokoje muszą być położone na terenach
wiejskich;
- pokoje są wynajmowane osobom przebywają
cym na wypoczynku;
- liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza
pięciu1011.
Zwolnienie od podatku obejmuje także dochody
uzyskane z tytułu wyżywienia gości mieszkających
w wynajmowanych pokojach. Ustawodawstwo jest

3 www.minrol.gov.pl.
9 Tamże.

10 Dz.U. 2004 nr 173, poz. 1807.
11 Dz.U 1991 nr 80, poz. 350.
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więc bardzo przyjazne tej formie rozkręcania biz
nesu wiejskiego - nic, tylko inwestować w agrotu
rystykę. W praktyce nie jest to jednak takie proste.

Progi i b ariery
V/ debatach sejmowych i senackich w latach dzie
więćdziesiątych posłowie wszystkich nurtów zgod
nie twierdzili, że małe gospodarstwa na siebie nie
zarobiąi w związku z tym trzeba dla nich szukać al
ternatywnych źródeł dochodu. Padały różne niereal
ne propozycje typu warsztaty kowalskią ślusarskie,
pracownie szewskie ltp. Wtedy też pojawił się ternat
agrotuiystyki. Działalność agroturystyczna miała
być szansą dla małych gospodarstw, aby mogły za
pewnić godny byt dla rodziny. Czy tak się stało?
Z badań przeprowadzonych przez Andrzeja
Matczaka z Uniwersytetu Łódzkiego wynika, że
wprawdzie 79,9% ogółu gospodarstw agrotury

stycznych skupiały gospodarstwa małe (do 15 ha
włącznie), to jednak świadczenie przez nie usług
turystycznych obejmowało zaledwie 0,5% ich licz
by12. „Działalność agroturystyczna była częściej
podejmowana w gospodarstwach średnich (15-50
ha)- 0 ,7 ich ogółu, a zwłaszcza dużych (powyżej 50
ha) - 1,5% ich ogółu. Usługi agroturystyczne były
więc częściej oferowane przez większe i silniejsze
gospodarstwa wiejskie, zwracające większą uwagę
na bardziej efektywne gospodarowanie zasobami
czasu, pracy i kapitału13.Tdk więc gospodarstwa
małe w najmniejszym stopniu skorzystały z moż
liwości uruchomienia działalności agrotuiystycznej
- odwrotnie, niż pierwotnie zakładano.
Andrzej Matczak w swej prezentacji diagnozuje
skutki, a nie przyczyny. Te zaś tkwią w mentalno
ści potencjalnych uczestników procesów agrotury
stycznych, ich paupeiyzacji, ban erach ekonomicz
nych i swoistej nonszalancji samorządów lokalnych.
W agroturystykę mogli inwestować tylko ci, któ
rzy mieli pieniądze lub zdolność kredytową. Duża
część nakładów inwestycyjnych była refundowa
na ze środków unijnych, ale najpierw trzeba było
mieć pieniądze aby je zainwestować. V/ sytuacji,
gdy brakło prefinansowama lub łatwo dostępnych
niskooprocentowanych, preferencyjnych kredytów,
właściciele małych gospodarstw już wprzedbiegach
zostali wy eliminowani z możliwości przekształcania
swych domostw w zagrody agroturystyczne. Ma tym
przykładzie wi dać, jak dostępność środków unijnych
rozminęła się z polityką państwa, czy też raczej jej
brakiem. A życie poszło sobie dalej.
Dziś już raczej nikogo nie uda się zainteresować
wypoczynkiem na wsi kusząc zdrowym powie
trzem i jedną dojną krową. Oczekiwania agrotury stów stale rosną. Z badań dr. Jana Zawadki wynika,
że wypoczywający w zagrodach agrotury stycznych
życzą sobie, aby:
-po k ó j był lepiej wyposażony i bardziej kom
fortowy;
- miejsce wypoczynku było w większym stopniu
wyposażone w sprzęt rekreacyjno-sport owy;
- urządzenia sanitarne miały wyższą estetykę;
-organizacja czasu wolnego była bardziej bo
gata;
u Andrzej Matczak - Ewolucja turystyki na obszar ach wiej skich
- prezentacj a na Agrotr avel Kielce 2015 r.
a Tamże.
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-w iedza gospodarzy o atrakcjach była bardziej spodarować, a nie tam, gdzie w pierwszym rzędzie
były potrzebne. Przy dobrej woli ten błąd można
rozległa;
jednak naprawdę.
-łó żk a były bardziej komfortowe;
3. Na obecnym etapie rozwoju agroturystyki
-kuchniabyła lepiej urządzona;
-pokoje bardziej bogato wyposażone w sprzęt; w naszym kraju przepis wyłączający tę formę z po
- w zagrodzie wy po czywała mniej sza li czb a go - datku dochodowego jest dobrym rozwiązaniem.
Wprawdzie w połączeniu z przepisem ogranicza
ści1415
Życząteżsobiepotencjalnigościeobiektó w agro jącym liczbę kwater do najwyżej pięciu wyklucza
turystyczny ch dostępności wypożyczalni rowerów, on bo gacenie się ich właścicieli, ale z drugiej strony
punktów serwisowych, ratowników, plaż, przystani, eliminuje możliwość niekontrolowanej ekspansji
stadnin, padoków. ..b . No, takich oczekiwaniom nie zagród. Dzięki temu jest duża szansą że obszary
wiejskie z ach ową ą swój charakter i różnorodność
sprosta małe gospodarstwo agroturystyczne.
i nie przeistoczą się w wielkie osiedla mieszkanio
we, jak stało się to chociażby z podwarszawskim
Świdrem.
4. Lokowanie środków?'pomocowych na rozwój
agroturystyki powinno, zachowując swój formalno-prawny charakter przewidziany procedurami (często
tworzonymi zbyt gorliwie nasze własne utrapienie),
w? większym stopniu uwzględniać „predyspozycje”
mig sca. Urzędnik prowadzący i rozliczą ący projekt
powinien przecież wiedzieć, że zagroda „agrotury
styczna” zlokalizowana przy ruchliwej trasie me ma
szans na przyciągnięcie agrotury stów?
fot Aleksandra Szymańska
5. Dzięki środkom unijnym zm ieniąą się pol
skie miasta i wsie. Nie zawsze jednak dokonane
z nich inwestycje są celowe i przyjazne dla obywa
Podsum ow anie i w nioski
teli. Presja wykorzystania środków? co do centa jest
1. Znawcy przedmi otu zgodnie twi erdzą, że Polska ogromna Z tego bowiem rozlicza się urzędników?
dysponuje dużym potencjałem umożliwiającym Rewitalizacja cmentarzy (sic!), ścieżki rowerowe
rozwój agroturystyki. Składają się na ten potencjał obowiązkowo z kostki brukowej (przekleństwo
urokliwe krajobrazy wód, lasow i pól, nieskażone rowerzystów), oddzielne, bogato wyposażone la
powietrze, zachowane wartości tradycyjnej kultury boratoria dla uczelni sąsiadujących o miedzę, place
we wszelkich jej przejawach (stare obiekty, jadło, zabaw? dla dzieci we wsiach, w? których rodzi się
zwyczaje, obrzędy, rękodzieło ludowe itp ). To jest n ą wyżej jedno dziecko rocznie albo i me - to kilka
nasz główmy argument.
przykładów? presji wydawania pieniędzy za wszel
2.
Dane statystyczne mówią, że szans na uruką cenę. W przypadku nas tu interesuj ącym, dzięki
chomienie działalności agroturystycznej nie wy środkom unijnym powstało wiele pięknych, wzor
korzystały w dostatecznym stopniu gospodarstwa cowych zagród agroturystycznych. Ale powsta
małe, choć pierwotnie do nich program miał być ły też i takie, które z agroturystyką łączy jedynie
kierow?any. Brakło jednak konsekwencji, a przede źródło pozyskania środków? W obecnej perspekty
wszystkim koordynaąi między programami unij wie unijnej rówmież są przewidziane pieniądze na
nymi, a polityką władz, w tym lokalnych, przez działalność agroturystyczną. Trzeba zrobić wszyst
co te środki poszły tam, gdzie można je było zago ko aby lepiej je wykorzystać w? kierunku niekonserwowania bądź pogłębiania rozwarstwienia wsi
14 Dr Jan Zawadka - Opinie, preferencje, zachowania i oczeki
lecz niwelowania różnic i stworzenia warunków
wania turystyczne mieszkańców miast względem agroturystyki
umożliwiających pozyskanie środków? właścicie
- prezentacja na Agrotravel Kielce 2015 r.)
lom mniejszych gospodarstw? rolnych.
15 Tamże.
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Franciszek Bujak

Istota kultury ze szczególnym uwzględnieniem
kultury wiejskiej w Polsce
Tekst referatu wygłoszonego na konferencji poświęconej kulturze ze szczególnym uwzględnieniem kul
tury wiejskiej, który odbyła się w dniach 11-13 stycznia 1930 r. w Łowiczu Blichu. W poprzednim nu
merze Kultury Wsi zamieściliśmy referaty Mieczysława Limanowskiego i Jana St. Bystronia z powyż
szej konferencji. Prof Franciszek Bujak (1875-1953) je st wybitnym historykiem, założycielem polskiej
szkoły historii gospodarczej, autorem wielu książek i publikacji z dziedziny historii i socjologii wsi. Na
konferencji reprezentował lwowskie środowisko akademickie.

Z wymownych ust szanownego prof. Limanow
skiego usłyszeliśmy wspaniały hymn na cześć kul
tury duchowej. W słowach górnych i pełnych gorą
cego zapału starał on się przedstawić, jak pojmuje
istotę prawdziwej kultury i jak odczuwa tajemnicę
twórczości artystycznej, aby przez wzruszenie es
tetyczne i moralne przelać w słuchaczy swoje sub
telne odczucie tych problemów. W przeciwieństwie
do jego przemówienia celem moim jest przedstawić
zagadnienie kultury przy pomocy prostego i, o ile
możności, uporządkowanego, ścisłego, lecz przez
to także i suchego opisu naukowego, będę się więc
starał prowadzić słuchacza do poznania zagadnie
nia za pomocą faktów i rozumowania i dopiero
przez rozum oddziałać na jego uczucie i wolę.
Zacznę od określenia pojęcia kultury. Kultura to
wyraz powtarzany bardzo często i używany w bar
dzo różnych znaczeniach. Mówimy o kulturze ludz
kości w ogóle, o kulturze umysłowej, o kulturze
dnia codziennego, kulturze towarzyskiej, mówimy
także o ludziach kulturalnych i o czynach niekul
turalnych. Najogólniej można zdefinjować kulturę
jako ogół dotychczasowych zdobyczy ludzkości
w dziedzinie materjalnej, społecznej i duchowej.
Kultura jest więc opanowywaniem przyrody, do
skonaleniem zbiorowego współżycia, zaspokaja
niem potrzeb duchowych człowieka w dziedzinie
zabawy, piękna oraz w stosunku do Boga. Defi
nicja ta obejmuje wszystkie zdobycze człowieka
i objawy jego życia, wyróżniające go od zwierzę
cia, a więc zarówno dodatnie jak i ujemne, trzeba

bowiem pamiętać, że każdy wytwór kultury jest
w mniejszym lub większym stopniu niedoskonały
i ma obok dodatnich stron także ujemne. Bardzo
wiele wynalazków i dóbr kulturalnych może być
użytych przez człowieka na szkodę bliźnich albo
nadużytych na szkodę własną. Są nawet wytwory
kultury, które świadomie były skierowane przeciw
ludziom, a dopiero potem ubocznie stosowane dla
ich dobra.
Ogół zdobyczy ludzkości nazywamy także cy
wilizacją, zwłaszcza ogół zdobyczy późniejszych
w przeciwieństwie do zdobyczy wcześniejszych,
osiągniętych na niższych stopniach rozwoju ludz
kości, zwanych dzikością i barbarzyństwem.
Niemcy posługują się najczęściej na oznaczenie
zdobyczy ludzkości we wszystkich dziedzinach
i na wszystkich stopniach rozwoju słowem Kultur,
a Francuzi prawie wyłącznie słowem eivilisation.
My przyswoiliśmy sobie po kolei oba te terminy,
pochodzące z języka łacińskiego (kultura od colere,
uprawiać, przenośnie: czcić; cywilizacja od civis,
civilis, obywatel, obywatelski). Najpierw przyję
liśmy wyraz cywilizacja od Francuzów, a następ
nie od Niemców wyraz kultura, który jest obecnie
w powszeehniejszem użyciu. W wyrazie „cywiliza
cja” położony jest nacisk na społeczną, w wyrazie
„kultura” raczej na materjalną stronę zdobyczy du
cha ludzkiego.
Spotykane u nas dość często rozróżnianie mię
dzy kulturą, jako dziedziną twórczości duchowej
(sztuki i nauki) a cywilizacją jako dziedziną zdoby
11
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czy materjalnych (technicznych i gospodarczych) nie wysuwaną zasadę „dążenia do wyżycia się”,
nie jest uzasadnione. Przyczyną tego różnicowania do pełnej ekspansji swojego ,ja”, które wprawdzie
jest chęć podkreślenia wyższości kultury ducho nie musi prowadzić do szukania drogi wzwyż, bo
wej nad materjalną i okazanie lekceważenia dla tej może także skierowywać się wszerz na tym samym
ostatniej. Nie można jednak tych dwóch głównych poziomie, jednak niewątpliwie ekspansja sił ducho
działów kultury przeciwstawiać jako zupełnie sobie wych czy fizycznych w formie współzawodnictwa
obcych zjawisk. Kultura duchowa płynie z tego sa i naśladownictwa daje zadowolenie czyli uczucie
mego źródła, co i kultura materjalna i tym samym szczęścia i prowadzi do doskonalenia się, a więc do
także celom służy; jest tak samo jak ona dziełem tworzenia kultury. Tu także znajdzie miejsce, jako
duszy ludzkiej. Kultura duchowa, jako humanizm źródło twórczości kulturalnej tak wysoko niejedno
t. j. najszlachetniej pojęte człowieczeństwo, o ile krotnie stawiana miłość, oczywiście ten wyższy jej
nie jest tylko pracą wewnętrzną nad udoskonale stopień, stanowiący zhumanizowaną nadbudowę
niem własnem, ma tak samo jak kultura materjal popędu rozrodczego.
na na celu szerzenie dobra i oszczędzanie cierpień.
Cywilizacja rodzi się z wieczystej tęsknoty
Niżej wskażemy, że oba działy kultury wzajemnie człowieka do szczęścia, które jako stan idealnej do
sobie służą, a rozwój ich jest w wysokim stopniu skonałości i absolutnego zadowolenia jest dla czło
nawzajem od siebie zależny. Podział znaczenia nie wieka nieosiągalne i dlatego przenosi on je bardzo
jest potrzebny u nas, skoro go niema u innych naro często w świat ponadziemski i najwyższy stopień
dów. Zbyteczne jest także rozróżnianie między cy jego widzi w bóstwie. Następstwem tego zapewne,
wilizacją, jako ogółem zdobyczy pewnego narodu gdyby udziałem wszystkich ludzi był zawsze dosyt
lub grupy narodów, a kulturą na oznaczenie zdoby fizyczny, nie byłoby kultury, względnie nie było
czy w poszczególnych dziedzinach, bo równie do by ciągłego jej rozwoju - odkąd ten dosyt fizyczbrze możemy mówić o cywilizacji francuskiej czy ny - by nastał, jednak w rzeczywistości nigdy tak
chrześcijańskiej, jak o kulturze hiszpańskiej czy nie było i nie jest nie tylko w świecie ludzkim, ale
muzułmańskiej, natomiast dziwne byłoby mówić w ogóle w świecie organicznym jest, że twórczość
o cywilizacji rolnej lub artystycznej zamiast o kul kulturalna jest tak często uważana za służbę bożą,
a dążenie do doskonalenia się za dążenie do nieba.
turze teatralnej lub rolnej.
Kultura to rozwijanie przez człowieka w sobie
i wkoło siebie dobra, piękna i prawdy, bo pod ich
Dlaczego ludzkość tworzy kulturę?
postacią uświadamia on sobie to, czego mu potrze
ba po zaspokojeniu potrzeb fizycznych. Ścisłego
Gdzie jest źródło tej nieustannie i coraz wyżej bi rozdziału pomiędzy potrzebami fizycznemi a po
jącej fontanny kultury? Co skłania ludzi do podej trzebami wyższego rzędu nie ma, ponieważ zaspa
mowania wysiłków, aby się wznosić coraz wyżej kajanie potrzeb fizycznych ma także w sobie czę
ponad poziom już osiągnięty w każdej dziedzinie ściowo elementy dobra, prawdy i piękna, a zaspa
życia? Przyczyny tego pędu ku górze nie można na kajanie potrzeb wyższych odbywa się w części pod
zwać tylko walką o byt, chociaż człowiek podlega postacią uszlachetnienia form zaspakajania potrzeb
temu prawu przyrody razem z całym światem orga fizycznych.
Każdy wytwór kultury da się podporządkować
nicznym, bo na tej zasadzie człowiek powinien by
albo zginąć albo przystosowywać się fizycznie do pod jedno z tych pojęć elementarnych t. j. dobro,
prawdę i piękno. Wprawdzie wytworzenie zacząt
zmienionych warunków bytu.
Wydaje mi się, że tą najgłębszą i zarazem naj ków kultury materjalnej można by tłumaczyć jako
ogólniej wyrażoną przyczyną, zmuszającą człowie lepsze zaspokojenie potrzeb fizycznych, ale takie
ka do tworzenia kultury, jest tkwiący w duszy jego tłumaczenie wydaje się niedostateczne, bo przecież
głód szczęścia, tak głęboki i potężny, że nie może człowiek nie różnił się wtedy od zwierząt. Należy
być zaspokojony przez samo zadosyćuczynienie przypuszczać, że już początki kultury materjalnej
potrzebom fizycznym choćby najzupełniejsze. Pod powstały pod naciskiem jakichś wyższych aspizasadę tę można podciągnąć inną dosyć powszech racyj, chociaż oczywiście jeszcze bardzo nikłych.
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Przemawia za tem wysoki rozwój sztuki w epoce musi być cierpliwie i mozolnie wypracowany, aby
paleolitycznej, o czem dowiadujemy się dzięki jej zyskał pełną wartość artystyczną albo formę nauko
przechowaniu w jaskiniach, gdy o innych dziedzi wą albo wreszcie zastosowanie praktyczne. Dopie
nach kultury duchowej żadnych świadectw nie zna ro najnowszy rozwój nauki daje możność docho
my. Pogoń za szczęściem, wieczna tęsknota za lep dzenia do cennych odkryć i wynalazków na drodze
szym i doskonalszym stanem, wyraża pozytywną metodycznych poszukiwań, które ściślej ogranicza
stronę, niezadowolenie z obecnego stanu, negatyw ją, ale bynajmniej nie wykluczają działania intuicji
ną stronę tego nastroju duchowego, który nieustan ani też nie czynią jej zbyteczną.
Zdobycze kulturalne są dziełami indywidualne
nie pcha człowieka do tworzenia kultury czyli do
budowania tego lepszego stanu. Nie przeczy temu mu ale zarazem i społecznemu. Skierowane do udo
okoliczność, że niekiedy człowiek w dążeniu tem skonalenia dotychczasowego stanu rzeczy muszą
wkracza na obłędne drogi, że nowe zdobycze mogą pozostawać w pewnym do niego stosunku krytycz
przynosić więcej szkód niż pożytku, więcej rozcza nym, ale także muszą się na nim opierać, muszą się
rowania niż zadowolenia, że nie są postępem, ale posługiwać środkami, które są już w użyciu. Każdy
upadkiem.
znaczniejszy wynalazek techniczny, każde orygi
nalniejsze dzieło sztuki, każda nowa myśl naukowa
staje się punktem wyjścia dalszych wynalazków,
J a k się tworzy kultura?
kierunków artystycznych i badań naukowych, czyli
zapładnia setki i tysiące umysłów.
Każda nowa zdobycz musi być udostępniona
Kultura tworzy się przez wynalazki. Wynalazkiem
jest zarówno nowe prawo przyrody, nowy wiersz, masom i upowszechniona wśród nich, bo wtedy do
nowe doznanie wewnętrzne, jak i nowe narzędzie. piero przyczynia się ona rzeczywiście do postępu.
Wynalazek jest zawsze dziełem jednostki, kultu Trzeba więc masy przekonać o jej wartości, pięk
rę tworzą zatem stosunkowo nieliczne jednostki, ności lub pożyteczności, trzeba nauczyć używania,
szczególnie do tego uzdolnione. Nie zawsze i nie trzeba wreszcie zorganizować produkcję i zbyt, gdy
wszędzie „potrzeba jest matką wynalazków”. Od chodzi o masowe i szybkie rozpowszechnienie, tak
czucie nowej potrzeby może istnieć w szerokich więc postęp jest zawsze równocześnie dziełem inkołach społeczeństwa, ale podnietę do szukania dywidualnem i społecznem.
Intensywność wytwarzania i rozpowszechniania
sposobu jej zaspokojenia odczuwa tylko szczu
pła garść ludzi, na wytrwałość w poszukiwaniach kultury zależy od wielkości skupień ludzkich oraz
zdobywa się zapewne tylko kilka jednostek, które od częstości i natężenia stosunków między niemi
często są „opętane” jedną myślą, jednem zagadnie tak pokojowych jak i nieprzyjacielskich. Ogólnie
niem tak, że mimo woli nieustannie krążą koło nie można to wyrazić w ten sposób, że rozwój kultury
go. Pośród tych kilku jednostek znajdzie się tylko zależy od ilości i różnorodności podniet, których
jeden szczęśliwy, który da rozwiązanie.
sobie ludzie wzajemnie udzielają zarówno w kie
Rozwiązanie zagadnienia przynosi najczęściej runku uczuć i woli, jak i uczuć poznania. Właściintuicja czyli natchnienie. Jak błyskawica wydzie wemi wytwórniami kultury wyższej były i są duże
ra się gwałtownie z podświadomości „szczęśliwa osady (miasta), które spotykamy już w epoce neoli
myśl” po wielu nieudanych próbach i długich bez tycznej. Swiątynia-klasztor, rozrastająca się w mia
nadziejnych zmaganiach się zwykle w momencie sto lub stwarzająca je koło siebie przez skupienie
odpoczynku lub nawet rezygnacji. Dlatego na wiernych i poddanych, jest głównem ogniskiem
tchnienie ma charakter nieobliczalny, przypadko kultury w Egipcie faraonów i w całym starożytnym
wy. Natchnienie to najczęstsze źródło nowych zdo Wschodzie aż do centralnej Azji. Z postępem kultu
byczy kulturalnych i to tak najwznioślejszej poezji, ry miasto nabiera tam charakteru świeckiego. Miej
gdzie klasycznym przykładem jest improwizacja, ską także była kultura grecka i rzymska, miejskie
jak i najgenialniejszych odkryć naukowych i wy elementy zaczęły przeważać w kulturze europej
nalazków technicznych. Oczywiście natchnienie skiej już w drugiej połowie średnich wieków.
Okresy największych starć wojennych i najżyw
przynosi zwykle tylko sam pomysł, który potem
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szej wymiany handlowej są także okresami najsil czele, a i dziś idzie w pierwszym szeregu najbar
niejszych zmagań się myśli ludzkiej i najżywszej dziej postępowych narodów, natomiast w dzie
wymiany dóbr kulturalnych. Postęp kulturalny dzinie obyczajów i prawa, urządzeń społecznych
odbywa się nie tylko pod postacią wymiany myśli i państwowych wykazuje wielkie poszanowanie
(nauki) i towarów (handlu), ale i pod formą łupów dla tradycji i reformy na tych polach przepro
wojennych, podpatrywania i wydzierania tajników wadza z wielką rozwagą i stopniowo. Doszła do
powodzenia celem obrony lub celem zwycięstwa.
tego Anglja w wyniku długich okresów wojen do
Postęp i tradycja są zasadniczemi czynnika mowych w średnich wiekach oraz licznych rewomi w rozwoju kultury. Tradycja t. j. wierność dla lucyj religijnych i politycznych w XVI i XVII w.
odziedziczonych po przodkach urządzeń i zdoby
czy kulturalnych i świadome wiązanie dzisiejszych
stosunków z dawniejszemi, oraz postęp t. j. pęd Działy i odm iany kultury. Zasadnicze
do zmiany i ulepszeń tych urządzeń i zdobyczy są działy kultury
jakby dwoma biegunami myśli ludzkiej. Jest rze
czą jasną, że normalnym stanem musi być przewa 1. kultura materjalna, która zaspakaja potrzeby fi
ga dawnych urządzeń nad możnością realizowania zyczne;
2. kultura metafizyczna, odnosząca się do sto
postępu, bo istotny postęp, przynoszący doniosłe
i korzystne zmiany, nie przychodzi łatwo ani nie sunku człowieka do Boga, do tamtego świata (redaje się przeprowadzić doraźnie nawet w dzisiej ligja);
3. kultura społeczna, odnosząca się do urządzeń
szych czasach masowej produkcji przy pomocy ol
brzymich kapitałów. Pozbyć się swojej przeszłości społecznych, wiążących ludzi między sobą (oby
od razu, wyskoczyć niejako ze swej skóry nikt nie czaj, prawo, moralność, formy organizacyj społecz
potrafi, a tak samo stawić bezwzględny opór wszel nych);
4. kultura estetyczna (hedonistyczna), obejmu
kiemu postępowi, czyli odgrodzić się bezwzględnie
od wszelkich stosunków z sąsiadami. Bywają okre jąca wszystko, co służy do uprzyjemnienia życia
sy, w których społeczeństwa namiętnie przeciwsta i jego ozdoby.
Jasną jest rzeczą, że wszystkie te działy są ze
wiają się zmianom zwłaszcza w kwestjach społecz
nych i politycznych, dochodzi nawet do rewolucji sobą silnie splecione, ponieważ pojawiają się i roz
w obronie tradycji. Tak było np. w Polsce, gdzie wijają równolegle. Kultura metafizyczna (religij
w XVI szlachta myślała tylko o egzekucji dawnych na) potrzebuje: 1) świadczeń z dziedziny kultury
praw, a w XVII w. podnosiła rokosze w ich obro gospodarczej na ofiary, budowle i utrzymanie du
nie. Daleko częstsze są wypadki rewolucji dla wy chownych, 2) świadczeń z dziedziny kultury este
walczenia postępu. Jest rzeczą charakterystyczną, tycznej dla ozdoby świątyń, sprzętów i szat obrzę
że rewolucje w pierwszym rozpędzie wysilają się, dowych, 3) wreszcie z dziedziny kultury społecznej
aby zacierać ślady dawnej kultury i tradycji, jednak dla organizacji kościoła i jego uposażenia. Kultura
po każdej rewolucji przychodzi fala reakcji, która estetyczna w zakresie plastyki rozwija się: 1) na tle
stara się przywrócić wszystko to, czego usunięcie kultury materjalnej, posługuje się jej środkami, jest
nie było uzasadnione rzeczywistą potrzebą. Giną jej uszlachetnieniem, 2) długo zwraca swe wysiłki
przy tern nieraz bezcenne dzieła sztuki i warsztaty przede wszystkiem w kierunku kultury metafizycz
nauki i ogniska życia religijnego z wielką szkodą nej i społecznej (muzyka, pieśni, tańce obrzędowe
dla kultury. To odrabianie czynów rewolucji przez i t. d.). Moralność jest instytucją społeczną, opiera
życie świadczy, że rewolucje, nawet jeżeli są nie się jednak zwykle na powadze religji, a ma na celu
uniknione, są tylko zboczeniem z właściwej drogi ochronę dóbr kultury gospodarczej (własność).
Kultura nie ma wszędzie i zawsze jednakowej
ewolucji t. j. stopniowego zastępowania dawnych
postaci, ale wykazuje rozliczne różnice i odmiany,
form kulturalnych przez nowe.
Wzorem rozumnego stosunku do tradycji spowodowane przez czas i położenie geograficzne
i postępu jest naród angielski, który niegdyś na oraz różnice etniczne. Tak np. ze względu na po
polu kultury gospodarczej i naukowej szedł na łożenie geograficzne można mówić o kulturach
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borealnych, stepowych, morskich itd.; ze względu innych polach, jak nie wyklucza bujnego życia t. j.
na czas można mówić o kulturze starożytnej, śre korzystania z wszystkich zdobyczy kultury.
dniowiecznej itd.; ze względu na epokę rozwojo
Mimo zależności wzajemnej poszczególnych
wą można mówić o kulturze matrjarchalnej i patr- działów kultury zwykle nie rozwijają się one rów
jarchalnej; ze względu na podstawy gospodarcze nomiernie i równoległe, różne, historyczne prze
o kulturze łowieckiej, rolniczej, kapitalistycznej ważnie, czynniki sprawiają, że poszczególne działy
itd.; ze względu na skład etniczno-językowy o kul kultury posuwają się skokami naprzód a nawet co
turze słowiańskiej i polskiej; ze względu na podsta fają się niekiedy dosyć znacznie wstecz. Po długich
wę religijną np. o kulturze chrześcijańskiej i bud tysiącach lat, w których obok drzewa i kości ka
dyjskiej; ze względu na uwarstwienia społeczne np. mień był głównym materjałem narzędzi, przyszło
0 kulturze szlacheckiej, mieszczańskiej itd.
zastosowanie metali. Koniec starożytności i śre
Działanie tych wszystkich czynników różni dniowiecze europejskie charakteryzuje się brakiem
cujących uwydatnia się mniej lub więcej głęboko postępu nauk przyrodniczych i techniki. W zakre
we wszystkich działach kultury materjalnej i spo sie rzeźby sztuka europejska nie przewyższyła do
łecznej, religijnej i estetycznej, nakazując zarówno tąd rzeźby greckiej, w zakresie architektury cały
naukowemu badaczowi jak i praktycznemu dzia XIX w. nie stworzył oryginalnego stylu, dopiero
łaczowi wyodrębniać liczne zespoły kulturalne, żelazo-beton stał się źródłem nowego stylu w XX
pozostające do siebie w stosunku równorzędnym wieku. Uderzające jest również, że wiele kultur do
szło bardzo wcześnie do sformułowania swego sys
1 hierarchicznym (układ pionowy i poziomy).
Odczuwanie potrzeb i zdolności duchowe do ich temu filozoficznego (np. Indje, Chiny, Grecy w kul
zaspokojenia nie są jednakowe u wszystkich grup turze europejskiej) i długo pozostała ta dziedzina
etnicznych. Jedne ludy mogą mieć więcej popę bez twórczości. Zasadniczą cechą kultury religijnej
du do kultury estetycznej, do tworzenia literatury jest tworzenie niemal od razu systemów nie pod
i sztuki np. Grecja, drugie do spekulowania nad legających dalszej ewolucji, chyba drogą rewolucji
najwyższemi zagadnieniami bytu (np. Hindusi) (odszczepieństwa).
i do poznawania przyrody, a inne zwracać uwagę
Najważniejszą postacią zespołu kulturalnego
przede wszystkiem na sprawy gospodarcze (np. Fe jest niewątpliwie naród, jako jednostka psychicznicjanie). Jedne społeczeństwa, wszedłszy na drogę no-społeczna, będąca zarazem najczęściej jednost
podboju, stawiają na pierwszym planie doskonale ką polityczną czyli państwem, które jest najwyższą
nie organizacji wojskowej i państwowej (np. Rzy organizacją do spełniania zadań, wynikających ze
mianie), inne zaś, skłonne do szukania głównego współżycia ludzi na jednem terytorjum. Dzięki
źródła w przemyśle, muszą okazywać zaintereso wspólnemu językowi, wspólnym losom w prze
wanie do udoskonaleń technicznych. W każdym szłości i wspólnym warunkom bytu w teraźniejszo
razie trwałej i daleko idącej jednostronności w roz ści wytwarza się wśród mieszkańców kraju jedność
wijaniu kultury niema i być nie może. Społeczeń duchowa, na którą składa się pewien przeważający
stwo zacofane pod względem kultury technicznej sposób patrzenia na świat (światopogląd), pewne
i przemysłowej nie może zbudować wielkiego wspólne wyższe dążenia (ideały) i pewne przewa
państwa. Wyższa kultura gospodarcza prowadzi żające sposoby reagowania i działania (charakter)
bezwarunkowo do wyższej organizacji społecz czyli pewne podobieństwo myśli, uczuć i woli.
nej. Wyższa organizacja społeczna nie da się po Świadomość wielkiej przeszłości historycznej na
myśleć bez poważnego rozwoju kultury duchowej rodu oraz rozmiarów i wartości jego współczesnej
itd. Głęboka wiara religijna, stwarzająca wysokie pracy twórczej w porównaniu ze społeczeństwami
wewnętrzne życie duchowe, polegające na obcowa sąsiedniemi wzmacnia i pogłębia uczucie przywią
niu z Bogiem, może nie pobudzać życia duchowego zania do tej jedności czyli patrjotyzm.
w innych kierunkach, a nawet od nich odwracać,
Całokształt stanu posiadania kulturalnego gru
a więc w konsekwencji tamować rozwój kultury py ludności związanej wspólnem uczuciem naromaterjalnej, jednak intensywne życie religijne by dowem nazywa się kulturą narodową. Ponieważ
najmniej nie wyklucza twórczości kulturalnej na w obrębie państw czyli krajów mieszkają często
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różne narodowości, należy odróżniać kulturę naro
du od kultury państwa, i tak w naszym wypadku
należy rozróżniać polską kulturę narodową i stan
kulturalny państwa polskiego.
Czynnikami indywidualizującemu kultury naro
dowe są wszystkie te czynniki, któreśmy wymie
nili, omawiając zróżnicowanie kultur i określając
pojęcie narodu. Wśród społeczeństw, żyjących
w ścisłym kontakcie ze sobą i posiadających jed
nakową mniej więcej kulturę materjalną, metafi
zyczną (chrześcijańską), społeczną i estetyczną,
jak w Europie, najbardziej znaczącym wydaje się
czynnik psychiczny, tkwiący z jednej strony w ra
sie (różne mieszaniny antropologiczne) i w języ
ku (różna budowa, odmiana i składnia języków).
W charakteryzowaniu narodów i ich kultur kładzie
my największy nacisk na galijską lotność i jasność
Francuzów, na trzeźwość i konsekwentność anglo
saską, na gruntowność i systematyczność niemiec
ką, na mglistość i fantastyczność słowiańską.
Wartość kultury danej grupy społecznej można
oceniać ze względu na nią samą oraz ze względu na
inne grupy społeczne i na ludzkość całą. Wartość
kultury ze względu na samą grupę, jako posiada
jącą i pomnażającą swoją kulturę, należy oceniać
z punktu widzenia stopnia rozwoju i dobrobytu
w danej chwili w porównaniu z innemi społeczeń
stwami, tudzież z punktu widzenia jego przyszłości
t. j. widoków na utrzymanie się przy życiu i na dal
szy wyższy rozwój. Ze względu na inne ugrupowa
nia społeczne wartość kultury może być oceniana
1) z punktu widzenia obfitości twórczej i oryginal
ności t. j. ilości i doniosłości dorobku kulturalne
go, tudzież 2) z punktu widzenia żywotności t. j.
a) zdolności do ekspansji czyli udzielania swego
dorobku innym grupom społecznym, oraz b) zdol
ności do asymilacji t. j. do korzystania z dorobku
innych społeczeństw.
Zbytecznem jest podkreślać, że wartości te są
bardzo różne. Jedne kultury są bogate, inne ubogie.
Zarówno pierwsze, jak i drugie mogą być w wyso
kiej mierze oryginalne lub polegać prawie wyłącz
nie na zapożyczeniach. Zapożyczenia mogą pocho
dzić z inicjatywy danego społeczeństwa, np. dzięki
jego położeniu geograficznemu, albo z inicjatywy
innego społeczeństwa np. dzięki długotrwałemu
poddaństwu politycznemu. Zdolność kultury do
ekspansji nie zależy wyłącznie od jej objektywnej
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wartości, ale także od jej położenia geograficznego
lub od propagandy (uroku), jaką rozwija. We wcze
snych wiekach średnich najszerszy wpływ w p i e 
rała kultura państwa Franków, w epoce odrodzenia
największą ekspansję posiadała kultura włoska,
a w epoce baroku i rokoku (XVII i XVIII w.) Fran
cja. Obecnie największą ekspansywność okazuje
kultura amerykańska.
Stan posiadania w dziedzinie kultury tej war
stwy, którą wyodrębniamy od innych warstw spo
łecznych jako lud, nazywamy kulturą ludową. Na
leży rozróżnić kulturę ludu t. j. poziom kulturalny
warstw niższych w pewnym kraju czy państwie
i kulturę ludową t. j. cechy swoiste, odróżniające
kulturę danej warstwy ludowej od kultur innych
warstw danego narodu, tudzież od kultury warstw
ludowych innych narodów. Obok kultury ludowej
można z osobna mówić o kulturze wsi, która obej
muje prócz wieśniaków rolników także inne war
stwy żyjące na wsi (szlachtę, intelignecję wiejską),
tudzież górników i robotników przemysłowych.
Kultura jest funkcją życia ludzkiego, to też ży
cie jej wykazuje podobną cykliczność, jak życie
człowieka. Kultura rodzi się, rozrasta i dochodzi do
największego rozkwitu i dojrzałości, potem prze
chodzi w stan przejrzałości i zastoju oraz bierności,
i w tym stanie może trwać długo, setki lat. a nawet
więcej. W tym stanie może ją także spotkać zupełna
zagłada albo też może się z niego obudzić do nowe
go życia, nowej twórczości pod wpływem silnych
podniet i wpływów zewnętrznych. To nowe życie
kultury musi już być oczywiście bardzo znacznie
przekształcone. Tak np. obudziła się kultura japoń
ska do nowego życia pod wpływem zetknięcia się
z kulturą europejską w połowie XIX w., w obec
nych zaś czasach budzą się do nowego życia także
pod wpływem europejskiej kultury dwie najstarsze
i najoryginalniejsze kultury: chińska i indyjska, co
będzie miało bardzo doniosłe znaczenie dla kultury
europejskiej i dla całej ludzkości.
Z drugiej strony istnieją oznaki, że najbardziej
rozwinięte człony kultury europejskiej: Francja,
Anglja i Niemcy zbliżają się szybkim krokiem do
stanu przejrzałości. Industrjalizacja i urbanizacja
tych społeczeństw dochodzi już do tak wielkich
rozmiarów i do takiego natężenia, że warunki bytu
człowieka ulegają głębokim przemianom w kie
runku niekorzystnym, zwłaszcza warunki bytu dla
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rodów i klas i odpowiada nieskończoności ich po
trzeb i dążeń, oczywiście w sposób schematyczny.
Jeżeli bezwzględnie potrzebujemy pojęcia kultury
dla porozumiewania się w celach praktycznych ży
cia bieżącego i w celach naukowych, to nie może
my twierdzić, że o istocie kultury szkoda mówić.
Wszak określenie pojęcia kultury nie jest niczem
innem, jak określeniem jej istoty. O istocie czyli po
jęciu kultury trzeba mówić, tak samo, jak się musi
mówić o istocie życia, elektryczności, materji itd.
Rozległość i skomplikowanie zjawiska, które zowiemy kulturą europejską, i brak dostatecznej per
spektywy spojrzenia jest powodem, że trudno nam
przychodzi pojmowanie jego istoty i ogarnięcie ca
łokształtu, skoro stoimy wśród niego, jesteśmy nie
jako jego cząstkami. Powstają więc pojęcia o kul
turze niepełne i poglądy na nią niejasne, przeważa
ją często wrażenia chaosu i wieży Babel, wrzenia
i walki, z której coś konkretnego dopiero w przy
szłości się ukaże. Stąd powstają wątpliwości, czy
dzisiejszą naszą kulturę europejską możemy nazy
wać kulturą, stąd się rodzą obawy o przyszłość kul
tury i skargi na rozprężenie duchowe, a zwłaszcza
moralne świata czy tylko narodu. Naodwrót dzięki
oddaleniu wydaje się nam kultura ludowa bardzo
jednolitą organiczną budową. Ale czy tak jest rze
czywiście? Czy tak sądzą przedstawiciele tej kul
tury?
Subjektywność i ułamkowość oceny kultury
jest objawem naturalnym i koniecznym u ludzi,
podobnie jak subjektywność i ułamkowość jej
użytkowania i to nie od dzisiaj dopiero występuje.
Wyciąganie stąd wniosków przesadnie krytycznych
i beznadziejnie pesymistycznych wskazuje tylko na
wielkie braki naszej wiedzy historycznej, która jest
niezbędnym środkiem do analizy zjawiska kultury
i syntezy jej pojęcia.
Skargi na dzisiejszy chaos i rozprężenie kultury
są podobne do wiekuistych skarg na „czasy dzisiej
sze” i do „chwalby czasów minionych”, kiedy to
lepsza była służba, lepsi moralnie i silniejsi fizycz
nie ludzie, lepsze wyroby i lepsze zarobki. Najczę
ściej spotyka się zarzuty, że dzisiejszej kulturze brak
jednolitych podstaw moralnych, filozoficznych i re
Czy m am y dzisiaj kulturę?
ligijnych i podawanie średnich wieków jako wzoru
jednolitej, jednym duchem owianej kultury.
W rzeczywistości kultura średniowieczna roi się
Pojęcie kultury obejmuje cały wszechświat ludzki,
całe bogactwo duszy ludzkiej wszystkich ras, na od sprzeczności i walk, zasad i pojęć. Chrześcijań

człowieka jako organizmu fizycznego, wskutek
czego ulega zwątleniu zdolność rozrodcza ludno
ści. Wzrost produktywności pracy przez mechani
zację nie może nadążyć wzrostowi kultury ludności
t. j. jej potrzeb, wskutek czego przyrost ludności
zostaje zatamowany. Nadmiernie rozwinięta kultu
ra miejska zamiast ułatwiać mnożenie się ludności
zaczynają pożerać, zresztą miasto zawsze przyczy
niało się do przyrostu ludności tylko na wsi przez
podnoszenie jej kultury, samo rozrastało się jedy
nie dzięki napływowi nadwyżki ludności ze wsi.
Były okresy, w których ludność miast wymierała
tak szybko, że dla utrzymania dotychczasowej licz
by ludności konieczny był nowy dopływ ze wsi.
W ostatnich dziesięcioleciach poprawiły się warun
ki mieszkaniowe i higjeniczne w miastach, to też
w niektórych krajach i miasta wykazują nadwyżki
urodzin, ale znacznie mniejsze niż wieś.
Jakiekolwiek będą losy tych trzech najwyższych
przedstawicieli kultury europejskiej, nie ma powo
du do przewidywania całkowitego upadku tej kul
tury. Przedewszystkiem należy zwrócić uwagę, że
kultura europejska jest zespołem zróżnicowanem
na liczne narody i państwa, które się znajdują na
różnych stopniach rozwoju i żyją w bardzo róż
nych warunkach geograficznych na wielkich ob
szarach Europy i Ameryki, nie licząc już Australji
i znacznych części .Azji i Afryki. Stanowi to ogrom
ny zasób sił i bogactwo podniet i źródeł rozwoju
na dalszą przyszłość. Oczywiście należy się liczyć
z tern, że ten przyszły rozwój może być poprze
dzony przez dłuższy okres krytyczny i może się
przedstawiać w podobny sposób, jak rozwój kultu
ry europejskiej po upadku starożytności klasycznej.
Prawdopodobnie zatem, choć kultura ta nie ulegnie
zagładzie i będzie miała bezpośredni dalszy ciąg,
to jednak jej oblicze znacznie się zmieni, ponieważ
proporcja mieszanin ras ludzkich i centra sił poli
tycznych i gospodarczych ulegną zmianie, podob
nie jak było na początku starożytności klasycznej
grecko-rzymskiej i na początku średnich wieków
romańsko-germańskieh.
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stwo pełnej est na początku średnich wieków sporów
dogmatycznych, schizm i herezyj, które pod koniec
są może rzadsze, ale doniosłe przez głoszenie re
wolucji społecznej (katarzy, wiklifizm, husytyzm),
a kończą się średnie wieki protestantyzmem. Papie
stwo przeprowadza zasadę swego prymatu kosztem
odszczepieństwa patrjarchatów wschodnich, prze
prowadza długotrwałą walkę z cesarstwem (XI-XIII w.) i wychodzi z niej zwycięsko, ale potem
doznaje klęski w starciu z monarchją francuską
(niewola avinijońska w XIV w.), a wniosków końcu
musi walczyć ciężko przeciw zasadzie koncyliarnej
t. j. przeciw przewadze soboru powszechnego nad
sobą (XV w.). Przywykliśmy uważać hierarchiczno-feudalny ustrój społeczny i polityczny średnich
wieków za coś powszechnego i nieruchomego,
tymczasem porządek ten nie jest nigdy powszechny
w Europie katolickiej, ani nie ma jednolitej postaci
w zachodniej Europie, a zostaje podkopany przez
ustrój miejski i przez absolutną monarchję oraz
rozwój państw i kultur narodowych już w drugiej
połowie średniowiecza. Dalekie są również wieki
średnie od jednolitego poglądu na źródło władzy
politycznej. Zaczynają one od pierwotnej demo
kracji, w której plemię (lud) jest źródłem władzy.
Potem przychodzi obejmująca cały świat katolicki
idea civitas Dei, którą chce realizować monarchja
karolińska, a po niej odnowione przez Ottonów ce
sarstwo rzymskie narodu niemieckiego, ale jakże
daleka jest rzeczywistość od tej idei. W XI wieku
równocześnie z wstrząsającą posadami świata śre
dniowiecznego walką między papiestwem a ce
sarstwem o zwierzchnictwo jednego nad drugiem
i o władzę nad światem katolickim, zaczyna odży
wać zasada suwerenności narodu, czyli zwierzch
nictwa politycznego, idąca równolegle z rozwojem
autonomji a potem niezawisłości politycznej miast
i zdobywająca coraz silniejsze uzasadnienie w teorji prawa politycznego, począwszy od prawników
XII wieku, a skończywszy na Marsyljuszu z Padwy
(XIV w.) i teoretykach zwierzchnictwa Soboru nad
papieżem (XV w.).
Sztuka gotycka jest uważana powszechnie za
wykwit i najlepsze odzwierciedlenie ducha śre
dniowiecznego i jego porządku społecznego, opar
tego na głębokiej wierze i na nauce kościoła kato
lickiego. Nie zwraca się jednakże przytem uwagi
na fakt, że artyści i rzemieślnicy, którzy budowali
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te przecudne katedry, potężne zamki i ozdobne ra
tusze, byli przeważnie zorganizowani w tajne sto
warzyszenia samopomocowe, posługujące się symbolicznemi obrzędami, które w XVIII w. przejęła
organizacja wolnomularstwa; należy przypuszczać,
że tylko drobna ich część, i to niekoniecznie naj
zdolniejszych, ma obok wykształcenia zawodowe
go szersze wykształcenie ogólne, dzięki któremu
może sobie zdawać sprawę z ducha ówczesnej kul
tury. Miejskie cechy rzemieślnicze, będące napoły
organizacjami religijnemi, mają na celu zastąpić
stowarzyszenia świeckie (gildje, bractwa) pocho
dzenia jeszcze przedchrześcijańskiego i rozwijają
się dopiero od XIII w.
W rzeczywistości wieki średnie żyły, podob
nie jak późniejsze czasy, wśród konfliktów pojęć
i zasad moralnych, wrzało w nich i kłębiło się od
górnych wzlotów duchowych i od niskich namięt
ności. Mimo mniejszej liczby ludności, mniejszego
zasobu dóbr kulturalnych i mniejszego ruchu, nie
było łatwiej orjentować się w świecie ówczesnym
ludziom, bo rozporządzali oni mniejszym zasobem
wiedzy.
Nie brak jednak w średnich wiekach pism, któ
re dobitnie wskazują na ten stan rzeczy. Należy do
nich także Dante, którego Boska Komedja jest bez
wątpienia najdoskonalszym obrazem i syntezą kul
tury średniowiecznej, albowiem z tego arcydzieła
widać, jak średnie wieki były rozdarte walkami idei
oraz interesów, jakim bezładnym „jarmarkiem”
mogły się wydawać. Jeżeli mimo tego upowszech
nił się pogląd o jednolitości duchowej średnich wie
ków, pochodzi to stąd, że piśmiennictwo i szkolnic
two pozostawało w rękach duchowieństwa, ślady
zaś piśmienne odmiennych poglądów były nie tyl
ko mniej liczne, ale także były niszczone.
Sądzę, że zbytecznem już jest zwracanie uwagi,
że podobny stan niejednolitości źródeł życia religij
nego (kultów), oraz źródeł życia umysłowego (roz
bieżność poglądów filozoficznych) i chaotyczności
życia, wskutek przewrotów społecznych i różno
rodności ustrojów politycznych, przedstawia kul
tura grecka w najświetniejszej epoce, t. j. między
VII a III w. przed Chrystusem, chociaż urobiliśmy
sobie dość jednolity jej obraz konwencjonalny.
Jakkolwiek trudno jest jednolicie ująć i scharak
teryzować dzisiejszą kulturę europejską, to jednak
nie jest to niemożliwe, jeżeli pojęcia kultury nie za
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cieśnimy w sposób nieuzasadniony i subjektywny
czyli jeżeli staniemy na objektywnem stanowisku
naukowem. Zresztą, aby jakaś kutura była kulturą,
nie trzeba wcale, aby była przez swych przedstawi
cieli, tak twórców jak i konsumentów, obejmowaną
w swym całokształcie i rozumianą, wystarczy, aby
żyła i rozwijała się, to chyba nie ulega wątpliwości.

Cechy kultury polskiej
Nie mogąc przechodzić szczegółowi cech kultury
europejskiej ani kultur poszczególnych narodów eu
ropejskich, ograniczymy się do krótkiej charaktery
styki kultury polskiej. Kultura jest wytworem ducha
i jego wyrazem zewnętrznym. Cechy więc kultury
narodowej odzwierciedla charakter narodowy.
W charakterze narodowym polskim przewa
ża czynnik uczuciowy nad czynnikiem rozumu
i woli, stąd płynie cały szereg dodatnich i ujem
nych jego cech. Do dodatnich należy głębokie
przywiązanie do kraju, państwa i jego wolnego
ustroju, do języka, obyczaju i religji. Dzięki temu
przywiązaniu jesteśmy nie tylko dosyć odporni
na wynarodowienie, ale także wywieramy przy
ciągający wpływ na innych czyli asymilujemy,
choć umiemy także dostosowywać się do obcych
warunków. Przywiązanie to idzie niekiedy tak da
leko, że jest pozbawione zdrowego krytycyzmu
w stosunku do naszych instytucyj i naszych dóbr
kulturalnych.
Kultura nasza wykazuje dużo żywotności i samoistności, nie tyle w twórczości, ile w trwaniu.
Wielokrotnie w dziejach wykazywaliśmy zdolność
do wykonywania wielkich wysiłków zwłaszcza
w chwilach bezpośredniego niebezpieczeństwa,
w obronie zagrożonego bytu, natomiast brakowało
nam zdolności do systematycznej pracy twórczej;
to też zaniedbywaliśmy się i opóźniali bardzo.
Kulturę naszą cechuje wielka wrażliwość na
wpływy obce i zarazem brak zdolności do przejmo
wania się niemi do głębi. Wszystkie wielkie prądy
w dziedzinie myśli, sztuki, gospodarstwa i organi
zacji społecznej znajdują w Polsce wczesny i żywy,
ale także i powierzchowny oddźwięk; jest w tern
więcej ciekawości niż przekonania. Dowodem tego
są nie tylko liczne pożyczki od niższych kultural
nie ludów wschodnich, ale także losy humanizmu

i reformacji w Polsce w XVI w., racjonalizmu
w XVIII w., liberalizmu XIX w. W zakresie sztu
ki podnieść należy, że Polska tworzy do własnego
smaku i warunków dostosowane odmiany każdego
stylu, począwszy już od gotyku.
Polska nie wytworzyła żadnego prądu, który
by się rozszedł po całym świecie. Pozostając pod
wpływem uczuciowości, twórczość nasza kultural
na jest wybitniejsza w dziedzinie literatury pięknej
i sztuki, niż w dziedzinie filozof i i nauki. Literatu
ra polska ma charakter na wskroś narodowy. Pier
wiastki i ideały ogólno-ludzkie stosunkowo rzadko
znajdowały w niej świetny, imponujący wyraz. Li
teratura polska jest par excellence literaturą miłości
ojczyzny i to jest jej ogólno-ludzkie znaczenie.
W sprawach religijnych przeważa również stro
na uczuciowa nad rozumową. Jesteśmy z reguły
wierzącymi katolikami, bardzo przywiązanymi do
Kościoła i jego obrzędów, ochotnymi do znacznych
obowiązkowych świadczeń, a także do licznych
dobrowolnych darów i wielkich fundacyj, które się
ciągną przez całe nasze dzieje, natomiast zagad
nienia teologiczne mało nas interesują, nie lubimy
wieść sporów na tematy dogmatyczne, nasz udział
w literaturze teologicznej, w tworzeniu zakonów
i sekt, jest skromny.
W charakterze naszym jest dużo cech sprzecz
nych, jesteśmy dosyć płytkimi indywidualistami
życiowymi, do wszystkiego ustosunkowujemy się
raczej uczuciowo niż rozumowo i bronimy dosyć
uparcie swego stanowiska. Liberalizm nasz grani
czy niekiedy z anarchizmem i brakiem silnego po
czucia moralnego oraz zdrowej opinji publicznej.
Jesteśmy odważni a nawet często zdolni do bo
haterskich porywów, atoli brak nam wytrwałości
i planowości w działaniu, a nawet skłonni jesteśmy
do lekkomyślnego ryzykowania w żywotnych spra
wach. Patrjotyzm nasz obniżamy przez zacięte wal
ki wewnętrzne, dochodzące do wojen domowych
i do łączenia się z nieprzyjacielem. Porywy ofiarno
ści mają przeciwwagę w niechęci do stałych świad
czeń na rzecz państwa. Łatwo i licznie emigrujemy
i rozchodzimy się po całym świecie, ale w gruncie
rzeczy źle kolonizujemy, to też większych zdoby
czy terytorialnych w ciągu tysiącletnich dziejów nie
osiągnęliśmy, natomiast ponieśliśmy duże straty.
Poczucie miary w stosunkach społecznych,
ludzkość i wyrozumiałość, ułatwiały nam współ
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życie z licznemi obcemi narodowościami, żyjącemi niejszego. Lud wiejski jest więc niejako kapitałem
wśród nas. Mimo braku silnej administracji bezpie zakładowym narodu, z którego on czerpie swoją
czeństwo życia i mienia w Polsce nie było mniej teraźniejszość i buduje swoją przyszłość, którego
sze niż w wielu państwach zachodnioeuropejskich. zatem nie wolno uszczuplić, ani na niebezpieczeń
Dzieje nasze nie są splamione wojnami religijnemi, stwo wystawiać. Naród, któremu szybko ubywa
obce wyznania cieszyły się zawsze tolerancją i sa ludu wiejskiego, traci niejako z oczu swą prze
morządem. Ucisk poddanych włościan mimo braku szłość i skraca zarazem swoją przyszłość.
Lud i jego kultura musi być przedmiotem szcze
opieki ze strony państwa nie doprowadzał do wojen
chłopskich (rzeź galicyjska w r. 1846 była wywoła gólnej uwagi i starań władz państwowych i wyż
na przez obcy rząd).
szych warstw społecznych, aby mógł on przedsta
Misja historyczna, która Polsce przypadła w za wić zawsze maximum wartości dla narodu i pań
raniu jej dziejów z racji jej położenia geograficz stwa.
Kultura ludu wiejskiego jest mniej lub więcej
nego, jest i obecnie jednem z głównych jej zadań
dziejowych. Jest to obrona kultury zachodnio-euro opóźnioną kulturą narodową, przechowującą daw
pejskiej przed barbarzyńskim Wschodem i zarazem niejsze formy, przystosowane do bieżących potrzeb
pośredniczenie między Wschodem a Zachodem. ludu i do jego poziomu umysłowego. Inaczej mó
Misję tę będzie Polska spełniać tylko wtedy dobrze, wiąc, kultura ludowa jest to przeszłość, która żyje
gdy się silnie oprze o morze, zabezpieczając sobie w teraźniejszości. Przechowywanie przeszłości nie
w ten sposób łączność z całym światem i najwyżej jest równomierne we wszystkich działach kultury
cywilizowanemu narodami i gdy zdobędzie sobie ludowej. Pewne składniki kultury ludowej sięgają
stanowisko czołowego przedstawiciela słowiańsz czasów przedhistorycznych. Można to stwierdzić
czyzny. Polska musi zawsze stwierdzać swoją przy co do niektórych narzędzi, naczyń, elementów
należność do świata słowiańskiego i do kultury za zdobniczych na zasadzie podobieństwa ich z wy
chodnio-europejskiej równocześnie.
kopaliskami przedhistorycznemi, co do innych na
zasadzie rozprzestrzenienia ich geograficznego
w Europie i Azji w posiadaniu ludów różnych ras
K ultura ludowa
i na zasadzie ich przynależności do zespołów kul
turalnych niższych stopni rozwojowych. Na tych
Stanowisko wsi w narodzie i państwie jest spra samych zasadach można także z wielkiem praw
wą niezmiernie ważną, ponieważ zwykle na wsi dopodobieństwem cofać w czasy przedhistoryczne
żyje główna masa ludności państwa, trzon narodu, demonologię, niektóre melodje, pieśni, obrzędy,
który stanowi przez swoją ilość i zdrowie moral lecznictwo oraz budownictwo. Natomiast inne do
ne i fizyczne o jego sile politycznej i gospodar bra kulturalne wiążą się ze średniowieczem chrzeczej, przez swoją rozrodczość zapewnia państwu ścijańskiem, kiedy duchowieństwo wprowadziło
i narodowi trwanie w dalszej przyszłości, przez poglądy i obrzędy chrześcijańskie, umiało ono
swoje uzdolnienie i oświatę rozstrzyga pośrednio przytem uchrześcijanić wiele pogańskich zwycza
o wartości kulturalnej i moralnej narodu. Wieś jest jów i obrzędów, nie mogąc ich wykorzenić. Dale
źródłem wiecznie odmładzającem wyższe war ko więcej jest pozostałości z czasów nowożytnych.
stwy narodu. Lud wiejski jest najbardziej zbliżony Sztuka ludowa plastyczna, stroje, zwłaszcza kobie
sposobem życia i pracy do przyrody i do ziemi, ce, pochodzą głównie z czasów odrodzenia, baroku
stanowi więc najsilniejszy łącznik narodu z wła- i rokoku. Wiele dóbr kultury materjalnej pochodzi
snem terytorjum, lud ziemię uprawia i posiada dla z XIX w., bo dopiero wtedy powstały i do wsi mogły
siebie i dla całego narodu. Kultura ludowa jest tern dotrzeć. W ostatnich czasach, powiedzmy w XX w.,
cudownem zwierciadłem, które pozwala narodo przy obecnem gwałtownie szybkiem tempie życia
wi patrzeć w przeszłość i oglądać swoją młodość. i wymiany dóbr kultury materjalnej i duchowej,
Jest ona zarazem rodzajem rodowodu kultury na przy pomocy czasopism i radja oraz żywych stosun
rodowej i wskazuje, z jakiego korzenia ona wy ków osobistych z miastem, może wieś otrzymywać
rosła, jakie soki były zaczynem jej rozwoju póź bardzo wiele towarów i idei, niemal równocześnie
20

STUDIA I MATERIAŁY

Istota kultury ze szczególnym uwzględnieniem kultury wiejskiej w Polsce

z miastem, jednak w rzeczywistości i nadal musi się zmian w życiu wsi nie przychodzi bynajmniej łatwo
opóźniać z ich przyjmowaniem z powodu ubóstwa jeszcze i teraz mimo rozwoju oświaty powszechnej,
i braku oświaty. Jedynie tam, gdzie te czynniki nie czytelnictwa i ruchu politycznego, a dawniej, gdy
mają znaczenia, może się dziś odbywać wlot po bierność umysłowa i moc krępująca tradycji były
dejmowanie przez wieś najnowszych dóbr kultury, daleko większe, trzeba było współdziałania jakiej
np. najnowszych piosenek kabaretowych z Nowe szczęśliwej okoliczności oraz wielkiego nacisku,
go Yorku, ale przynosi to raczej szkodę niż korzyść. aby zmiany wywoływać. Na dowód można wska
O przynależności poszczególnych przedmiotów zać wpływy sztuki barokowej, do której włościa
kultury ludowej do poszczególnych nawarstwień nin przyzwyczaił się w kościele, oraz nacisk, jaki
i zespołów kulturalnych można orzekać jedynie na stanowiła taniość fabrycznych wyrobów tkackich,
zasadzie szczegółowych badań naukowych, które w kierunku zmiany odzieży. Z drugiej strony moż
na wskazać na brak wpływów, idących z Niemiec
są dopiero w zaczątkach.
Twórcami kultury ludowej są także jednostki, i ze Stanów Zjednoczonych, za pośrednictwem
podobnie jak kultury wyższej. Jednostki te są znane emigracji zarobkowej, która przed wojną światową
i cenione, ale tylko we wsi i bliższej okolicy, imio krążyła w setkach tysięcy osób corocznie między
na ich ulegają jednak wnet zapomnieniu, ponieważ ziemiami polskiemi a Niemcami i Stanami Zjednowieś nie zna własności autorskiej artystycznej, ani czonemi, ponieważ brakowało nacisku w kierunku
tern bardziej pojęcia patentu, czy znaku ochronne przyjmowania dóbr tych kultur, nawet poszczegól
go. W ogóle wieś nie przywiązuje wagi specjalnej nym jednostkom z emigracji przychodziło bardzo
do twórczości i nie czci twórców, jeżeli nie są oni trudno przyswoić sobie cośkolwiek z tych kultur
z braku autorytetu w domu; zdarzało się, że po paru
w jej oczach cudotwórcami.
Twórczość kulturalna ludowa nie różni się tygodniach czy miesiącach zarzucali to, co chcieli
w swej istocie od innej twórczości, wymaga bo u siebie wprowadzić, z powodu braku zrozumienia
wiem tak samo wiedzy i pomysłowości (Intuicji), u rodziny i sąsiadów (kpiny i wyśmiewiska).
zmysłu artystycznego i zręczności technicznej. Po
W końcu należy podnieść znaczenie ludu dla
lega ona głównie na dostosowaniu dóbr kultural rozwoju kultury narodowej. Gdyby nie było tej
nych wyższych warstw do potrzeb i smaku ludu, masy drugo i trzeciorzędnych konsumentów dóbr
przez uproszczenie, które może doprowadzić za kulturalnych, jaką stanowi lud, niewątpliwie wol
równo do zbarbaryzowania jak i do uszlachetnienia niej rozwijałaby się kultura w ogóle. Nie tylko wi
albo do udoskonalenia. Powodem tego uproszcze doki zbytu i zarobków pobudzają do wynalazków
nia jest prymitywność narzędzi, któremi wiejski celem powiększenia i przyśpieszenia produkcji
artysta czy rzemieślnik rozporządza i naiwność przemysłowej, ale także wielu poetów i literatów
niewyrobionego spojrzenia na przedmiot u niego wszystkich czasów i narodów podnieca do twór
i u jego odbiorców. Granica między twórczością, czości chęć oddziaływania na najszersze warstwy
stojącą na poziomie ludowym, a stojącą na pozio ludowe, żądza popularności.
mie wyższym, nie da się przeprowadzić, nie tylko
Kultura ludowa rozwija się i przekształca ciągle,
w dziedzinie kultury estetycznej, gdzie to najczę bo musi iść ciągle za kulturą narodową, musi cią
ściej można obserwować, ale i w dziedzinie kultu gle dostosowywać się do zmienionych warunków
ry materjalnej, ponieważ z pośród ludu i z pośród społecznych i technicznych, ale ma stosunkowo
robotników wychodzą wprost, bez pośrednictwa niewielką zdolność do rozszerzania się. Im szybszy
szkolnego wykształcenia, znaczne rzeczywiście ta jest rozwój kultury narodowej w ogóle, tern więcej
zatraca się odrębność kultury ludowej i tern szyb
lenty twórcze.
Nie mniej ważną rzeczą jest wprowadzenie ciej ubywa ludzi nią żyjących. Bardzo szybki na
i upowszechnienie na wsi nowych dóbr kultural pływ masowych wytworów powszechnej kultury
nych, czyli rola pionierska, która wymaga stosun europejskiej nie daje ludowi czasu na przyswajanie
kowo znacznej samodzielności duchowej i przed ich i przystosowywanie do własnych potrzeb, ani
siębiorczości i która często łączy się z rolą auto na rozwijanie w dalszym ciągu dotychczasowego
rytetu społecznego. Wprowadzanie znaczniejszych swego dobytku kulturalnego. Przymus biernego
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przyjmowania bardzo wielu darów kultury po
wszechnej sprowadza ograniczenie i zahamowanie
oryginalnej twórczości ludu.
Kultura ludowa, jako opóźniona i mało mogąca
dawać korzyści, nie jest w stanie zdobywać sobie
nowych terenów i nowych konsumentów, jednak
zdarzają się wypadki, że kultura wiejska asymiluje
obce elementy wśród niej zamieszkujące, tak np.
ulegli asymilacji koloniści niemieccy przez wieś pol
ską, a lud ruski zasymilował duże ilości kolonistów
polskich w południowo-wschodnich połaciach daw
nej Rzeczypospolitej. Gdy asymilacja chłopów nie
mieckich w Polsce jest zjawiskiem zgodnem z pro
cesem asymilacyjnym mieszczaństwa i inteligencji
niemieckiej do kultury polskiej, to wynarodowienie
chłopów polskich na rzecz Rusi było prądem prze
ciwnym prądowi asymilacyjnemu szlachty i miesz
czaństwa ruskiego przez kulturę polską. Wskazuje
to, że ruska kultura ludowa była wówczas dosyć sil
nie skrystalizowana i dawała widocznie duże korzy
ści, skoro była w stanie pociągnąć lud polski, mimo
odrębności wiary, języka i obyczaju.
W ostatnich czasach powstały warunki dla
rozszerzenia się kultury ludowej wśród wyż
szych warstw własnego narodu, a nawet daleko
poza nim, ale w ograniczonej mierze, mianowicie
w dziale kultury estetycznej. Wyższe warstwy od
czuwają obecnie niedostateczność własnej twór
czości w tej dziedzinie i chętnie zaspakajają swoje
wysoko rozwinięte potrzeby wytworami kultury
ludowej. Wtedy te wytwory kultury ludowej sta
ją się przedmiotami zbytku. Tak rozszerzyły się
tańce i melodje murzynów ze Stanów Zj. Ameryki
Północnej, wraz z ich hałaśliwą orkiestrą (jazzband), która tak dobrze odpowiada wielko miej
skiemu zgiełkowi ulicznemu. Tak samo tłumaczyć
należy zamiłowanie do dywanów ludowych z ca
łej Azji przedniej, od Smyrny po Kabul i Bucharę,
tak również powodzenie naszych makat, kilimów
i wełniaków, tudzież wyrobów z gliny, tak odmien
nych malowaniem i kształtem od analogicznych
wyrobów wyższej kultury. Szerokie rozpowszech
nienie ludowych koronek, haftów, naszywek,
pasów wełnianych, któremi tak chętnie kobiety
wyższych warstw ozdabiają swoją odzież, temu
samemu motywowi zawdzięczamy. Duże znacze
nie ma przytem wzgląd, że są to wyroby ręczne,
mniej regularne i dokładne od wyrobów maszy
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nowych, bo chodzi o wyróżnienie się posiadaniem
czegoś wyjątkowego, no i odpowiednio drogiego.
Wspomnieć jeszcze należy wigilijną choinkę, któ
ra w ciągu XIX w. rozpowszechniła się z Niemiec
po całej Europie od Francji po Rosję, rugując daw
ne rodzinne zwyczaje wigilijne, jako mniej miłe
w mieszkaniach miejskich.

Cechy polskiej kultury ludowej
Podobnie, jak wyżej w stosunku do kultury narodo
wej, ograniczymy się tutaj do charakterystyki kul
tury ludu polskiego.
Związek pracy z porami roku i zależność jej wy
ników od przebiegu zjawisk meteorologicznych,
oraz bliskie współżycie sąsiedzkie wytwarza ten
organiczny niemal związek włościanina polskie
go z jego kawałkiem ziemi i z najbliższą okolicą
i kształtuje jego fizjonomję duchową na równi z ce
chami etniczno-antropologicznemi. Z przywiązania
chłopa do miejscowych warunków, w których żyje
i które odczuwa instynktowo, płynie jego miłość do
własnego języka, religji i obyczaju.
Posiadaniu ziemi i żywiołowemu pożądaniu jej
powiększenia zawdzięcza chłop na wskroś indy
widualistyczny pogląd na świat. Dlatego odznacza
się on wielkim realizmem życiowym i posiada sil
ne poczucie odpowiedzialności za swój los, liczy
przedewszystkiem na siebie i swoją pracę i okazuje
wiele zaradności. Współzawodnictwo gospodarcze
między włościanami objawia się stosunkowo słabo,
albowiem przedmiotem jego jest nie tyle zbyt i za
robek, ile sama ziemia, natomiast szerokie pole ma
współdziałanie, chociaż do jego rozwinięcia w for
mach stałych trzeba zwykle podniety z zewnątrz.
Widnokrąg chłopa obejmuje przede wszystkiem
gminę i parafję, t. j. te instytucje, które regulują bez
pośrednio jego życie. Interesy handlowe i prawne
rozszerzają ten widnokrąg mniej więcej na obszar
powiatu, obecnie udział w życiu politycznem rozsze
rza go u wybitniejszych włościan na całe państwo.
Pod względem politycznym przypomina szlach
tę z dawniejszych czasów. Wytrwały w dążeniu do
swych celów politycznych, unika gwałtownych spo
sobów działania. Chłop polski nie jest z natury zaco
fańcem, ani przewrotowcem, ale ma silną świadomość
swoich interesów. Chłopu polskiemu nie brak zmysłu
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organizacyjnego i politycznego. Jest on karnym człon
kiem stronnictwa i wiernie stoi przy swoich przywód
cach. Lojalność i cierpliwość wobec władz państwo
wych sprawia, że włościanin jest dobrym żołnierzem
i podatnikiem. Hojny na cele kościelne, nie jest jesz
cze skory do ofiar na inne cele publiczne.
Wieśniak polski ma usposobienie pogodne, dolę
swoją znosi cierpliwie, poddając się woli Opatrz
ności i temu ustrojowi świata i życia na nim, któ
ry on instynktowo pojmuje i którego nieodpartą
konieczność uznaje. Charakterystyczną jest wiel
ce spokojna powaga, jaką włościanin zachowuje
w obliczu śmierci. Smutek po stracie bliskich osób
nie jest głęboki, ani długi, to też raczej należało
by go nazwać rzewnością. Na ogół skłonniejszy
jest do pojmowania życia na wesoło niż na ponuro.
Zamiast płakać lub przeklinać, woli pokpiewać so
bie ze swej biedy. Wesoły w melodji, a obracający
w żart smętną treść przyśpiew idzie, a raczej szedł
dawniej, w parze z „zalewaniem robaka” trunkiem.
Drugą wybitną cechą kultury chłopa polskie
go jest wrodzona dobroć, głęboki rys humanizmu.
W sądach o bliźnich jest zazwyczaj wyrozumiały,
choć sprawiedliwy. Objawy mściwości są u niego
stosunkowo rzadkie, daleko częstsze przebaczanie
krzywd doznanych. Należy oczywiście wyłączyć
odruchy powstające w pierwszej chwili krzywdy
czy urazu psychicznego, kiedy chłop kieruje się
jako normalny człowiek afektem.
Poziom moralny wsi naszej jest na ogół wyso
ki, zwłaszcza w zakresie ochrony własności, jako
owocu pracy. Co do drzewa i owoców leśnych,
zwierzyny i ryb, których zawłaszczanie było nie
gdyś każdemu dozwolone, gdy lasy i wody były
własnością publiczną (plemienną), poszanowanie
cudzej własności wyrobiło się dopiero w wyżej roz
winiętych zachodnich połaciach Polski.
Włościanin, jak Polak w ogóle, mało ma zdolno
ści i zainteresowania do zagadnień metafizycznych.
Musiało tak być już w czasach przedhistorycznych.
Jeżeli mitologja pogańska została już w średnich
wiekach prawie całkowicie zapomniana, to widocz
nie zajmowała ona bardzo mało miejsca w umysłowości plemion prapolskich, czyli lechickich, a za
tem prawdopodobnie mało także była rozwinięta.
Natomiast niższe wierzenia i zabobony o charak
terze animistycznym, choć starsze pochodzeniem,
daleko lepiej się przechowały w tradycji ludowej

do dzisiejszych czasów. Jest rzeczą uwagi god
ną, że włościanin pojmuje zasady chrześcijaństwa
daleko więcej sercem i instynktem, niż rozumem,
mimo systematycznej i tak długo trwającej pracy
duszpasterskiej duchowieństwa. Śpiew i jego rola
w życiu włościanina najlepiej może oddaje jego du
szę i jego kulturę. Do połowy XIX wieku lud polski
śpiewał wiele, całe życie jego upływało przy wtó
rze śpiewu. Śpiewał w domu i w polu przy pracy,
śpiewał na pastwisku i w karczmie. Pieśń nadawała
rytm życiu wsi, wyrażała jego światopogląd, sprzę
gała go z przyrodą i wznosiła do Boga. Na uwagę
zasługuje wielkie zamiłowanie ludu naszego do po
ezji, które możemy obserwować w czasopiśmien
nictwie ludowem. Nie jest to nie tylko wierszomanja, nierzadko bowiem spotkać tam można żyły
szlachetnego kruszcu, zarówno kruszcu uczucia,
wyobraźni, jak też i wyrażenia. Szczególnie wiele
dobrych wierszy spotyka się w czasopismach mło
dzieży wiejskiej, z których część pochodzi od mło
dzieży posiadającej średnie wykształcenie szkolne,
ale większość to utwory młodzieży, która ze wsi nie
wychodziła.
Pieśń epiczna zdaje się nie odgrywała już więk
szej roli w średnich wiekach, skoro tak mało jest
wzmianek w źródłach historycznych, któreby można
odnieść do pieśni tego rodzaju. Dawne pieśni ob
rzędowe, zwłaszcza związane z obrzędami dorocznemi, jak pieśni zapustne, wiośniane, świętojańskie,
żniwne, w znacznej części zaginęły, pozostały tylko
żywotne pieśni weselne oraz pieśni dożynkowe, ale
mało mają one elementów pochodzących z odleglej
szej przeszłości. Kolendy, niegdyś pieśni zimowe,
oraz pieśni pogrzebowe utrzymały się szczególnie
dobrze dzięki temu, że nabrały cech pieśni kościel
nych i nabożnych. Religijność ludu naszego i jego
głęboką uczuciowość żywo ilustrują „Suplikacje”,
pieśni marjariskie oraz „Gorzkie żale”.
Pieśni świeckie nie obrzędowe są stosunkowo
nieliczne. Zwraca uwagę brak w nich żywiołu hi
storycznego. Motywy tych pieśni są międzynaro
dowe, sięgające na całą Europę a nawet na Azję
przednią. Melodje ludowe polskie oprócz związku
z melodjami słowiańskiemi wykazują znaczne po
krewieństwo z melodjami skandynawskiemi.
Lud polski posiada liczne rodzaje i odmiany tań
ców, od poważnych i powolnych, które już dawno
wyszły z użycia, do wymagających wielkiej gib23
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kości, zręczności i siły (mazur, zbójnicki i inne).
Niestety nie zostały one naukowo zbadane, to też
nie wiemy, czy „polka”, która się stała tańcem mię
dzynarodowym, a która w Skandynawji nazywa się
„polska” t. j. polski taniec, jest istotnie polskiego
pochodzenia.
Barwność, bujność, wdzięk i różnorodność
elementów zdobniczych stroju ludowego, mebli,
uprzęży, chat i budynków gospodarczych, krzyżów
przydrożnych, kapliczek i kościółków drewnianych
z dzwonnicami i sobotami jest miarą zmysłu este
tycznego naszego ludu, świadczy, jak silnym i szla
chetnym jest jego popęd do nadawania pięknej po
staci przedmiotom.

Stosunek k ultury ludowej do kultury
narodow ej
Lud jest dziedzicem całej kultury polskiej, prze
chowując dawne jej postacie, a powoli przejmując
i powoli przyswajając sobie nowsze.
Jest rzeczą niewątpliwą, że już w czasach przed
historycznych nie było u nas całkowitej jednolito
ści kultury, bo istniały możne rody, przewodzące
plemionom i panujące nad szczepami, utrzymujące
z zagranicą rozległe stosunki dyplomatyczne i han
dlowe, a więc posiadające odpowiednią do tego
kulturę. Jednak w czasach historycznych rozdział
pomiędzy kulturą włościańską a kulturą rycerską,
czyli szlachecką tworzył się powoli. Powodem tego
było istnienie w średnich wiekach masy drobnej
szlachty obok stosunkowo szczupłej ilości szlachty
zamożnej, posiadającej całe wsie i zwolnionej od
wielu ciężarów na rzecz państwa. W zachodnich
województwach drobna szlachta stopniała do sto
sunkowo nieznacznych śladów już w w. XVI, ale
na Mazowszu, w Lubelskiem i na Podlasiu oraz
na ziemiach ruskich i litewskich pozostało jej bar
dzo wiele aż do XIX wieku. Nie mogła się ona ni
gdy bardzo różnić kulturą od włościan, ponieważ
podstawą różnicy w kulturze u ludzi tego samego
zawodu jest różnica majątkowa. Kultura szlachty
zamożnej („osiadłej44), podnosząca się stopniowo
przez rozwój folwarków od XV w. i przez rozwój
szkolnictwa Jezuitów i innych zakonów, przezna
czonego dla tejże szlachty od końca w. XVI, po
siadała cechy kultury wiejskiej aż do czasów Sta
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nisława Augusta i posługiwała się w dość szerokiej
mierze wyrobami przemysłu domowego; wiele do
rocznych obrzędów obchodzonych było wspólnie
z licznymi domownikami pochodzenia wiejskiego
i ze wsią samą. Wpływ kultury francuskiej za Stani
sława Augusta i rozwój kulturalny XIX w. wytwo
rzył wybitny rozdział pomiędzy kulturą szlachty
i włościan.
Wkrótce jednak wystąpiły nowe prądy umysłowe,
które zaczęły zwracać uwagę na kulturę ludową i na jej
znaczenie jako tworzywa kultury narodowej. Wpraw
dzie już przedtem Kochanowski i Szymonowicz w w.
XVI, a Karpiński w w. XVIII czeipali natchnienie
z poezji i obrzędów ludowych, jednak dopiero Mic
kiewicz i późniejsi romantycy, idąc za wzorem Zacho
du, znaleźli w pieśniach i legendach ludowych obfi
tość nowych motywów i form i źródło natchnień. Po
tem przyszła kolej na muzykę, która w całym swoim
rozwoju dotychczasowym czerpie z bogatego zdroju
pieśni i melodyj ludowych od Chopina i Moniuszki
aż do czasów dzisiejszych, to też śmiało można po
wiedzieć, że muzyka polska urosła na motywach lu
dowych. W malarstwie - po przeszłości historycznej
- wieś i krajobraz, pełne słońca, barw i uroku, stały
się przewodniemi tematami, W ostatnich dziesięcio
leciach pierwiastki zdobnictwa ludowego (zwłaszcza
podhalańskiego, krakowskiego i łowickiego) stwo
rzyły podstawę polskiej sztuki stosowanej w zakresie
meblarstwa, klimczarstwa, malarstwa dekoracyjne
go, hafciarstwa, zabawkarstwa, introligatorstwa itd.
Szczególne znaczenie pod względem budownictwa
zdobyło sobie Podhale (styl zakopiański). Grafika
polska wzoruje się na dawnych ludowych rycinach
i malowaniach na szkle. Najnowsze malarstwo (pry
mitywiści) szuka nowych podniet w nastroju i ukła
dzie dawnych obrazów i rzeźb ludowych. W ogóle na
wszystkich polach pracy nad dalszym rozwojem kul
tury naszej widać wyraźny zwrot do jej praźródła, do
kultury ludowej.
Potężny wpływ całej kultury ludowej na poezję
i powieść w ostatniem półwieczu jest aż nadto wi
doczny (Konopnicka, K. Tetmajer, Reymont i dzie
siątki innych). Cały szereg różnej wielkości talen
tów, sięgających nawet do miary genjusza, wyszedł
ze wsi i wniósł do literatury i sztuki swe dusze na
wskroś wiejskie i polskie. Większość rzeźbiarzy
polskich to synowie ludu. Poezja polska ostatnich
lat wyrasta ze wsi i przez wieś i ziemię stara się

STUDIA I MATERIAŁY

Istota kultury ze szczególnym uwzględnieniem kultury wiejskiej w Polsce

rozwiązywać najwyższe zagadnienia życia i świata ki wpływ na obudzenie i rozwinięcie uczucia naro
(„Czar- tak” z Zegadłowiczem na czele, „Kwadry- dowego u włościan. Mógł to uczynić Sienkiewicz,
ga”, skupiająca szereg ciekawych talentów).
poruszając w duszy chłopa polskiego fantazję ry
Jaki procent intelignecji pracującej, a zwłaszcza cerską, która tkwi w niej w nie mniejszym stopniu,
jaki procent inteligencji twórczej na innych polach jak w duszy szlachty. Potęga prawdy dziejowej,
kultury narodowej wydała wieś, można by określić wsparta mocą genjuszu wielkiego powieściopisadopiero po szczegółowych badaniach; niewątpliwie rza, nie da się już wykorzenić z duszy ludu pol
skiego. W każdym razie byłobym ujemnym objawem
jest to procent poważny.
Tak więc w czasach zaborów wkład ludu w bu zarówno przeciwdziałanie tym wpływom, których
dowę kultury narodowej stawał się z każdem dzie Sienkiewicz jest najdoskonalszym wyrazem, jak
sięcioleciem coraz większy, i to tak przez bezpo też apoteozowanie w całości najsmutniejszego
średni udział w jej tworzeniu, jak i pośrednio, przez okresu naszej przeszłości, okresu upadku moralno
to, że kultura narodowa rozwijała się w coraz szer ści i oświaty, który przecież doprowadził naród do
szej mierze na gruncie kultury ludowej. Pogląd, upadku niepodległości.
jakoby wartość kultury ludowej dla kultury naro
dowej była coraz mniejsza, jest zupełnie błędny,
o znaczeniu bowiem rozstrzyga tu nie ilość, ale W idoki kultury ludowej na przyszłość
jakość. Zresztą nie można mówić, ażeby te działy
kultury wiejskiej, które głównie mają znaczenie dla Wieś jest pewnym okresem cyklu rozwojowego ży
kultury narodowej wymierały, ponieważ są nie tyl cia społecznego, które zaczyna się hordą koczującą,
ko spisane, ale niewątpliwie żyją dalej, tylko ulega a kończy się urbanizacją t. j. ogarnięciem niemal
całej ludności kraju przez miasto i przyjęciem przez
ją zmianom, ewolucji.
W dawnej Rzeczypospolitej lud był pozbawionym nie miejskiego typu życia.
Wieś jest okresem, w którym rolnictwo i prze
reprezentacji politycznej, jednak pośrednio z punk
tu widzenia historji gospodarczej i historji wojennej mysł domowy stanowią kulturę materjalną, a relibył czynnikiem politycznym i to doniosłym. Wy gja, pieśń, legenda i zwyczaj oraz sztuka odgrywają
wóz zboża i produktów leśnych, na czem się opie główną rolę w kulturze duchowej. Oczywiście po
rał dobrobyt szlachty, to praca włościanina, obro tym klasycznym okresie swoim wieś istnieje da
na państwa to przede wszystkiem podatki i krew lej, ale podlega coraz silniejszemu wpływowi mia
włościanina. Żołnierz pochodzenia ludowego miał sta, które jest wyższym stopniem rozwoju kultury
przewagę w wojsku polskiem od w. XVI nie tylko przez przeprowadzenie podziału pracy i wymiany
jako piechota łanowa, ale także jako prosty żołnierz dóbr i usług i które ten rozwój przyśpiesza coraz
w formacjach polskich i obcych, których oficero bardziej w miarę swego rozrostu, przeprowadzając
wie a po części podoficerowie byli pochodzenia coraz bardziej konsekwetnie i szczegółowo podział
szlacheckiego lub obcego. Słusznie też lud całą pracy i wymianę. Pieniądz staje się wtedy busolą,
przeszłość Polski za swoją przyjmuje. Jak się jej która stale skierowuje człowieka w stronę zysku.
wstydzić nie potrzebuje, tak nie ma powodu jej się Rozwija się nauka, racjonalizuje się światopogląd,
wyrzekać. Dziś nikomu nie przychodzi na myśl nie potrzeby i możność ich zaspokojenia wzrastają.
Ostra walka o byt, wartkie tempo życia, wytężo
brać pod uwagę współdziałania włościan w wal
kach o niepodległość od powstania Kościuszki do na praca, nadmierne użycie, silne wrażenia i pod
ostatnich walk, ani odmawiać im znaczenia dla ist niety sprowadzają pewną degenerację człowieka tak
nienia państwa. Tak samo niemożliwe jest odcinać pod względem psychicznym jak i fizycznym. Kul
go od dawniejszej przeszłości narodowej, brak na tura duchowa przekształca się, masowe uroczysto
ści publiczne, podniecające nerwy widowiska, ha
to moralnego i logicznego uzasadnienia.
Należy tu zaznaczyć, że przyswojenie sobie łaśliwe zabawy i tym podobne stają się niezbędnym
przeszłości narodowej ułatwił ludowi w wysokim składnikiem życia miejskiego. Wiara w wartość
stopniu Henryk Sienkiewicz przez swoją trylogję, własnej twórczości kulturalnej i zadowolenia po
która istotnie trafiła do ludu i wywarła bardzo wiel sługiwania się własnemi wytworami maleje, to też
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twórczość kulturalna stopniowo podupada i zanika,
natomiast wzmaga się przywóz obcych wytworów
i potęgują się obce wpływy kulturalne. Podstawa
biologiczna narodu, rodzina, popada w rozkład,
wskutek tego nadwyżka urodzin nad zgonami ma
leje, a kraj zaczynają zalewać obce elementy et
niczne. Ulegają także zakwestjonowaniu podstawy
społeczne, wzmaga się niezadowolenie najemnych
mas pracujących, które prowadzi do buntów poli
tycznych oraz zaburzeń gospodarczych. Wszystko
to sprowadza osłabienie państwa, które się kończy
zwykle jego podbojem przez obcych.
Linja rozwojowa prowadzi konsekwentnie do
tego wyniku, tylko jedne narody dochodzą do nie
go szybciej, inne wolniej. Proces urbanizacji jest
nieodwracalny t. zn. nie ma sposobu przeprowa
dzenia przemysłowej ludności miejskiej z powro
tem na wieś do rolnictwa; woli ona raczej zmarnieć
i wyginąć, niż dać się w ten sposób zdegradować
społecznie. Anglja dzisiejsza nie zaludni się już
włościaństwem, Niemcy, uprzemysławiające się
coraz bardziej, nie powstrzymają fali odpływu swej
ludności ze wsi do miast. Miarą tego procesu jest
zanik stanu włościańskiego. Ten rozwój przeszła
w starożytności Babilonja, Palestyna, Syrja, Mała
Azja, Grecja i Italja. Każdy z tych krajów został
zdobyty przez najeźdźców, lub zajęty przez obcych,
którzy najpierw zajęli i wypełnili wieś. Anglja do
szła dziś do tego, że ma mniej niż 10% ludności
żyjącej z rolnictwa, Belgja i Holandja około 20%,
Niemcy zaledwie 30%, Francja 40%.
Jaki stąd należy wyciągnąć wniosek? Sądzę,
że ten, iż urbanizacja oznacza zgrzybiałość społe
czeństwa, i że nierozsądnem jest, będąc biednym
młodzieńcem, pragnąć jak najprędzej stać się boga
tym starcem. Niewątpliwie ubóstwo nie jest stanem
przyjemnym, dlatego najlepiej zapewne trzymać się
środka t. j. podnosić dobrobyt tak, ażeby utrzymać
równowagę między miastem a wsią, między prze
mysłem a rolnictwem, między wyłączną produk
cją na zbyt przez ludność a częściową produkcją
dla zaspokojenia własnych potrzeb przez znaczną
część ludności kraju. W każdym razie nic tu nie po
mogą lamenty na upadek prawdziwej kultury i po
mstowanie na zmaterjalizowanie i rozkład kultury,
bo nigdy jeszcze nie pomogły nikomu.
Dła nas zagadnienie to przedstawia się mniej
więcej w ten sposób, aby wieś polska podnosiła
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się kulturalnie a mimo to pozostawała wsią t. j. nie
wynaturzała się. Hasło takie postawić nie jest oczy
wiście trudno, ale przeprowadzić je w życiu to inna
sprawa. Nie jesteśmy sami, jesteśmy tysiącznemi
nićmi związani z resztą świata. Nie możemy się też
wyrzec korzyści, które ta łączność daje, byłoby to
nawet wysoce niebezpieczne, bo zastój to cofanie
się, to jeszcze większe niebezpieczeństwo, bo nie
bezpieczeństwo zduszenia przez wyzysk i rozbiór
przez mocniejszych.
Między kulturą ludową, jako zbiorem cech wy
różniających pewien lud wiejski od innych grup
społecznych, a kulturą ludu, jako poziomem kultu
ralnym ludności rolniczej kraju, zachodzi to przeci
wieństwo, że w pierwszym wypadku chodzi o pie
lęgnowanie cech wyróżniających kulturę ludową
czyli o utrzymanie jej odrębności i oryginalności,
gdy w drugim wypadku chodzi o podnoszenie po
ziomu kulturalnego przez szczepienie najnowszych
zdobyczy kultury powszechnej. Kompromis jest tu
konieczny.
Czy jest on także możliwy? Szybkie i skuteczne
podnoszenie poziomu kulturalnego da się pogodzić
z utrzymaniem odrębności kultury ludowej, jeżeli
twórczość kulturalna ludu będzie dosyć silna, aby
idące z zewnątrz nabytki kulturalne przystosowy
wać, harmonizować z dawniejszym zasobem kul
turalnym, a częściowo ten dawny zasób rozwijać
w sposób mniej więcej równoległy do rozwoju kul
tury powszechnej. Możliwe to jest, jeżeli twórczość
kulturalna ludu będzie miała podnietę we własnem
samopoczuciu i opiekę ze strony państwa i wyż
szych warstw społecznych. Jak wiadomo, warunki
oryginalności twórczej tkwią w różnicach psycho
fizycznych między grupami ludzkiemi. Wszystko,
co ludzie pewnej grupy społecznej czują i robią, ma
postać odrębną od uczuć i wytworów innych grup,
czyli są mniej lub więcej oryginalne. Odrębności te
i różnice są bardzo małe w naukach ścisłych i tech
nice, zwiększają się na polu nauk humanistycznych
i w dziedzinie społecznej, a największe są w dziedzi
nie estetycznej. Wierne naśladownictwo, dokładne
kopjowanie wytworów innych ludzi, innych społe
czeństw, jest trudne i dlatego jest, można powiedzieć,
wyjątkiem. Tworzenie odmienne przy posługiwaniu
się obcemi wzorami jest regułą i przychodzi łatwiej.
Wprawdzie proces podnoszenia kultury kla
sy włościańskiej może prowadzić do zatracenia
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cech charakterystycznych kultury ludowej, jak się raźnem zbyciu największej ilości towaru z możliwie
to dzieje w Anglji, Danji, Niemczech północnych wielkim zarobkiem. Pozatem inicjatorami postępu
i Holandji, gdzie włościaństwo, z dawna dobrze wsi byli karczmarze, rzemieślnicy wiejscy, znacho
uposażone w ziemię, względnie dzierżawiące duże rzy, oraz wysłużeni żołnierze armij obcych.
gospodarstwa, dzięki postępowi gospodarczemu
Rozumne i celowe szerzenie postępu nie polega
i oświacie upodobniło się w sposobie życia do na narzucaniu zupełnie nowych rzeczy albo nawet
mieszczaństwa (ale nie jest to konieczne. Mamy karykatur tych rzeczy, ale na nawiązywaniu dotych
niemniej liczne przykłady, że włościaństwo mimo czasowego stanu, na ulepszaniu i uszlachetnianiu
postępu gospodarczego i ogólnokulturalnego nie tego, co jest, i to jest właśnie twórcza praca, której
zatraciło swojej odrębności kulturalnej wobec resz wynikiem są różnice między kulturą powszechną
ty społeczeństwa, aleją dalej świadomie pielęgnuje, a kulturą regjonalną i kulturą wsi.
Aby lud wierzył w wartość swej kultury, aby
tak jest np. w Szwecji środkowej, w Austrji, w Cze
chach, Jugosławji, tak też jest poniekąd i w Polsce. żywił do niej głębokie przywiązanie, trzeba, aby
Najważniejszym czynnikiem jest tu zadowole kierownicy życia wiejskiego i całe społeczeństwo
nie posiadania własnej kultury i przywiązanie do żywiło dla niej szacunek i szczere zainteresowa
niej ze strony ludu. Jest to nieodłączne od wiary nie. Szacunek ten, oparty na wiedzy, trzeba wpo
w wartość tej kultury i od poczucia godności stano ić całemu społeczeństwu. Doniosłe to zadanie
wej albo zawodowej. Wtedy budzi się i zaufanie do wymaga wiele wysiłku całych rzesz i pokoleń
własnych sił i do własnej twórczości, oczywiście, pracowników. Obok działaczy oświatowych, rol
w dziedzinach nadających się do tego i w granicach niczych i spółdzielczych, obok nauczycieli i du
chowieństwa powinna stanąć do tej pracy solidar
rozumowo uzasadnionych.
Zbyteczne jest przypominać, jak wiele zależy tu nie cała inteligencja, pochodząca ze wsi a licząca
od poglądów i zachowania się autorytetów, kieru się dzisiaj na dziesiątki tysięcy jednostek. Jako
jących życiem wsi. Mogą one sprzyjać i podniecać tło i podstawa do tego działania nadaje się szcze
własną twórczość wsi i przywiązanie do własnej gólnie regjonalizm. Zorganizowanie się inteligen
kultury albo działać wprost przeciwnie. Zwłaszcza cji pochodzenia ludowego w związki regjonalne
propagatorzy i organizatorzy postępu wsi oraz jej ułatwi pracę i podniesie jej skuteczność. Niestety
wychowawcy oświatowi i kierownicy moralni mogą inteligencja pochodzenia ludowego posiada wśród
z braku wiedzy i krytycyzmu potępiać bezwzględ siebie zbyt wiele jednostek małodusznych, które
nie całą dotychczasową kulturę wsi, aby ułatwić się wstydzą swego pochodzenia i pilnie zaciera
przystęp nabytkom kultury powszechnej a nawet ją ślady, które ich wiodły ze wsi. Nie utrzymują
wymusić ślepe ich przyjmowanie, zamiast odróż stosunków ze wsią rodzinną i z powiatem, nie in
niać dokładnie dodatnie i ujemne składniki kultury teresują się ruchem ludowym politycznym i kultu
wsi i odnosić się życzliwie do wszystkiego, co nie ralnym, nawet stosunki z rodziną najbliższą utrzy
tamuje istotnego postępu w dziedzinie gospodarczej mują jakby chyłkiem, to też nie mają pojęcia, co
i moralnej. Zapaleni propagatora wie postępu wiele to jest wieś i lud i jakie są ich potrzeby i dążenia.
także szkód wyrządzili kulturze gospodarczej wsi Trzeba jednak wierzyć, że nie będzie tak zawsze,
przez zbytni pośpiech i brak krytycyzmu; szerzyli że zmiana nastąpi niedługo.
Nie należy także wątpić, że samo wiedza, po
np. chów bydła nizinnego w okolicach i w warun
kach kulturalnych (rolniczo-oświatowych) do tego czucie godności własnej, które jest już obecnie do
nieodpowiednich zamiast starać się o uszlachetnie syć znaczne, podniesie się u naszego ludu, bo pra
nie miejscowej rasy bydła, albo np. doradzali zbyt cują nad tern szkoły rolnicze i uniwersytety ludowe,
liczne i nieodpowiednie dla sadów włościańskich towarzystwa oświaty ludowej i polityczne organi
odmiany drzew owocowych, przez co raczej tamo zacje ludowe, a przede wszystkiem towarzystwa
wali rozwój sadownictwa, niż go posuwali naprzód. młodzieży wiejskiej. Nie ulega także wątpliwości,
Ujemnym także objawem jest, że pierwszorzędną że ma ten lud dosyć sił duchowych, ażeby rozwi
rolę w szerzeniu nowych zdobyczy kulturalnych na jać dalej swoją kulturę, jak ją rozwijał dotychczas.
wsi spełnią drobny handel, który myśli tylko o do- Wprawdzie gwałtowne tempo obecnego rozwoju
27

STUDIA I MATERIAŁY

Istota kul tuty ze szczególnym uwzględnieniem kul tuty wiejskiej w Polsce

kultury powszechnej utrudnia to wielce, jak to już miast, a nie źródłem odmłodzenia i rozrostu. Wieś ma
wyżej zaznaczyliśmy, ale z drugiej strony panują dość zasobów biologicznych, aby nie ucierpieć przez
ce u nas wielkie rozdrobnienie ziemi uniemożliwia emigrację najlepszych elementów do miast. Na przo
masowe przyjmowanie nowych jej zdobyczy i za downików nie tylko się rodzą, ale i wychowują jed
trzymuje poniekąd nasz lud wiejski w znacznej od nostki tak, jak to jest w ulu pszczelnym, gdzie, gdy
ległości kulturalnej od ludności miejskiej.
królowej zabraknie, pszczoły wychowują z obranej
Obawy, że odpływ ze wsi do miast najzdolniej poczwarki robotnicy nową królową. Jeżeli jednostki
szej i najwyżej moralnie stojącej młodzieży utrudni zdolniejsze odchodzą ze wsi, to biologiczne zarodki,
dalszą twórczość kulturalną wsi i wyjałowi ją z ele z których one pochodzą, rodziny macierzyste, pozo
mentów przodowniczych, nie są uzasadnione. Wieś stają na wsi. Nie ulega wątpliwości, że dalsze poko
wysyła do miast zarówno swój najlepszy, jak i naj lenia tych samych rodzin będą wydawały jednostki
gorszy materjał ludzki. Cóżby były warte miasta, podobnej jak dotąd jakości, a więc i nadal pozostają
jakżeby wyglądała kultura narodowa i powszechna, zapewnione takie same widoki rozwoju kultury wsi
gdyby do miast szły ze wsi tylko najgorsze elementy? i kultury narodowej, jakie były dotąd, jak długo sama
Wieś byłaby tylko przekleństwem dla kultury i dla wieś będzie istnieć.

VI Edycja Konkursu
„Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość”
28 maja 2015 w Pałacu Staszica odbyło się uroczyste wręczenie nagrody VI edycji konkursu „ Polska
wieś - dziedzictwo i przyszłość ”. W tym roku na konkurs nadesłano 44 prace. Wśród nich znalazło
się wiełe opowiadań, monografii i powieści. W łtategorii pierw szejktóra obejmowała prace nauko
we, popularno-naukowe prezentujące inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problem atyk rozwoju
wsi wpłynęło 12 prac, zaś w łtategorii drugiej, prac prezentujących dorobek kulturowy kraju i regionu,
organizatorzy otrzymali 22 prace.
W tym roku Kapituła Konkursowa postanowiła przyr
żnąć tylko jedną nagrodę w l<ategorii drugiej. Laure
atem został pan Stefan Szot autor pracy pt. „Łopowiadania”. To zbiór opowiadań, napisanych z charak
terystycznym dla literatury sowizdrzalskiej humorem
i spojrzeniem na świat. Teksty umiejętnie wykorzystują
gwarę, która idealnie uzupełnia się z polszczyzną li
terackąi Każdy z uczestników spotkania otrzymał ową
książkę wydaną przez Fundację na rzecz Rozwoju Pol
skiego Rolnictwa (FDPA) pt. „Opowieści Sołtysa”
a poprzedzoną wstępem profesora Rocha Sulimy. Na
co dzień Stefan Szot je st sołtysem we wsi Iwkowa
Wręczeniu nagród towarzyszyło Konwersatorium „Kultu
ra w gminie”. Referaty wygłosili: prof dr hab. Jan Ada
móws k z Instytutu Kulturoznawstwą Uniwersytetu Mani
Cuńe-Skłodowsłdej w Lublinie - Współczesna twórczość
ludowa - stan, zakres, formy oraz prof. dr hab. Izabella
Bukraba-Rylska z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Pol
skiej Akademii Nauk - Jake kultury w gminie?

OPOWIEŚCI
SOŁTYSA
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Jakie kultury w gminie?
Kolejne edycje Konkursu ,Polska wieś - dziedzic
two i przyszłość” dają wgląd w jeden, bardzo istot
ny wymiar bieżącego życia kulturalnego wsi i ten
aspekt został podkreślony przez moich rozmów
ców. Ja natomiast chciałabym zwrócić Państwa
uwagę na kilka możliwych wariantów myślenia
o aktualnej kulturze wsi.
Odwołam się tu do podejść stosowanych w pol
skiej socjologii kultury, która wypracowała kilka cie
kawych ujęć. Jedno z nich, praktykowane głównie
w latach sześćdziesiątych, ale mające pewne uzasad
nienie także dziś, to ujęcie ilościowe, operujące da
nymi statystycznymi, które pozwalają liczyć i porów
nywać skalę uczestnictwa w kulturze różnie charak
teryzowanych grup społecznych. Tego typu podejście
wymaga jednak poczynienia odpowiednich założeń,
najpełniej wyartykułowanych w koncepcji Antoniny
Kłoskowskiej [Kłoskowska 1981]. Proponowała ona
zawężenie pojęcia kultury do treści symbolicznych,
zawierających określone wartości i zarazem wyko
rzystywanych nie instrumentalnie, lecz autotelicznie jako źródło wysublimowanych przeżyć o charakterze
głównie estetycznym, ale też moralnym i patriotycz
nym. W praktyce empirycznej oznaczało to koncen
trowanie uwagi na oficjalnym, ideologicznie legity
mizowanym kanonie, zawierającym wyselekcjono
wane dzieła kultury narodowej i ogólnoświatowej.
Ponadto owe dzieła należało rozpatrywać w dosyć
wąsko zakreślonym kontekście - w obiegu wyzna
czonym funkcjonowaniem odpowiednich instytucji
tworzących (zgodnie z założeniami polityki kultural
nej) scentralizowany i hierarchiczny system układów
kultury. Oceniając skuteczność tego systemu, mają
cego realizować podstawowy cel socjalistycznego
ustroju, jakim było upowszechnienie kultury, brano
pod uwagę częstotliwość kontaktów poszczególnych
grup odbiorców z instytucjami kultury (frekwencja
w kinach czy teatrach) oraz intensywność korzystania
z różnych nośników kultury (liczba zakupionych bądź
wypożyczonych książek, czytelnictwo prasy, słucha
nie radia i oglądanie telewizji).

W ten sposób zaprojektowane badania nie
odmiennie przynosiły wyniki dokumentujące mie
rzony przy pomocy wielu wskaźników dystans, jaki
dzielił mieszkańców wsi (przede wszystkim rolni
ków) od reszty kraju (a zwłaszcza od mieszkańców
miast). Różnice te były tym znaczniejsze, im bardziej
odległe pod względem poziomu wykształcenia czy
też pozycji w strukturze społecznej miejsca zajmo
wali indagowani na tę okoliczność respondenci. Dla
obszarów wiejskich rezerwowano więc określenie
„enklawy upośledzenia kulturalnego” i w odniesie
niu do nich proponowano używanie - zamiast ka
tegorii „uczestnictwa w kulturze” - raczej kategorii
„nieuczestnietwa w kulturze” [Tyszka 1987]. Jeżeli
dziś sięgnąć po metodologię ilościową wraz z wpi
sanymi w nią założeniami, to dzięki niej widać wy
raźnie, że również po przełomie ustrojowym utrzy
mują się znaczne dysproporcje w odbiorze kultury:
na początku XXI wieku deklaracje systematycznej
lektury składa prawie 80% mieszkańców miast (naj
więcej inteligencja i kadra kierownicza - 98%), ale
niemal o połowę mniej, bo 44% mieszkańców wsi
(rolnicy jeszcze rzadziej - 39%), zaś do kin uczęsz
cza 45% tych pierwszych i zaledwie 19% tych dru
gich. Wynikałoby z tego, że także obecnie mierzo
na wskaźnikami ilościowymi kultura w przeciętnej
gminie wiejskiej prezentuje się znacznie gorzej niż
ta, opisywana w miastach, że również dziś mamy tu
do czynienia ze znacznymi „obszarami zapóźnienia”
czy też „wykluczenia” kulturalnego.
Scharakteryzowany powyżej ilościowy paradyg
mat socjologii kultury spotkał się rychło z krytyką
tych autorów, którzy twierdzili, iż w pewnym sensie
sankcjonuje on zideologizowany, a nawet „totalitar
ny” model kultury [Fleischer 1988] i że jest bardzo
niekompletny i powierzchowny, bo właściwie doty
czy tylko stosunku badanych do środków komuniko
wania, a nie uwzględnia ich stosunku do komuniko
wanych treści [Czerwiński 1985]. Tym samym, jak
twierdzono, nie daje on wglądu w sposoby rozumie
nia przekazów trafiających do różnych grup odbior
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ców, a więc pozostawia niezrealizowanym naczelny
postulat socjologii kultury, który nakazuje traktować
tę sferę właśnie jako obszar komunikacji, czyli pro
ces semiozy: nadawania i odbierania znaczeń. Pro
ponowane przez Jakościowych” socjologów kultury
założenia zmierzały zatem do empirycznego uchwy
cenia takich sposobów odbioru kultury symbolicz
nej właściwych branym pod uwagę grupom, które
stanowiły w istocie „lepsze” lub „gorsze” odmiany
jednego, uznanego za wzorcowy' typu percepcji. Dla
celów badawczych konstruowano „poziomy” od
biorczych konkretyzacji: na przykład w odniesieniu
do literatury używano określeń: poziom „elemen
tarny”, „popularny”, ,klasyczny” i „elitarny” [Kłoskowska 1972]. O zaliczeniu do któregoś z nich de
cydowało dysponowanie przez danego respondenta
„wyższą” bądź „niższą” kompetencją kulturową, a ta
z kolei miała być pochodną (zależnej od zdobytego
wykształcenia i uprawianego zawodu) zdolności do
posługiwania się „ograniczonym” bądź „rozwinię
tym” kodem językowym.
W rezultacie obserwowane odmienności uznawa
no nie za „inne”, lecz za „uboższe” i „mniej warto
ściowe” odczytanie dzieła: badacze pisali o recepcji
„purystycznej”, „zhomogenizowanej” czy „ograni
czonej” i na tej podstawie wyodrębniali typy uczest
nictwa w kulturze: np. „optymalny” o raz,^minima
lizowany” [Wojciechowska 1978]. Naukowy, pozor
nie neutralny język opisu rzeczywistości stawał się
więc niepostrzeżenie swoistym kodem represyjnym
pełnym określeń w gruncie rzeczy wartościujących:
używane określenia piętnowały wszelkie odstęp
stwa od elitarnego, profesjonalno-inteligenckiego
sposobu odbioru, a brak odpowiedniej kompetencji
traktowano jak rodzaj ułomności [Czerwiński 1988].
Właściwa socjologii ambicja społecznego usytu
owania tak zdiagnozowanych zjawisk po raz kolejny
prowadziła do wskazania bardziej zaawansowanych
wzorów uczestnictwa wśród mieszkańców miast,
podczas gdy wieś ponownie okazywała się obszarem
o zdecydowanie negatywnych charakterystykach.
Czytelnicy lepiej wykształceni (a więc najczęściej
miejscy) mieli bowiem skłonność do wyżej ocenia
nego przez socjologów raczej abstrakcyjnego i zdy
stansowanego emocjonalnie traktowania tekstów,
podczas gdy pozostali silniej odczuwali „właśnie
zmysłowe piękno świata literackiego” i przejawiali
„nie przytłumione nastawieniem intelektualistycz30
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nym świeżość wyobraźni, wyczulenie na wyglądy,
barwy i fizyczne zmiany fikcyjnej rzeczywistości”
[Sułkowski 1972: 55].
Także realizowane współcześnie badania czytel
nictwa na wsi pokazują, iż nie tylko wskazywane
w badaniach ilościowych dysproporcje (jeśli chodzi
0 zakres i intensywność czytelnictwa), ale też dia
gnozowane w badaniach jakościowych zdecydowa
nie odmienne upodobania lekturowe wciąż są zjawi
skiem powszechnym w środowiskach wiejskich. Na
początku XXI wieku to na wsi bowiem, „a szczegól
nie w gminach rolniczych i ‘chłopskich’ czytano rza
dziej i mniej intensywnie, a także w sposób - można
by rzec - bardziej tradycyjny, częściej wybierając
polską klasykę i książki religijne niż literaturę po
pularną czy publikacje encyklopedyczno-poradnikowe” pisze Katarzyna Wolf [Wolf 2008: 220].
Przełom ustrojowy spowodował zasadniczą reor
ganizację życia kulturalnego w Polsce, a tym samym
reorientację obowiązujących w socjologii kultury pa
radygmatów. Ponieważ finansowanie kultury z budże
tu państwa dramatycznie spadało (z 2,6% w 1989 r.
do 0,7% w 1994 r.), w skali całego kraju przyniosło
to wymierne skutki: baza materialna skurczyła się do
82% stanu poprzedniego, kadra merytoryczna i arty
styczna - do 72%, a poziom uczestnictwa w kulturze
- do 48%. Wobec rozpadu istniejącego w PRL-u sys
temu „układów kultury” traciły rację bytu badania
mierzące intensywność kontaktu odbiorców z instytu
cjami, które po prostu przestawały istnieć: na obsza
rach wiejskich niemal dziesięciokrotnie zmalała liczba
punktów bibliotecznych, a liczba kin zmniejszyła się
pięciokrotnie [Bednarek, Gmelaniuk 1997]. Główny
ciężar utrzymywania kultury spadł na samorządy lo
kalne, które radziły sobie z tym obowiązkiem różnie:
w budżetach gmin przeznaczano na te cele od 0,03%
dochodów do aż 26,7% (42% gmin łożyło na kulturę od
2 do 4%, a 3,4% gmin - powyżej 9%), przy czym
wydatkowane kwoty wcale nie zależały od zamoż
ności gminy, ale raczej od poziomu wykształcenia jej
radnych [Kostyrko 1997]. Równocześnie ze zmianą
zasad funkcjonowania kultury musiały więc zmienić
się założenia przyświecające jej badaniu. Paradygmat
„uczestnictwa” dostosowany do opisu kultury ^kraj
nie instytucjonalnej, biurokratycznej, cenzurowanej
1 poddanej kontroli państwa” [Sułkowski 1995: 161]
zastąpiono paradygmatem Jokalizmu”, przez co ro
zumiano „wielość lokalnych porządków zróżnicowa
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nych według kryteriów środowiskowych, generacyj
nych, ekonomicznych, etnicznych i innych” [Jawłow
ska 1993: 188].
W tej sytuacji zasadne stawało się pytanie o kształt
życia kulturalnego w gminach, a zwłaszcza, w jakim
zakresie wykorzystują one własne tradycje. To zaś
zależało od znajomości lokalnego dziedzictwa kultu
rowego wśród mieszkańców i ich stosunku do tych
zasobów. Badania zrealizowane w IRWiR PAN na
początku XXI [Bukraba-Rylska 2000] wieku przy
niosły wyniki nie pozostawiające wątpliwości: jeżeli
w danej miejscowości wcześniej nie pielęgnowano
w sposób zorganizowany, czyli zinstytucjonalizowa
ny folkloru właściwego dla regionu (najczęściej by
łyby to zresztą sfolkloryzowane elementy tradycyjnej
kultury ludowej), tam chętniej sięgano do kanonu
ogólnonarodowego lub treści zaczerpniętych z obiegu
masowego i popularnego niż starano się rekonstru
ować autentyczną kulturę tego terenu. Zastosowany
we wspomnianym badaniu test kompetencji kulturo
wej wyjaśniał przyczyny tego zjawiska: dobrą wiedzą
o kulturze lokalnej mogło pochwalić się zaledwie 20%
mieszkańców wsi, trochę lepiej prezentowała się ich
znajomość kultury ojczystej (25%), dużo lepszą kom
petencją wykazywali się jeśli idzie o kulturę europej
ską (30%), natomiast najwięcej z nich (prawie 50%)
świetnie orientowało się w treściach należących do
kultury popularnej.
Skoro zatem mieszkańcy wsi okazywali się raczej
Europejczykami niż Polakami, a już na pewno przede
wszystkim uczestnikami zglobalizowanej kultury
popularnej nie zaś własnej, lokalnej, to pod dużym
znakiem zapytania stawał sztandarowy dla nowego
ustroju postulat kultywowania lokalności. Ani poziom
wiedzy badanych, ani ich preferencje czy też Walencje
(jak Kłoskowska określała należyte rozeznanie, po
zytywne waloryzowanie i identyfikowanie się z daną
tradycją jako własną i cenną) [Kłoskowska 1995] nie
wskazywały, by przyszłością kultury w gminie mia
ło być promowanie rodzimych tradycji - praktycznie
nieobecnych w świadomości mieszkańców. Zresztą
poziom wiedzy respondentów przedstawiał się pod
tym względem paradoksalnie. Oto lepiej znane byty
im określenia zjawisk i przedmiotów, z którymi nie
koniecznie mieli okazję stykać się w rodzinnej miej
scowości (kilkanaście lat temu bankomat czy McDo
nald nie stanowił jeszcze standardowego wyposażenia
wiejskiej infrastruktury), natomiast nie rozpoznawali
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elementów tradycyjnego dziedzictwa, które przecież
nie całkiem jeszcze znikły z ich życia codziennego:
dlatego w centralnej Polsce nazwę „cep” interpreto
wano jako określenie ,.głupiego człowieka”, śląska
„wuniacka” nie była już bukiecikiem drużby, ale ozna
czała „brzydki zapach”, zaś (chyba znana w całym
kraju) „zapaska” kojarzyła się z podpaskami „Libresse” lub „Always”.
Zaobserwowane fakty zasługują na ogólniejszą
interpretację. Oto badani całkiem nieźle orientowali
się w rzeczach, z którymi niekoniecznie obcowali na
co dzień, z drugiej strony przedmioty i treści wystę
pujące wciąż w ich otoczeniu byty im o wiele gorzej
znane. Można zatem powiedzieć, iż niejako tkwili oni
w dwu rzeczywistościach - w każdej z nich inaczej,
ale zawsze w sposób niekompletny. Ich świat życia
codziennego pozbawiony był bowiem w znacznym
stopniu nazw, a więc choć go doświadczali, to jednak
nie znali. Natomiast zglobalizowany świat kultury po
pularnej, którego nie doświadczali empirycznie, znany
był im całkiem nieźle, ale tylko z określeń, nazw i ety
kietek, bo rzeczy stanowiące przedmiot ich odniesie
nia były odległe i niedostępne. Obok siebie pojawiały
się więc obiekty pozbawione znaczeń i sensu oraz
znaczenia bez odpowiadających im obiektów, swoiste
„puste znaczące”. To, co bliskie - pozostawało nie
rozpoznane, a to, co znane - było nieobecne. Georg
Simmel analizując kulturę współczesną u progu XX
wieku pisał, iż wyraźną tendencją nowych czasów jest
odsuwanie się człowieka od tego, co bliskie, i przybli
żanie do tego, co odległe, dystansowanie się od związ
ków z bezpośrednim otoczeniem i ciążenie ku temu,
co najdalsze. „To, co najodleglejsze, staje się bliższe
za cenę wzrostu dystansu wobec tego, co bliskie” - pi
sał z genialną intuicją w „Filozofii pieniądza” [Simmel
1997: 453]. Po upływie wieku jego diagnoza okaza
ła się bardziej aktualna niż kiedykolwiek, choć w re
aliach Polski lokalnej przybrała szczególną formę.
Jak się wydaje, podjęta kwestia zasługuje na
baczniejszą uwagę. Dla kułturoznawcy jest to bo
wiem intrygująca sytuacja, gdy - z jednej strony
- w danej społeczności funkcjonują desygnaty bez
nazw, a z drugiej - nazwy pozbawione desygnatów.
Można oczywiście pytać, jakimi interpretacjami
obrastają pojęcia, których odniesień nie sposób do
świadczyć empirycznie, ale równie zasadne pytanie
dotyczy tego, jak jest doświadczane to, z czego ulot
niły się wszelkie sensy, a więc co jawi się odbiorcy
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Obecnie nie do przyjęcia wydają się także prak
właściwie tylko jako zespół jakości zmysłowych.
Zarysowana sytuacja jest, w moim przekonaniu, tyki badawcze tych socjologów jakościowych, któ
wręcz wyzwaniem dla dyscyplin zajmujących się rzy byli przekonani co do wyższości inteligenckich,
kulturą, ponieważ w tradycyjnym sensie - a na ta elitarnych sposobów odbioru dzieła sztuki i wszel
kim nadbudowana została aparatura poznawcza hu kie inne piętnowali jako gorsze, niekompletne, nie
manistyki i nauk społecznych - tym, co najważniej dostatecznie wyrafinowane. Na szczęście analizy
sze w kulturze, ma być jej aspekt ideacyjny: zna prowadzone przez takich badaczy jak Bogusław
czenia i wartości utrwalone (bądź nie) materialnie Sułkowski, na gruncie socjologii kultury, czy też
lub przynajmniej funkcjonujące jako scenariusze Jacek Olędzki w etnografii [Olędzki 1971] poka
konkretnych działań, jako swoiste gramatyki gene zały dobitnie równoprawną inność bardziej plebejrujące określone zachowania i reakcje. Trudno więc skich reakcji, osadzonych w odmiennych niż wła
wyobrazić sobie kulturę sprowadzoną do samych ściwe osobnikom wykształconym i mieszkającym
form materialnych, czy wręcz do surowych jakości w dużych miastach estetykach i normach gustu. Te
materiałowych, którym nie towarzyszą określone „ludowe” wzory percepcji prezentowały się nawet
tradycją kody interpretacji. Czyżby jednak na na jako bardziej humanistyczne” niż „zdehumanizoszych oczach rzeczywistość kulturowa traciła swój wane” reakcje odbiorcze koneserów, zgodnie z wy
wymiar hermeneutyczny i przekształcała się (przy kładnią zaproponowaną przez Jose Ortegę y Gasnajmniej w części - ale: jak znacznej?) w sferę do seta [Ortega y Gasset 1980]. Dziś, po gruntownej
znań sensualnych? A jeśli faktycznie zachodzi taki lekturze zwłaszcza tekstów Pierre’a Bourdieu, nie
proces, to jak wobec niego powinny określić się so ma już chyba powrotu do przypomnianych tu dys
kryminujących ocen. Mało obiecujące poznawczo
cjologia, antropologia czy kulturoznawstwo?
Zgłoszonych obiekcji nie da się rzecz jasna roz wydają się jednak dzisiaj także nawet najbardziej
strzygnąć w tym miejscu, ale opisany przypadek relatywizujące próby poszukiwania jakichkolwiek
z pewnością stanowi alternatywę dla przeanalizo określonych ładów aksjonormatywnych, które by
wanych dotychczas sposobów postrzegania kultury wyznaczały sposoby odbioru kultury właściwe
w gminie. Mówiąc o tym niekoniecznie musimy określonym grupom społecznym czy środowiskom,
mieć na myśli to, co zliczali badacze ilościowi i to i to nie tylko dlatego, że obecnie (w dobie „płynnej
nie tylko dlatego, że ich wysiłki koncentrowały się ponowoczesności”) można zasadnie wątpić w ist
raczej nie na odbiorze kultury, ale na kontakcie od nienie takich powszechnie znanych i obowiązują
biorcy z instytucjami i nośnikami kultury. O wiele cych kodów. Głównym powodem wydaje się ten,
ważniejsze, i dziś już chyba nie do przyjęcia, było że współczesne praktyki odbiorcze zdają się być
bowiem ukryte za koncepcją układów kultury prze nakierowane nie tyle na treść przekazu, którą na
świadczenie, że kulturą jest tylko to, co transmitują podstawie posiadanej wiedzy i kompetencji moż
określone instytucje, a więc treści wyselekcjono na interpretować, ile raczej na jego - doświadczaną
wane i kolportowane przez państwo. Z tego punktu cieleśnie, a nie mentalnie - formę.
widzenia kultura wsi - tradycyjna kultura chłopska
Jak zatem mogłaby wyglądać kolejna, adekwat
- jawiła się jako „tradycyjne przesądy” i „ludowa na wobec nakreślonego wyżej obrazu rzeczywisto
ciemnota”, które trzeba jak najszybciej wyelimino ści kulturowej w Polsce lokalnej, propozycja ba
wać [Żółkiewski 1958: 63]. Realizowana zgodnie dawcza pozwalająca prawidłowo opisać i zanalizo
z takim planem polityka kulturalna PRL-u przy wać zjawiska stanowczo nie mieszczące się w do
pominała zatem zabiegi opisywane przez Józefa tychczas uznawanej definicji kultury? Sądzę, że
Chałasińskiego, który w II RP piętnował poczucie taką nową możliwość podpowiada z jednej strony
wyższości i paternalistyczne postawy elit uzna teren, a z drugiej - tendencje, jakie pojawiają się od
jących wieś za pustynię kulturową, a więc „teren, jakiegoś czasu głównie w światowej, ale i polskiej
w stosunku do którego należy rozwinąć akcję cy humanistyce, lecz już nie w naukach społecznych.
wilizacyjną. Najbliższą analogię tego zjawiska sta W realizowanych ostatnio badaniach empirycznych
nowi stosunek białych z metropolii do kolorowych zwracają uwagę takie wypowiedzi respondentów,
które świadczą o tym, iż w bardzo wielu przypad
dzikusów w koloniach” [Chałasiński 1984: 45].
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kach największą wartością uczestniczenia w kultu
rze okazuje się nie obcowanie z danym przekazem
i zgłębianie zawartych tam sensów, lecz fizyczne
współprzebywanie razem z innymi - rodziną, ró
wieśnikami, przyjaciółmi. Sytuacja ta powtarza się
szczególnie w przypadku bardzo częstych i typo
wych dla oferty kulturalnej niedużych społeczności
lokalnych koncertów czy festynów. Odbywają się
one w przestrzeni publicznej, która łączy otwartość
proksemiczną z pełną inkluzywnością społeczną:
do udziału są z reguły zapraszani wszyscy miesz
kańcy, co stwarza warunki dla specyficznej relacjogenności takich imprez. „Ludzie idą tam po to, aby
pobyć w towarzystwie innych ludzi, niekoniecznie
są zainteresowani, co tam się dzieje” - stwierdza
jeden z badanych w Białowieży [Światy społeczne
Białowieży 2012]. „Nie słuchamy, co na scenie” stawia sprawę jasno mieszkaniec Tłuszcza, „ludzie
na zasadzie spaceru idą sobie do tego parku, siada
ją na ławeczce, coś im tam gra, ktoś śpiewa, mogą
sobie kupić jakąś kiełbaskę i posiedzieć”, „ludzie
chcą posłuchać, popatrzeć, trochę tych zespołów
posłuchać regionalnych, później trochę się zaba
wić, jest jakieś wydarzenie. Można się piwa napić,
są kiełbaski, jakaś tam muzyczka sobie gra” - zwie
rzają się bywalcy tego typu okazji w innych miej
scowościach [Burszta, Bukraba-Rylska 2011].
Z zacytowanych wypowiedzi widać wyraźnie,
iż kultura prezentowana w specyficznych okolicz
nościach wiejskiego festynu pełni rolę zdecydowa
nie socjocentryczną i podobnie jak faktyczne uży
cie języka nie służy komunikowaniu czegokolwiek,
lecz ma na celu coś dużo bardziej elementarnego
- podtrzymanie więzi społecznej. Procesy semiozy schodzą tu zatem na dalszy plan i, podobnie jak
w społecznościach pierwotnych, kultura zostaje
podporządkowana funkcjom integracyjnym: umac
nia istniejące relacje i konstytuuje nowe, choćby
i krótkotrwałe, typowe dla „neo-plemion” [Maffesoli 2008]. Uczestnicy takich imprez nie analizują
zatem treści docierających do nich przekazów, lecz
przede wszystkim doznają ,jakości zmysłowych”
(Stanisław Ossowski) czy te ż ,materiałowych”, jak
to określał Roman Ingarden, zawartych w formach
ich nośników - barwy, natężenia i rytmu dźwięku,
brzmienia słów, kolorów i kształtu obiektów wizu
alnych. O dominacji tego rodzaju zmysłowej, a nie

Jakie kultury w gminie?

umysłowej percepcji piszą też współcześni kulturoznawcy: przykładowo, Tim Edensor zauważa,
że filmy przez swe narracje, tropy, stronę wizualną
i dźwiękową oddziałuje na odbiorcę sensorycznie,
pobudzając go fizycznie i odwołując się do jego in
stynktów [Edensor 2004: 194], a Marek Krajewski
przekonuje, że cała kultura popularna jest bardziej
doświadczana i przeżywana niż myślana [Krajew
ski 2003: 8-9]. Jeśli tak sprawy się mają, to rzeczy
wistość kulturowa w gminie odsłania przed nami
swoje całkiem nowe oblicze: nie musimy już py
tać, ile jest tam kultury „wysokiej”, „uprawomoc
nionej” i ideologicznie „legitymizowanej”, ani nie
zastanawiamy się też, ile jest w niej kultury „lokal
nej”, „tradycyjnej” czy „wiejskiej”, lecz stajemy
w obliczu kwestii o wiele bardziej doniosłej: ile
w tej kulturze jest po prostu kultury (przynajmniej
w tym rozumieniu, które nadal usilnie pielęgnuje
humanistyka).
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Historia Polski w sztuce ludowej
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W polskiej sztuce ludowej, w rzeźbie i malarstwie,
od czasu jej zaistnienia podstawowymi były tematy
sakralne. Dominowały wizerunki Chiystusa, Mat
ki Boskiej oraz świętych patronów. Współcześnie,
w niektóiych regionach krą u, na Dolnym Śląsku,
Ponidziu, w Górach Świętokrzyskich możemy
jeszcze spotkać kamienne rzeźby anonimowych
twórców ludowych z XVII-XVIII stuleci. Tematy
historyczne pojawiły się nieco później, w następ
nym -X IX stuleciu.
Ma rozwój sztuki ludowej, sakralnej i histoiycznęj, nie mały wpływ miała sztuka oficjalna, naro
dowa, a także literatura, zwłaszcza powieści histo
ryczne Józefa Ignacego Kraszewskiego i Henryka
Sienkiewicza. Ważną inspiracją twórczą była miej
scowa tradycją legendy, zwyczaje, obrzędy prze
kazywane z pokolenia na pokolenie. Do naszych
czasów nie zachowało się zbyt wiele zabytków
dawnej sztuki ludowej o tematyce historycznej.
To pojedyncze okazy np. kafli z ilustracjami husa
rzy i żołnierzy, rzeźby przedstawiające Tadeusza
Kościuszkę, księcia Józefa Poniatowskiego, króla
Jana III Sobieskiego, zapewne wzorowane na po
mnikach tych bohaterów narodowych, istniejących
w Warszawce, Krakowie, czy Lwowie.
Pierwotnie sztuka ludowca była anonimowa i lo
kalna Szybko przemijałą nie była znana i uznana
przez ogól społeczeństwa. Dopiero na początku XX
wneku została dostrzeżona jako sztuka o swoistych
w^alorach artystycznych i ideowych, choć ciągle po
zo staj ąc a n a ub oczu gł ówny ch nurt ów arty stycznych.
Trzeba też pamiętać o pojawieniu się wówczas tzw
tematyki wiejskiej w sztuce profesjonalnej, zamwa34
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żeniu, nączęściej przez malarzy, w^arstw chłopskich
współtworzących naszą hi sto tyczną tradycję, czego
najlepszym przykładem mogą być często portreto
wani kosynierzy z Powstania Kościuszkowskiego,
w obrazach Stachowdczą Matejki, Styki.
Znaczący rozwój sztuki ludowej o tematyce hi
storycznej nastąpił dopiero po II wsijnie światowej.
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Z tego okresu po si adamy j akże b ogatą dokumentacj ę
w zbiorach muzealnych i w literaturze. Złożyło się
na to wiele przyczyn. Sztuka ludowa została dowar
tościowana jako sztuka narodowa i mimo pierwot
nych prób umiejscowienia jej w nurcie społeczno -ldeologicznym nowego tworu politycznego, jakim
była Polska Ludową pozostała w swym głównym
zarysie sztuką historyczno-patriotyczną i sakralną.
Stosunkowo szybko sztuka ludowa wyzwoli
ła się z gorsetu ograniczeń tematycznych wprost
narzucanych przez władze. "Widzimy to na przy
kładzie organizowanych konkursów, przeglądów,
wystaw. Ich tematyka jest zmienna. „Wielcy Pola
cy w sztuce ludowej”, „Mikołaj Kopernik w sztuce
ludowej”, „Jan Kochanowski w sztuce ludowej”,
„Henryk Sienkiewicz i jego bohaterowie w sztuce
ludowej”, „Ludowe Wojsko polskie w sztuce lu
dowej” i wiele, wiele innych, a to są przykładowe
tytuły wystaw i konkursów. Dziś wykaz prac i ich
twórców obejmowałby kilka tysięcy pozycji. Oczy
wiście wśród tych prac pojawiają się zwielokrot
nione wy brane postacie i wydarzenia historyczne,
ale obok nich niektórzy twórcy wydobywali mniej
znane lokalne wydarzenia historyczne i miejsco
wych, regionalnych bohaterów.

Matka Boska Kozielską w koronie otygjnalne guziki polskich
żołni erzy z grobów k atyński ch
fot Longjn Kaczanowski
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Te zbiory liczące wieleset eksponatów znaj dują
się w licznych polskich muzeach etnograficznych:
w Muzeum Etnograficznym w Toruniu, Państwo
wym Muzeum Etnograficznym w Warszawie,
w muzeach, skansenach i parkach etnograficznych
w Płocku, Sierpcu, we Wrocławiu, P\.adomiu, Kiel
cach, Nowogrodzie Łomżyńskim, Ciechanowcu,
Białymstoku i wielu, wielu innych. Należy także
zwrócić uwagę, że zabytki sztuki ludowej o tema
tyce historycznej - polskiej znajdywały duże zain
teresowanie wśród kolekcjonerów zagranicznych.
Pani dr Monika Mossakowską z mojego macierzy
stego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytetu Warszawskiego, wykazała w jednej
z publikacji, że w polskim Muzeum w P\.apperswilu to właśnie nasza rodzima rzeźba ludową która
nie stroni od tematów historycznych, skupiana so
bie największą uwagę odwiedzających placówkę
Szwajcarów, Włochów, Niemców, Francuzów.
Tematy historyczne obecne są także w zbiorach
Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach, istniejące
go od prawie 25 lat, którego jestem twórcą i właści
cielem. Jako etnograf; aktualnie emerytowany pro
fesor Uniwersytetu Warszawskiego, sztuką ludową
czyli nieprofesjonalną zajmuję się od półwiecza. Te
maty historyczno-patriotyczne były inspiracją wielu
wystaw muzealnych. Pierwsza ekspozycją przygo
towana na otwarcie placówki nosiła tytuł „Historia
i Wiara” i miała wymiar symboliczny. Prezentowcane
na niej były zabytki o tematyce biblijnej i historycz
nej z owym łącznikiem „Idźcie i nauczajcie wszyst
kie narody” . Każdy Polak wie, że rok 966 to data
przyjęcia chrześcijaństwa początek tworzenia państwa na nowych zasad ach, jego historii i kultury. Eks
ponaty mówiące o historii pojawiały się wystawcach
o odmiennej tematyce, jak „Ptaki w sztuce i tradycji
ludowej”, czy „Koń w sztuce ludowcej” Pierwsza
z wymienionych stała się okazj ą do ukazania orła Orła Białego, który w polskim etosie historycznym
ma znaczenie wyjątkowa. Z kolei wystawca o koniu
umożliwiła prezentację królowe i naszych bohaterów'
narodowych, kojarzonych z tymi zwierzętami, by
wspomnieć wdadców'z dynastii Piastów' Kościusz
kę, ks. Poniatowskiego, czy Piłsudskiego. Wystawcą
ukazującą historię Polski widzianą oczami tw'órców'
ludowych była prezentaqa twórczości Franciszka
Kurzei z Katowic po święć on a powrotowi Śląska do
Maa erzy p o I w'oj ni e świ ato wej.
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Z dużym rozmachem i zaangażowaniem urzą
dziliśmy wystawę „Pamięć o wojnie” dla upamięt
nienia 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej
1-17 września 1939 roku, którą z placówką w Otrębusach zorganizowało Muzeum Niepodległości
w Warszawie. Bogactwo i różnorodność tej wy sta
wy pokazało, że jak mylne jest kojarzenie twórców
ludowych li tylko z chry stu sikami frasobliwymi,
pasyjkami, pisankami, czy wycinankami, bowiem
tak sztuka ludowa bywa jeszcze odczytywana. Na
leży żałować, że wartościowy katalog z tej czaso
wej wystawy, a więc funkcjonującej jedynie przez
pewien okres, nie został wydany w większym na
kładzie i nie trafił do szkół. Niestety organizatorów
nie stać było na taki luksus. A przecież jest to publikaąa historyczna i patriotyczna o wielkim po
tencjale edukacyjnym wiedzy historycznej i wraż
liwości plastycznej, estetycznej. Tytuły prac mówią
same za siebie, wywołują emocje, a co dopiero
powiedzieć o osobistym z nimi, oko w oko spotka
niu, nawet przez zapoznanie się za pośrednictwem
katalogu.
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Na wystawie były prezentowane rzeźby pojedyn
cze, figuralne, obrazy, wycinanki, ukazujące bitwy
września, zbrodnie niemieckie w obozach koncentra
cyjnych i gettach, sceny z partyzantki, św. Mak Em i
lianą Janusza Korczaka, gen. Władysława Sikorskie
go, Monte Cassino. Pokazano blisko 200 zabytków
sztuki twórców ludowych najwyższej klasy: Janusza
Bartoszką Eugeniusza Brożka, Jarosława Furgały,
Stanisława Denkiewiczą Józefo Firmantego, Heleny
Malewickiej, autorki pięknych dwuosnowowych dy
wanów, Adama Szczepanika, Tadeusza Żaka i wielu
innych. Szczególne wrażenie na zwiedząących wy
warła rzeźba Romana Śledzia „ Pieta Katyńska”, także
wierna kop i a płaskorzeźby Matki Boskiej Kozielskiej.
Oiyginął został ukoronowany przez Jana Pawła II na
krakowskich Błoniach w czerwcu 1997 roku. Nasza
kopią wykonana przez rzeźbiarza ludowego Adama
Szczepanika doczekała się swoistej „koronacji” orygi
nalnymi guzikami z mundurów żołnierzy polskich po
mordowanych w Kozielsku. Guziki te dostaliśmy od
młodego rosyjskiego żołnierzą który dał je nam, Po
lakom odwiedząącym cmentarz katyński ze słowami
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Chrystus Oświęcimski, autor H enryk Wierzchowski
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„Eto dla was”. Okładkę katalogu zdobiła podobizna
rzeźby Stanisława Matyki „Generał Władysław Sikor
ski”, ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Rocku
i Krzyż Wojskowy z Cmentarza Katyńskiego. Matę
ważną i piękną wystawę eksponatów użyczyły, oprócz
Płocką muzea z Ciechanową Łowieżą Mławy,
Ostrołęki, Radomią Siedlec, Sieipcą Sochaczewa
i Żyrardowa
W zbiorach Muzeum w Otrębusach jest pokaź
na grupa rzeźb w drewnie, królów, książąt i innych
wybitnych Polaków. Jest reprezentowana epoka
Piastowska od Mieszka I do Kazimierza Wi elki eg o,
a także dwaj pierwsi święci patroni Polski, Wojciech
i Stanisław biskup krakowski, władcy z dynastii Ja
giellonów, a obok nich Mikołaj Kopernik i Jan Ko
chanowski, królowie elekcyjni i działaj ący wówczas
Andrzej Bo bolą Piotr Skargą Stefan Czarnecki.
Osobną grupę stanowią rzeźby obrazujące epokę
rozbiorów oraz powstań narodowych. Mamy rów
nież prace ukazujące Józefa Piłsudskiego oraz Jana
Pawła II jako wielkiego papieżai Polaka-patnotę.
Często twórcy ludowi postrzegali wizję dziejów
ludzkości przez jednoczesne ukazanie wydarzeń
biblijnych i historii własnego narodu. Przykładem
takiej właśnie koncepcji jest znajdująca się w zbio
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rach wielo obraz owa kompozycja Stanisława Ma
jewskiego (1922-1936) ze Sternalic koło Często
chowy. Kompozycja zatytułowana „Dzieje świata
- Ludzka historia składa się z ośmiu obracanych
skrzydeł zawieszonych na grubym słupie symboli
zującym oś świata - zwieńczonym kulą ziemską.
Na skrzydłach umieszczonych jest 96 obrazków,
płaskorzeźb. P\.ównolegle, obok scen biblijnych
z życia Jezusa Chrystusą od Zwiastowania po
Zmartwychwstanie, ukazywana jest historia Polski.
Mamy pierwszych królów, bitwę pod Grunwal
dem, Koperniką aż po czasy współczesne, które
są reprezentowane przez przedstawienia Józefa
Piłsudskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
postaci Solidarności i papieża Jana Pawła II. P\.amy
tych ob raz ów-p łasko rzeźb wypełnione są napisami
ułatwiającymi rozpoznanie wydarzeń z „Dziejów
ludzkości” . Napisy te zachowują swoistą stylisty
kę: „Adam i Ewa mieli dwóch synów”, „Bóg ze
słał karę na ziemię - Potop”, „Człowiek mieszkał
w lesie, nad wodą w polu”, „Polski Kopernik”,
„Krzyżaki”, „Niewolą Syberią wojną Stalin i Hi
tler upada”, „Papież Polski”. Napisów jest dużo
-p o n ad 140 - obraz swoistej wiedzy i wyobraźni
rzeźbiarza. Ostatni a kwatera i ostatni napis to - „ja
i moja rodzina” . Jakże tu nie dostrzec godności
twórcy widzącego siebie i swoją rodzinę jako cząst
kę dziej ów ludzkości.
Wyjątkowym przykładem ukazującym symbio
zę Wiary i historii Polski jest 14 stacji Drogi Krzy
żowej rozwieszonych na kolumnach muzealnych
arkad. To wybitne dzieło rzeźbiarskie Jana Mar
kowskiego z Ciechanowca z polichromią Tomasza
Czerwińskiego z Sierpca.
Historia tej „Drogi Krzyżowej” jest wielce osobl iwa. Rz eźb y, a wł aś ciwi e p ł ask orz eźby wy ko n ane
zostały na belkach z rozebranej stodoły zrębowej
przeznaczonej na materiał do prac wykończenio
wych p awil onu. O czywi ści e ł atwi ej był ob y z akup i ć
odpowiedni materiał w składach drewna budowla
nego, ale na to po prostu nie starczyło pieniędzy.
Ciągle trzeba było pozyskiwać tańsze materiały
i korzystać z najtańszej pracy, zazwyczaj własnej.
Wśród żywicą pachnących belek staro drzewa so
snowego rozbieranej stodoły pojawiły się też belki
z topoli. Były to krótkie, 90-centymetrowe belki ze
ścian wewnętrznych oddzielających klepisko od
sąsieków, tzw. przełaziska Były tak nadgryzione
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xAnioł Śmierci, Janusz Korczak z dziećmi idą do Treblinki,
autor Zofia Besz-Jary
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przez korniki, że właściwie nadawały się jedynie
do spalenia. Było ich 14. I ta właśnie liczba stała
się olśnieniem, by te belki przeznaczyć na 14 stacji
Drogi Krzyżowej
Dzięki temu, że rozebraną stodołę z okolic Cie
chanowca na Podlasiu przewieziono do stolarni
przy Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka
w Ciechanowcu, by dokonać tu wstępnej obróbki.
Wykonanie Drogi Krzyżowej zostało zamówione
u znanego nam, miejscowego rzeźbiarza Jana Mar
kowskiego. Rzeźbiarz zamówienie przyjął i z wiel
kim nakładem pracy po pół roku rzeźbienia dzieło
to wykonał. Trudne do wykonania płaskorzeźby,
w miękkim i nadpróchmałym drewnie topolowym
zostały późni ej wydobyte dzięki polichromii wyko
nanej przez Tomasza Czerwińskiego i zabezpieczo
ne preparatami chroniącymi drewno przed dalszym
niszczeniem.
Belki zachowały swój pierwotny kształt z wy
cięciami na jaskółczy ogon i z otworami służącymi
do czopowaniaz innymi belkami i słupami stodoły.
W trójkątach jaskółczych ogonów wyryte są nume
ry stacji, pozostałe płaszczyzny belek podzielone
są na dwie części. Na górze wyrzeźbione są stacje
Drogi Krzyżowej, na dole sceny z historii Polski:
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stacja I - Jezus okrzyczany Królem Żydowskim,
u dołu koronacja Stanisława Augusta Poniatow
skiego. Stacje III, VIII, IX to kolejne upadki Chry
stusa pod krzyżem i jednocześnie trzy rozbiory
Polski. Na innych stacjach z historii Polski przed
stawione zostały m.in. Komisja Edukacji Narodo
wej, Konstytucja 3 Mają Targowica, Insurekcja
Kościuszkowska, powstania narodowe XIX wieku.
StaqaX III to Ukrzyżowanie Chrystusa i Martyro
logia Narodu Polskiego w czasie II wojny świato
wej z ukrzyżowanym żołnierzem AK. StacjaXIV to Zmartwychwstanie, a na dole „Solidarność”, ale
wszystko jest zakłócone pojawieniem się znanego
nam wszystkim z „Wesela” Stanisława Wyspiań
skiego Chochoła z jego pieśnią „Miałeś chamie
złoty róg”.
Wspomnę jeszcze o rzeźbach całkiem nam
współczesnej historycznej postaci. Mam w zbio
rach dwie -figurki Lecha Wałęsy. Pierwszą rzeźbę
pozyskałem gdy rządziła w Polsce WP-ON-a Wa
łęsa jest chudy, z wąsami, ma podniesioną do góry
rękę, z palcami w kształcie litery V, a pod nogami
żywą jeszcze wronę. Po kilku latach odwiedziłem
tego samego rzeźbiarza i zobaczyłem, że wykonał
on drugiego Wałęsę ubranego w granatowy gar
nitur, krępego z teczką w jednej ręce i dyplomem
w drugiej. Jan Markowski, bo on był tym rzeźbia
rzem, objaśnił: „Wałęsa trzyma nagrodę Noblą
w teczce ma dolary, pod stopami zdechłą w'ronę” .
Dzisiaj, gdy nowń ludzie wdadzy i biznesu w pół
roku budują wspaniałe rezydencje, banki, hotele,
przedsiębiorstwa, nasze ponad 20-letnie budowlanie
pawilonu muzealnego jakże wydaje się śmieszne.
Jest to bu do wda skromna, z życzliwą ironią wyra
żano się o niej, że to skrzyżow^anie polskiej cha
łupy z dworkiem drobno szlacheckim i wiejskim
kościółkiem. I chyba jest w tym coś z prawdy, bowiem moją drugą pasją badawczą było tradycyjne
budownictwo drzewne w Polsce. Pozostało po tej
pasji kilka książek, artykułów i pozostał szacunek
do rodzimego budownictwa i ciesiołki, uwidacz
niający się w detalach architektonicznych w pawi
lonie. Pawilon choć murowany pachnie drewnem.
Już w renesansie polskim istniała owa symbioza
m uruz drewnem. Do ścian murowianych dostawia
no drewniane ganki, galerie i podcienia. Podobnie
w Otrębusach do murowanego pawilonu dostawio
ny jest drewniany ganek z pięknie zaciosanymi
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kolumienkami z mieczowaniem, z dwuspadowym nizowania wystaw, nie stały się li tylko historią,
daszkiem i wiatrownicami zakończonymi trzema nie poszły na marne. Nie ukrywam, że oczekuję
ażurowymi kołami mającymi symbolizować ruch jakiegoś sensownego wsparcia ze strony państwa,
słońca. Ozdobą podwórza - dziedzińca jest stud władzy samorządowej. Tak sobie myślę, że pań
nia z kołowrotem nakryta daszkiem ze śparogami stwo nie może przechodzić obojętnie wobec spo
w kształcie głów końskich i zwieńczonym sterczy- łecznych, ludzkich inicjatyw i działań, zwłaszcza
ną, na której przy podmuchach wiatru obraca się gdy służą one ogólnemu dobru. Nie można chyba
blaszany husarz z biało-czerwonym proporcem. inaczej odczytać działalności Muzeum Sztuki Lu
Jeden to jeszcze przykład obecności historii Polski dowej wOtrębusach. Potrzebne sąjakieś sensowne
w sztuce ludowej. Husarza wykonał przed laty Ma uregulowania prawne. Przecież co roku produkuje
się tysiące stron aktów prawnych różnych szcze
rian Gapiński, wiejski kowal z płockiego.
Obawiam się, żeby te lata pracy, gromadzenia bli, od Sejmu po gminy, ale nikt nie postawił pyta
zbiorów sztuki ludowej, budowy pawilonu, orga- nia, dokonał rzetelnej analizy, w jakim stopniu są
one przydatne krajowi, społeczeństwu, ludziom po
prostu.
Czasami odnoszę wrażenie, że tak naprawdę
nikomu nie zależy na tym co robię. Różni oficjele
odwiedząą Muzeum, z zachwytem kiwają głowa
mi, uścisną moją prawicę, coś naobiecują, a potem
zapada cisza. Całkowita. Na całym świecie kultura
jest dotowana, u nas niby też, ale coś zgrzyta w tym
mechanizmie, co łatwo wy każą ludzie obecni na tej
niwie, twórcy i pracownicy kultury. Nie odkryję
Ameiyki, gdy powiem że kulturze ludowej należy
się szczególna dbałość, przecież to nasze funda
menty. Oczywiście nie chodzi tylko o zbiory pry
watne, ale również o sytuację samorządowych pla
cówek kulturalnych, muzealnych. Przepisy, których
muszą przestrzegać, mam wiedzę na ten temat, jak
że często są absurdalne i „postawione na głowie”.
Mówimy o transparentności prawa w naszym krą u,
dotyczy to również sfery kultuiy, może jej w pierw
szej kolejności właśnie.
Chciałbym, wprost marzę by doczekać czasów,
gdy bez większych problemów będę mógł organizo
wać kolejne wystawy z moich zbiorów liczących po
nad 60 tysięcy eksponatów polskiej sztuki ludowej.
Spotkanie ze swój ą dziewczyną, autor Wincenty Krajewski
Zapewne mógłbym wyczarować z nich jeszcze nie
fo t Longjn Kaczanowski
jedną ekspozycję o histoni Polski widzianą dłońmi
oraz sercem i umysłem naszych ludowych twórców.
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Strażnik kultury wsi
W O trę b u s ach, p r z y id. N a tali ńs ki e j 15, m e o m a l z a ro g a tk a m i W a rsza w y p r z y d ro d ze n a Ż yrardów , ist
n ie je u n ik a to w e w n a szy m kraju, b o d a j c z y n i e n a jw ię k s z e p r y w a tn e M u z e u m S ztu k i L u d o w e j, w którym
zg ro m a d z o n o p o n a d d z ie s ię ć ty s ię c y e k s p o n a tó w m a la rstw a , rzeźby, cera m iki, w ycin a n e k, k o w a lstw a a r
tystyczn eg o , s z o p e k B o żo n a ro d ze n io w y c h , a n a w e t p o k a ź n ą ko lekcję, k ru c h y c h z n a tu r y w ie lk a n o c n y c h
p is a n e k Tw órcą m u zeu m i je g o d o b ry m duch em , sa m o tn ie b o ry k a ją c y m się z e w szy stk im i p r o b le m a m i
p la c ó w k i, k tó ry c h n a c o d z ie ń n ie b ra ku je, j e s t M a r ia n P o kropek, e m e r y to w a n y p r o fe s o r U n iw e rsy te tu
W arszaw skiego, j e d e n z n a jw y b itn ie js z y c h w s p ó łc z e ś n ie ż y ją c y c h e tn o g ra fó w p o ls k ic h D o r o b e k n a u k o w y
P ro fe so ra to b a r d z o w a żn e o g n iw o ro zw o ju r o d z im e j etn o g ra fii. W p o c h o d z ie p o k o le ń u c z o n y c h i e n tu 
zjastóww k u ltu r y lu d o w e j P r o fe s o r z a jm u je p o c z e s n e m iejsce. D o p isu je n o w e k a r ty b a d a w cze, o c zy w iśc ie
n ie ty lk o n a p o lu sztu k i lu d o w e j a le ta k że w ie lu innych, d o ty c h c z a s m a ło ro zp o zn a n y c h za g a d n ie ń . J e st
n ie ja k o ko n ty n u a to re m d o k o n a ń w ie lk ic h p o p rze d n ik ó w , b y w s p o m n ie ć O ska ra K o lb erg a , J a n a S ta n is ła 
w a B y stronią, T adeusza S ew eryn a , R o m a n a R ein fu ssa , c z y K a ź m ie r z a M o szy ń sk ie g o .

Droga Profesora do etnografii wpisuje się w nieła
twą rz eczywi sto ść lat p owoj enny ch. Mari an Po kro pek to dziecko wsi. „ M o je u n iw e r s y te ty " r o z p o c z ę 
ty się w w ie jsk ie j, c z te r o k la s o w e j s z k o le w K a n ia c h
p o d O trę b u sa m i, j e s z c z e p o d k o n ie c I I R z e c z y p o 
sp o lite j. W p ie m ? sze , c ie p łe d n i w r z e ś n ia b ie g ło się
d o s z k o ły n a b o sa ka , p i a s z c z y s tą d r o g ą w y s a d z o 
n ą s ta r y m i p ię k n y m i lip a m i i b rzo za m i, n ie d a le k o
- n ie c a łe d w a k ilo m etry . S z k o ła m ia ła je d n ą d u ż ą
s a lę i o b o k m ie s z k a ła P a n i... To

początek wzrusza
jących, ale i pouczających (!) wspomnień Mariana
Po kropka, po wiejskiej edukacji ucznia i absolwen
ta znanej warszawskiej szkoły, gimnazjum i liceum
im. Stefana Batorego, pomieszczonych w księ
dze rocznika maturalnego 1951.To w czasie nauki
w Batorym skrystalizował się jego zamiar studiów
humanistycznych, chociaż do spraw technicznych
miał talent od zawsze. Nie bez wpływu na tę decy
zję, jak twierdzi, były piękne i interesujące lekcje
historii ulubionej pani profesor z Batorego, Janiny
Kamiński ej.
Mariana Pokropka droga do etnografii wiodła
więc przez studia na Wydziale Historycznym Uni
wersytetu Warszawskiego. Początkowo przebiegały
one pod znakiem jedności archeologii z etnografią
i kulturą materialną. Po dwóch latach nauki przy
szły profesor UW postanowił studiować wyłącznie
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Prof. Marian Pokropek z Dobrym z i o łe m Muzeum wOtrębusach
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etnografię, w przeciwieństwie do archeologii kieru
nek umożliwiający kontakt z żywym człowiekiem.
Nigdy nie żałował swej decyzji, chociaż w pamię
ci pozostały mu barwne wykłady profesora Kazi
mierza Michałowskiego, autora wielkich odkryć
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Ma regał ach w ^ o n a ry c h przez profesora znalazły miejsce setki zabytków sztuki ludow ą z różnych stron Polski
fo t Longjn Kaczanowski

w Egipcie, Grecji, Sudanie, który niebawem, w ia 
tach 60., stał się światowej sławy archeologiem.
Oczywiście nąważniejsze były dla niego zajęcia
z wykładającymi na etnografii profesorami, znako
mitym uczonym o wielu kierunkach badań Janem
Stanisławem By Stroniem, Romanem R.einfussem,
Anną Kutrzebą-Pojnarową.
Pierwsze zainteresowania badawcze Mariana
Po kropka dotyczyły budownictwa wiejskiego, dla
tego pracę wieńczącą studia poświęcił budownic
twu ludowemu na Kurpiach. Po latach badań stał
się ną lepszym znawcą tej problematyki. Ukoro
nowaniem tych prac jest ceniona monografia „Bu
downictwo ludowe w Polsce”. Profesor analizuje
polskie budownictwo ludowe na płaszczyźnie po
równawczej z innymi krajami słowiańskimi.
Praca etnografa to przede wszystkim badania
terenowe, dlatego Marian Po kropek przejechał
i poznał Polskę od Bałtyku po Tatry. Przemierzał
krą pociągiem, autobusem, na piechotę i rowe
rem, a ostatnio własnym wysłużonym „fordem” .

Szczególnie rower był ważnym środkiem loko
mocji, wielce pomocnym profesorowi w szukaniu
i zapisywaniu śladów kultury ludową, material
nej i duchowej, na ulubionym obszarze penetra
cji naukowych Mazowszu, Kurpiach i Podlasiu.
Mało kto wie, że w latach młodości profesor był
czynnym sportowcem. Uprawiał kolarstwo w Cen
tralnym Wojskowym Klubie Sportowym, czyli
w przedwojennej i obecnej Legii. Nazwę CWKS
narzuciły klubowi ówczesne władze, grubą kreską
odcinające się od tradycji. Do historycznej nazwy
powrócono wiatach 60. Kolegami klubowymi Ma
riana Po kropka byli sławni zawodnicy, prawdziwe,
bożyszcza tłumów', jakby dzisiejsi celebryci (co za
okropne słowno!) Królak, Grabowski, Więckow'ski, by wspomnieć tych dłużej zapamiętanych. Dla
nich kolarstwo było zawodem, dla niego czystym
amatorstwem. Poniekąd z konieczności trenow^ał
codziennie, jeżdżąc rowerem z Otrębusów' do War
szawy na uniwersyteckie ząęcia. Zresztą do dzi
siaj, po najbliższej Otrębusom okolicy, porusza się
41
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na dwóch kółkach i tylko dalsze trasy pokonuje sa
mochodem.
Jak wspomnieliśmy, swoistym kluczem badań
etnograficznych jest praca w terenie. Oczywiście
trzeba studiować w archiwach, ale bez osobistych
obserwacji, rozmów, zapisywania różnych obiek
tów w rysunku i fotografii, wiedza o wielu zagad
nieniach byłaby szczątkowa, martwa, albo żadna.
Z terenowych wędrówek profesora po ziemi ojczy
stej narodziły się cenne publikacje: „Atlas sztuki
ludowej i folkloru w Polsce”, również opubliko
wany przez wydawnictwo „Arkady” w wersjach
językowych: niemieckiej, angielskiej. „Przewodnik
po izbach regionalnych w Polsce”, 5 książkowych
zeszytów „Jarmarku Płockiego”, będących katalo
gami twórców ludowych Płockiego Mazowsza oraz
monumentalny album „Sztuka Ludowa w Polsce”,
której jest współautorem, razem z E. Fryś-Pietraszkową i A. Kunczyńską-Iracką. Album ukazał się
również w wersjach językowych angielskiej, nie
mieckiej i francuskiej. Z naukowych badań sztuki
ludowej, jak niektórzy nazywają ją dzisiaj „chłop
ską”, czyżby słowo „ludowa” nie mogło im przejść
przez gardło, narodziła się pasja kolekcjonerska
profesora.
Plonem tych wypraw jest unikatowa, wprost
bezcenna dokumentacja etnograficzna licząca pół
miliona opisanych i uporządkowanych negatywów
oraz tysiące liszek tematycznych dotyczących kul
tury materialnej i duchowej. Ta jedyna w swoim
rodzaju dokumentacja, w domu profesora budowa
nym po wojnie wspólnie z ojcem, zajmuje kilka
dziesiąt półek potężnych szaf.
Z górą 40 lat temu Marian Pokropek poznał
Ludwiga Zimmerera, korespondenta prasy zaehodnioniemieckiej w naszym kraju, pasjonata polskiej
sztuki ludowej. Niemiecki dziennikarz był nią
wprost zauroczony. Panowie wspólnie podróżo
wali po Polsce, docierali do dziesiątków twórców
i gromadzili swoje kolekcje na miarę możliwości
finansowych. Oczywiście wiemy kto miał zasob
niejsze środki. Marzeniem Zimmerera było utwo
rzenie ze swoich zbiorów muzeum - fundacji i na
wet gdyby wyjechał z naszego kraju pozostawienia
go w Polsce. Propozycja adresowana do urzędów
różnych szczebli, w tym ministerstw, nie spotkała
się, mówiąc delikatnie, z przychylnością. Myślę, że
dla władz przełomu lat 70. i 80. pojęcie fundacji
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nie było całkiem zrozumiałe. W każdym razie ma
rzenia Zimmerera poległy na urzędniczo-politycznych biurkach. Po latach, część niezwykle cennych
zbiorów niemieckiego dziennikarza trafiły do Mu
zeum Etnograficznego w Warszawie i tkwią w jego
przepastnych magazynach. W tym miejscu warto
przypomnieć, że zainteresowanie Zimmerera pol
ską sztuką ludową nie było wśród Niemców zgoła
czymś wyjątkowym. Z powodzeniem eksponował
swoje zbiory w Niemczech. Gdy w naszym kraju,
trudno dociec z jakich powodów, nie mogła ukazać
się publikacja przedstawiająca dorobek Jana Bemasiewicza, wybitnego chłopskiego artysty ze Święto
krzyskiego, rzeźbiarza w kamieniu i drewnie, także
niebanalnego poety, piękny album o nim wydano
w NPJD, co zrozumiałe, po niemiecku...
Ludwig Zimmerer i Marian Pokropek nie zraże
ni stanowiskiem władz, a raczej jego brakiem, po
stanowili założyć prywatne muzeum polskiej sztuki
ludowej. Oczywiście potrzebny był odpowiedni bu
dynek, w którym można byłoby udostępniać zbiory.
Profesor wpadł na pomysł zbudowania pawilonu
na ojcowiźnie, czyli w Otrębusach. Jednak zanim
postawiono pierwszy rząd cegieł przyszłego mu
zeum, kilka wystaw zorganizowano w piwnicach
starego otrębuskiego domostwa pospiesznie adop
towanych na ten cel. Wystawione zostały, między
innymi, obrazy niezwykle utalentowanej i cenio
nej malarki Marianny Wiśnios, która jako jedyna
twórczyni ludowa eksponowała swoje dzieła, obok
prac artystów profesjonalnych, na prestiżowej wy
stawie 600-lecia Jasnej Góry. Niestety, początko
wo plany zostały zniweczone przez wprowadzenie
stanu wojennego oraz chorobę i śmierć Ludwiga
Zimmerera. Pomimo tych nieszczęść profesor nie
zniechęcił się i postanowił dotrzymać danego słowa
i prowadzić budowę muzeum, wbrew trudnościom
i skromnym możliwościom finansowym. Jedynie
nie przypuszczał, że od pomysłu do otwarcia obiek
tu minie aż 25 lat! Całe szczęście, że od dziecka
zaprawiony do pracy fizycznej, obeznany z murar
ką i stolarką, większość prac budowlanych profesor
wykonał samodzielnie. Jego dziełem, pomysłem
i wykonaniem, jest również kompozycja drewnia
nych regałów, na których umieszczono ekspona
ty. W przeciwnym razie, gdyby nie osobisty trud,
koszty budowy byłyby większe, a otwarcie mu
zeum przesunęłoby się jeszcze bardziej w czasie.
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2 kolekcji ceramiki ludowej

fot. L o n g n Kaczanowski

Profesor przyzną e, że w swój ej naiwności liczył na
jakieś żywsze, konkretne zainteresowanie władz,
ale nigdy takiego się nie doczekał. Pomimo to, nie
zrażony, „robi swoje”, cały czas uzupełnia zbiory,
organizuje wystawy i pisze skromne katalogi, na
bardziej wykwintne po prostu go nie stać.
Je ste m s z c z ę ś liw y - mówi profesor - ż e z b u d o 

z w y d a r z e n ia m i z e S ta r e g o T esta m en tu : S tw o rze n ie

w ałam m u ze u m fiz y c z n ie i o rg a n iza c y jn ie . N ie s te ty

m ię d z y sk rzy d ła m i o łtarza, a r ty s ta u m ie śc ił rzeźb ę

Św iata, Raj, K a in i Abel, P o to p , M o jż e s z z D e k a lo 
giem . P o d r u g ie j stro n ie s ą p r z e d s ta w ie n ia z N o w e 
g o T estam entu: Z w ia s to w a n ie N M P , B o że N a r o d z e 
n ie z p o k ło n e m T rzech K ró li, U c ie c zk a d o E gjptu,
C h rze st J e zu sa -u? Jo rd a n ie, w ja z d d o Jerozolim y,
s c e n y p a s y jn e i Z m a rtw y c h w sta n ie . W środku, p o 

d ziś b u d y n e k j e s t z a m a ły b y p o m ie ś c ić i e k sp o n o w a ć

C h ry stu sa K ró la W szech św ia ta . O łta rz z a m y k a k a 

w s z y s tk ie z b io r y któ re w o sta tn ic h ła ta c h z n a c z n ie

p lic z k a z M a tk ą B o s k ą w o to c z e n iu a n io łó w i g ó 

się p o w ię k s z y ły

r u ją c y n a d n ią krzyż.

O p ró c z z a b y tk ó w p o ls k ie j sztu 

Ta w sp a n ia ła k o m p o zy c ja

ki lu d o w e j j e s t d u żo o b ie k tó w rodom z B iałorusi,

rze źb ia rsk a sta ła się d la m n ie in s p ira c ją p ie rw sze j,

Ukrainy, Litw y, Rosji, B u łg a rii o r a z k r a jó w d a w n e j

in a u g u ru ją c e j d z ia ła ln o ś ć m u zeu m w ysta w y, k tó ra

J u g o sła w ii. Z e w szy stk ic h d z ie ł na jcen n iejszy, a d la

n o s iła ty tu ł „ D z ie je b ib lijn e i h is to r ia P o ls k i w sztu 

m n ie e m o c jo n a ln ie n ajbliższy, j e s t m o n u m e n ta ln y

ce lu d o w e j". S k r o m n y k a ta lo g k tó r y w y d a liś m y z te j

o łta rz-try p tyk, k tó r y r z e ź b ia r z S ta n isła w M a je w s k i

o ka zji m ia ł ja k ż e w y m c w n y tytu ł: „ H isto ria i w ia 

w y k o n a ł n a p r o ś b ę L u d w ig a Z im m e re ra . N ie m ie c k i

r a ”. P o e k sp o zy c ji w O trę b u sa c h b y ła o n a p o k a z a n a

d zie n n ika rz, p o w y s ta w ie n iu o łta r za w N RF, p r z e 

w C ie ch a n o w cu , B ia ły m s to k u i S e r p c u . C h cia łb ym

k a z a ł g o d o k ie łk u ją c e g o , je s z c z e z a je g o ży c ia , m u 

w tym m ie js c u p rzy p o m n ie ć , ż e in s p ira c ją w ię k szo śc i

ze u m w O tręb u sa ch . O łta rz S ta n is ła w a M a je w s k ie g o

w sp ó łc ze sn y c h tw ó rc ó w lu d o w y c h , z w ła s z c z a r ze ź

p r z e d s ta w ia h is to rie b ib lijn e, z e S ta r e g o i N o w e g o

b ia r z y i m alarzy, j e s t te m a ty k a s a k r a ln a i relig jjn a .

T e sta m e n tu S k ła d a się z d w ó c h o b r o to w y c h s k r z y 

Po pierwszej, bardzo dobrze przyjętej wystawie
profesor cyklicznie organizował następne.

d e ł n a któ rych , z je d n e j s tr o n y z n a jd u ją się k w a te r y
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Przypomnijmy jedynie tytuły najważniejszych:
,Ptaki i ptaszki w naturze, sztuce i tradycji ludo
wej”, „Barwy Śląska”, „Tematy żydowskie w sztu
ce ludowej”, „Koń w sztuce ludowej”, „Kapliczki
i krzyże znad Pilicy”, „Kwiaty w sztuce”. Znako
mitą wystawę profesor poświęcił wycinankom,
których ma swoich zbiorach ponad 1500! Nie tylko
polskich, ale także litewskich, białoruskich, ukra
ińskich i... amerykańskich. Twórczynią tych ostat
nich jest mieszkająca w naszym kraju amerykanka
Susan Throckmorton znająca techniki wycinankarskie. Z fascynacji kurpiowskich i łowickich wycinankarek zrodziły się jej prace. Jest autorką bardzo
ciekawej wyczarowanej nożyczkami „Opowieści
o mieszkańcach Łowicza w Polsce, tym czym się
zajmowali, czekając na powrót bocianów”. Profesor
podkreśla wręcz mistrzowskie opanowanie tech
nik wycinankarskich przez Susan Throckmorton,
która miała indywidualną wystawę w otrębuskim
muzeum. Obok polskiej eksponowano również
współczesną sztukę ludową Litwy, a także artystów
różnych narodowości, mieszkańców ziem I Rze
czypospolitej. Dla porządku przypomnijmy jeszcze
wystawy o Bożym Narodzeniu, o kresie Wielkiego
Postu i Wielkanocy zatytułowanej ,Pasja Jesu Krysta”, ,Pisanki-Kj'aszanki-Oklejanki” oraz ,Pamięć
0 wojnie” zorganizowaną w 70. rocznicę wybuchu
II wojny światowej razem z Muzeum Niepodległo
ści. Koniecznie trzeba jeszcze wspomnieć o zor
ganizowanej przez profesora wystawie ,Polskie
drzeworyty ludowe i współczesna grafika” pokaza
nej w Muzeum Sztuki - Czemiowce na Ukrainie.
Dwujęzyczny katalog tej wystawy ukazał się dzięki
pomocy finansowej gminy Brwinów.
W ciągu blisko 20 lat istnienia Muzeum Sztu
ki Ludowej w Otrębusach zorganizowało ponad
60 wystaw. Byłoby rażącą niesprawiedliwością
nie wspomnieć o wsparciu i pomocy jakiej profe
sor Marian Pokropek doznaje przy organizowaniu
wystaw i pracy nad katalogami ze strony rodziny,
żony Stanisławy, córki Agnieszki z wykształcenia
etnografki i filologa, władającej biegle francuskim
1 hiszpańskim oraz syna Wojciecha, architekta,
współautora, razem z ojcem: książek b u d o w n ic
two ludowe. Chałupy i ich regionalne zróżnicowa
nie” i budow nictw o sakralne. Bożnice, meczety
moleny staroobrzędowców oraz podlaskie cerkwie
unickie i prawosławne”.
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Wiemy doskonale, że dopiero wydarzenia
z przełomu lat 80. i 90. minionego stulecia umoż
liwiły Polakom podróże dalekie i bliskie. Profesor
trafnie zauważa iż w czasach niewoli narodowej,
kiedy przyszło żyć i działać Oskarowi Kolbergo
wi miał one większe możliwości podróżowania niż
on zajmujący się również, obok polskiej, etnogra
fią Słowian. Dlatego po otwarciu granic rozpoczął
wielką podróż na Wschód.
Pięknie napisał o tych nowych zainteresowaniach
i pasjach uczonego rodem z Otrębus jego uniwersy
tecki kolega profesor Lech Mróz z Instytutu Etnologii
i Antropologii Kulturowej UW, w księdze jubileuszo
wej dedykowanej mu na 50-lecie pracy naukowej.
,Zapamiętał się Marian Pokropek w poznawaniu,
jeżdżeniu, dokumentowaniu, najpierw wsi w Litwie,
potem Białorusi, wreszcie Ukrainie - która stała się
chyba jego największą pasją - zwłaszcza Pokucie,
Bukowina, Huculszczyzna. Jeździ śladami miejsc
i pamiątek po dawnej Rzeczypospolitej, jak gdyby
realizują obowiązek nie tylko może patriotyczny, ile
dotknięcia przeszłości, zetknięcia z historią. Wędrując
po wioskach powraca do swoich najwcześniejszych
zainteresowań - tam bowiem znajdują się wciąż jesz
cze żywe ślady tego, co w polskiej wsi trwa niekiedy
już tylko w ludzkiej pamięci łub zdobi muzea i skan
seny. Odwiedzają twórców, wiejskie targi, regionalne
muzea i izby pamięci, a także rozmaite imprezy folk
lorystyczne, nawet jeśli organizowane przez władze,
ma kontakt ze sztuką i folklorem. To one pozwalają
mu organizować kolejne wystawy w Otrębusach,
ale też być oparciem dla twórców z tych krajów, gdy
przyjeżdżają do Polski. (...) Wiedza i doświadczenie
zgromadzone w badaniach pogranicza, ogromna wie
dza na temat Słowiańszczyzny, zbiegły się, procentu
ją. Pozwalają być badaczem równie zafascynowanym
białoruską wsią podgrodzieńską, wsią na Pokuciu, jak
na Wileńszczyźnie. To czyni, że nie jest Marian Pokro
pek miłośnikiem tylko tego, o polskie, ale badaczem,
któiy widzi bogactwo i docenia specyfikę każdego
z tych etosów, kulturę i język, religię każdego z na
rodów, z którymi się zetknął, niezależnie jak bolesne
są doświadczenia wspólnej historii i jak bardzo poli
tyka usiłuje ingerować w kulturę i wspólnotę wielu
jej fragmentów. Jest swoistym, ale jakże wymownym
paradoksem, że to wyjazdy na wschód stały się klam
rą wcześniejszych działań i pasji Mariana Pokropka.
Łączą one najgłębiej sens i konsekwencje wszystkie-
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fot. Longin Kaczanowski

go, czymząmował się wcześniej, tropowi pasji, ba w jakimś programie, gdy opublikuje książkę nad
dań Mazowsza i Podlasia, Kurpiowi Suwalszczyzny, którą pracuje od wielu lat. To będzie prawdziwe
aktywnośa muzealniczo-skasensenologicznęj, two OPUS MAGNUM pod tytułem „Etnografia Zarys
rzenia katalogów sztuki ludowej, rodzenia dzieł sztu kultury materialnej Polski na tle porównawczym”.
ki nieprofesjonalnej, tworzenia własnego muzeum, V/ 12 rozdziałach tej księgi przedstawione zostaną
a także badani a pogram czy kulturowych. To wszystko wszystkie dziedziny kultury materialne, a więc rol
zbiegło sięteraz wjego niezwykłej ruchliwości, w za nictwo, hodowla, pasterstwo, zajęci a pozarolnicze,
pamiętaniu naukowo--badawczym, dokumentacyjno- rzemiosła, bartnictwo, transport i komunikacja O tę
-kolekcjonerskim i muzealniczo -wystawienniczym na książkę, która marnieć charakter podręcznika, upo
styku kultur i etosów” .
mina się środowisko etnografów. Panuje powszech
Gdy pytam profesora o plany n ą bliższe ener ne przekonanie, że nikt inny z uwagi na wiedzę,
gicznie wstaje z fotela i prowadzi mnie do jednego olbrzymi dorobek naukowy i doświadczenie, nie
z muzealnych pomieszczeń. Stoją w nim płaskie tek jest tak przygotowany do napisania takiego dzieła
turowa pudła, które jak się okazuje przywozi z mar właśnie, jak profesor Marian Pokropek. Profesor
ketów, wypełnione równo poukładanymi kartkami. zdradza mi, że napisał 600 stron maszynopisu, wy
Są to tzw. fiszki, starsi absolwenci studiów humani brał część z 2000 zdjęć, które mają stanowić ilustra
stycznych doskonale znają tę technikę gromadzenia cję poszczególnych rozdziałów, ale do zakończenia
materiałów do prac seminaryjnych, przede wszyst prac jeszcze daleka droga. Będzie moja książka, do
kim magisterskich, czyli kartek wypełnionych wie daje, jakimś nawiązaniem do wydanego przed laty
dzą na dany temat. Profesorskie fiszki zawierają dzieła Kazimierza Moszyńskiego. Pragnę by po
zapiski z badań terenowych, archiwalnych i lektury wstała dobrze udokumentowana panorama dziejów
trudno dostępnych publikacji. Marian Pokropek me naszej kultury materialnej.
pracuj e przy komputerze, bowiem nie ma w nim tej
Jakby w przerwach w pracy nad tym dziełem pro wiedzy, której szuka Być może znajdzie się ona fesor pisze inne ważne książki. Ukazały się, między
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innymi: „Suw?alszczyzna. Świat pogranicza” wyda nym optymizmie profesora pojawia się spora doza
na przez miejscowe Muzeum, „Ludowe tradycje Su goiyczy i pytanie czy jest sens dalej prowadzić to
walszczyzny”, opublikowane przez Ośrodek kultu dzieło. Zbiory tak się rozrosły, że nie jest już w? sta
ry w Suwałkach, „Kołbielszczyzna wczoraj i dziś”, nie sam udźwignąć nagromadzone bogactwo. Mimo
„Wędrówki po Puszczy Białej”, „Zbójna i okolice wszystko planuje w?ykorzystame na cele muzealne
w starej fotografii”. Z braku środków finansowych przydomow?ego tarasu. Oglądam betonowe arkady
oraz prowadzonego remontu profesor zmuszony zo przygotow?ane ręką profesora Będzie, nie wiadomo
stał do, miejmy nadzieję, czasowej przerwy w orga kiedy, nowe miejsce do ekspozycji, ale jednocześnie
nizowaniu wystaw. Jednak chętnie udostępnia swoje dotychczasow?e musiał o zostać zmnięj szone. Przeka
zbiory zainteresowanym placówkom kulturalny. Ak zał synowi część pawilonu wystawowego na miesz
tualnie w Opolu czynna jest wystawa „Ptaki w sztu kanie. Po prostu życie. V/ końcu egzy stencj a dziecka
ce ludowej” oparta o 300 zabytków?' z kolekcji profe- jest ważniejsza niż „jakichś” świątków. W innych
sora. Nową tern aty czni e będzi e p rezento wana w naj - krajach -d o d ą eprofesor-podobne placówki muze
bliższych tygodnia w Wołominie wystawa „Święci alne są wydatnie w?spierane przez władze samorzą
w sztuce ludowej”, na którą złoży się 150 prac, rzeźb dowe i państwowe, które po prostu są z nich dumne.
i obrazów? ze zbiorów? Muzeum w? Otrębusach.
U nas takie zachowanią niestety nie mają miejsca.
Niestety profesor Marian Pokropek może powtó
Profesor, o cichutku marzy o wydaniu albumu
rzyć za poetą „pełno nas, ajakoby nikogo nie było”. ukazującego nąjcenniejsze zabytki jego kolekcji,
Niby wszyscy interesują się kulturą, sztuką ludową, ale to są tylko marzenia Ponieważ jest człowie
ale gdy przychodzi do rozmów? o Muzeum w? Otrębu kiem mocnej wiary nie traci nadziei, że i to marze
sach składane są jakieś obietnice absolutnie nie znaj nie się spełni. Muzeum było w? sferze marzeń przez
dujące odzw?ierciedlenia w? praktyce. We wrodzo wiele lat, ajednak stało się rzeczywistą.

Monumentalny ołtarz - tryptyk, j eden z najcenniejszych eksponatów muzeum w Otrębusach, autorstwa Stani sława M aj ewski ego
fot. Longin Kaczanowski
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Teresa Kołakowska

Pod urokiem klasyki
„Chłopi” na deskach Teatru Muzycznego w Gdyni
O d 6 -w rześnia 2 0 1 3 ro ku n a s c e n ie T ea tru M u z y c z n e g o im. D a n u ty B a d u s z k o w e j w G d y n i g o s z c z ą
„ C h ło p i" - m u s ic a l n a m o ty w a c h p o w ie ś c i W ła d y sła w a R e y m o n ta . A m o r e m s c e n a r iu s z a i reży se re m
te g o w id o w is k a j e s t W o jcie ch K o ś c ie ln ia k M u z y k ę d o s p e k ta k lu s k o m p o n o w a ł P io tr D ziu b e k , a te k s ty
p i o s e n e k n a p is a ł R a fa ł D ziw isz.
O d p r a w ie d w u la t „ C h ło p i” z d o b y w a ją lic z n e n a g r o d y i w y ró żn ien ia . M a r s z a łe k W o jew ó d ztw a P o m o r 
s k ie g o u z n a ł tę m u s ic a lo w ą in sc e n iza c ję z a n a jle p s z y s p e k ta k l 2 0 1 3 roku, n a g ro d ził z a n ią te ż W ojciecha
K o śc ie ln ia k a , k tó r y z o s ta ł ta k że la u rea tem N a g r o d y A r ty s ty c zn e j P r e zy d e n ta M a s t G d y n i G a lio n G d y ń 
sk i „ z a o d w a ż n e i e fe k to w n e p r z e le ż e n ie p o w ie ś c i W ła d ysła w a R e y m o n ta n a b a r w n y i ż y w io ło w y j ę z y k
m u s ic a lu o r a z in try g u ją c e o d d a n ie d u c h a w ie js k ie j s p o łe c z n o ś c i" i P o m o r s k ie j N a g r o d y A rtystyc zn e j.
„ C h ło p i" z a ję li d r u g ie m ie jsc e w k a te g o rii „ T ea tr" w r a n k in g u ty g o d n ik a „ P o lity k a " p o d s u m o w u ją c e 
g o ro k 2013. K a ro lin a Trębacz, o d tw ó rc zy n i ro li J a g n y o trzy m a ła N a g r o d ę P r e zy d e n ta M ia s ta G dym ...
to ty lk o n a jw a żn ie js z e z w yró żn ie ń , ja k im i z o s ta ł o b d a r z o n y s p e k ta k l i je g o tw órcy.
O g lą d a ła m „ C h ło p ó w " s ie d z ą c n a w id o w n i, n a k tó r e j n ie z d o ła ła m z a trw o ży ć a n i je d n e g o w o ln e g o
m ie jsc a , c h o c ia ż o d p r e m ie r y m in ę ły j u ż p r a w ie d w a lata. P u b lic z n o ś ć r e a g o w a ła ży w io ło w o , c zę sto
n a g r a d z a ła a k to r ó w r z ę s is ty m i o k la sk a m i, a p o s p e k ta k lu n a s tą p iła d łu g o tr w a ła o w a c ja n a sto ją co .
Z r o z u m ia ły s ta ł s ię d la m n ie te n d e s z c z n a g ró d , j a k i s p a d ł n a sp e k ta k l.
P o p r o s iła m o p o d z ie le n ie się r e fle k sja m i z n a s z y m i c z y te ln ik a m i re ż y se r a m u s ic a lu i o d tw ó rc ó w g łó w 
n y c h ról.

- C o sk ło n iło P a n a d o w y s ta w ie n ia te g o w ła 
śn ie d zie ła n a sc e n ie t a k sp ec y ficzn e g o t e a t r u j a k
T e a tr M u z y c z n y ? „ C h ło p i” k o j a r z ą się p r z e c ię t
n e m u cz ło w ie k o w i z l e k t u r ą sz k o ln ą , N a g ro d ą
N o b la , n a tu r a liz m e m i p a r o m a je s z c z e p e w n ie
rz e c z a m i, a le n a p e w n o n i e z m u s ic a le m ...

- Dla mnie „Chłopi” to powieść, która jak naj
bardziej nadaj e się na tworzywo przed stawieni a mu
zycznego. Zamknięta zbiorowość (w tym wypadku
jest to wieś) sprzyja ciekawej narracji scenicznej.
Wyrazisty konflikt miłosny pomiędzy czwórką
głównych bohaterów również nieźle napędza ma
szynę musicalu. Do tego dodać można specyficzną,
oryginalną muzykę, która wynika wprost z tekstu
Reymonta, kostiumy, obyczaje, język - wszystko
to razem mówi o tym, że „Chłopi” spełniają wszel
kie znane mi wymagani a w tym kontekście. Jak się
wydaje, przeciwko przemawia obszemość książki.

WojciechKościelniak

fot Piotr Manastersłd
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I w tym przypadku zagrożenia okazały się pozorne
-m usical to przecież mimo wszystko skrót, meta
fora. Naturalistyczna narracja książki też rzeczy
wiście nie kojarzy się z tańcem i śpiewem. W tym
wypadku pomocny był odpowiedni język narracji
scenicznej, specyfika rozwiązań scenograficznych,
kostiurnowych itp. I trzeba pamiętać o tym, że
sceniczna wersja „Chłopów” jest przetworzeniem
oiyginału na język teatru, a nie jego ilustracją. To
osobne, suwerenne dzieło, a nie kopia wykonana
w innej materii.

w sposób twórczy - dla mnie teatr jest dialogiem.
Poza tym staram się budować środkami dostępnymi
tu, w Polsce - to wydaj e mi się uczciwe. Nie robię
teatru, który chce udawać bogatszego, ładniejsze
go, weselszego i mądrzejszego niż ta część światą
w której żyjemy. Może dlatego widzowie to doce
niają.

B e rn ard Szyc - M aciej B oryna

- P r a c a n a d s c e n ic z n ą a d a p ta c j ą „ C h ło p ó w ”
to d u ż e w y z w a n ie d la r e ż y s e r a . C o b y ło w ty m
w sz y s tk im n a jtr u d n ię js z e ?

- Najtrudniejsza okazała się mimo wszystko
adaptacja. Wybór wątków - czyli skreślanie spo
rych fragmentów oryginału - zawsze boli. Nieła
twe też było znalezienie równowagi pomiędzy interpretaqą a liniową narracją fabularną. W teatrze
muzycznym fabuła jest ważnym elementem cało
ści. Jednak całkowite poddanie się jej prawom też
dla spektaklu nie byłoby celowe. V/ ogóle szukanie
równowagi to było wielkie wyzwanie. P.ównowagi pomiędzy ilością scen mówionych i ilością scen
śpiewanych. To samo dotyczyło odpowiedniego
balansu w kontekście ilości choreografii, ilości scen
zawierających codzienne prace chłopów, obrzędy,
święta, pory roku, sprawy polityczne, społeczne,
rodzinne itp.
- „ C h ło p i” w P a n a r e ż y s e r ii

z o s ta li u z n a n i

p rz e z M a r s z a łk a W o je w ó d z tw a P o m o r s k ie g o z a

fo t Teresa Kołakowska

n a jle p s z y s p e k ta k l r o k u 2 0 1 3 . W s ty c z n iu te g o
r o k u m o g liś m y go o b e jrz e ć w T V P . C ieszy się

- J a k P a n s ię czuj e w s k ó rz e s ta re g o B o ry n y ?

t a k ż e n ie s ła b n ą c y m p o w o d z e n ie m u p u b lic z n o 
ści. C o P a n a z d a n ie m w p ły w a n a te n f a k t? J a k ie
p o tr z e b y p o lsk ie g o w id z a to p r z e d s ta w ie n ie z a 
s p o k a ja ?

- Myślę, że potrzebujemy teatru, który będzie
mówił językiem możliwym do zrozumienia przez
odbiorców. I wszystko jedno czy widz zrozumie
spektakl rozumem, sercem czy duszą - jeśli któ
ryś z tych ośrodków komunikacji będzie poru
szony, spektakl ma szansę na dobry odbiór. Takie
podejście do pracy pozwala też mi zrealizować się

- Dobrze. Momentami nawet bardzo dobrze. Ta
rola jest mi bliska. Z tym wszystkim, co jest zwią
zane z mentalnością wiejską, specyficznym po
strzeganiem światą wartościami, które są mu bli
skie, z takimi typ ami, z któiymi on ob cuj e - to j a się
zetknąłem. W młodości przebywałem na wsi, tro
chę zajmowałem się folklorem, chociaż nie pocho
dzę z rodziny chłopskiej. Mam wielu znajomych,
z którymi wspólnie pracowałem na wsi w czasie
wakacji, także jato poznałem i to mi ułatwiło pracę
w tym spektaklu.
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- J a k i j e s t P a n a s to s u n e k d o s z e ro k o p o ję te j

K arotina T rębacz - Jag n a

k u ltu r y w si?

- Jak najbardziej pozytywny. Traktuję ją
z uwielbieniem i ogromnym szacunkiem. V/ mło
dości byłem członkiem zespołu pieśni i tańca,
tańczyłem, grałem, mój ojciec jest muzykiem amatorem i ja po prostu w tym wyrosłem. Może
dlatego wyraźnie dostrzegam, jak potężnym źró
dłem kultury narodowej jest kultura wiejska. Tu
taj w Studio uczę tańca charakterystycznego, pol
skich tańców narodowych, ludowych, to wykorzy
stuj ę w roli Maciej a Boryny.
- J a k P a n są d z i, czy w ie ś R e y m o n to w s k a m a
j a k ą ś k o n ty n u a c ję w e w si w s p ó łc z e s n e j?

- Oczywiście realia wiejskie zmieniły się rady
kalnie, jeśli chodzi o sposób wykonywania pracy,
zagroda także wygląda zupełnie inaczej, ale jeśli
pracuje się z mieszkańcami wsi, jeżeli się wejdzie
w ich problemy, które mają w rodzinie, to podo
bieństwo jest ogromne. Weźmy chociażby prote
sty rolników: ta ich złość, ta mieszanina wiejskiej
dumy z ogromną zł ością na rzeczywistość, któranie
spełnia ich oczekiwań, wydaje mi się - jest bardzo
podobna To wszystko, co działo się w domu u Bo
fot. Teresa Kołakowska
ryny, mogłoby dziać się w jakimkolwiek innym
domu, niekoniecznie na wsi i niekoniecznie sto lat
temu. Jeśli pójdzie się teraz do wiejskiej knajpy - J a k P a n i s ą d z i, czy P a n i u r o d a m ia ła w p ływ
n a o b s a d z e n ie P a n i w r o li J a g n y ?
i posłuchą o czym ludzie rozmawiają, to te dialogi
jak nąj bardziej wp as owy wały by się w to, co mówią
- Hm, nigdy o tym wcześniej nie myślałam, ale
bohaterowie R.eymonta. Tak samo, jeśli pójdzie
my do kościoła. Nawet śpiewy brzmią podobnie. teraz, po tym pytaniu... Pewnie tak, bo Jagna była
Także w mentalności, sposobie myślenia współ typem fizycznie podobnym do mnie: kobieca blon
czesnych mieszkańców wsi jest wiele wspólnych dynka... Pewnie ma pani rację, że mój wygląd po
elementów z bohaterami „Chłopów”. Trudno wy mógł mi w wy graniu castingu.
rokować, czy to dobrze, czy też żle, może myślenie
- J a k się P a n i c z u je j a k o J a g n a ?
w kategoriach XXI wieku powinno być zupełnie
inne, może konieczne jest wy chodzenie z tego, co
- Bardzo dobrze! Doskonale się czuję, ponieważ
na wsi uważa się za zacofane, ale ja uważam, że
chociażby dla kolorytu naszego społeczeństwa to j est to pi erwsz arolągdziem ogępok azać taki praw
dziwy pazur. Dotychczas dostawałam role amantek,
dobrze, że to zostaje.
które były ładne, ładnie śpiewały, delikatne, dobre,
a Jagna jest znacznie bardziej skomplikowaną, cie
kawszą scenicznie postacią Mogę pokazać na scenie
jej temperament, wybuchy złości, to dużo większe
wyzwanie, ale i większa satysfakcja.
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— Czy utożsamia się Pani w jakimś sensie
z Jagną?
- Jagna była wrażliwa i miała duszę artystki. Ja
też taka jestem. Także jestem artystką i także je 
stem wrażliwa, nadwrażliwa nawet. Jagna lubiła
być trochę inna od otaczających ją ludzi, odstawała od nich, ja na pewnym etapie życia też odstawałam. Trafiłam akurat do środowiska, gdzie
dużo jest takich dziwolągów, ale wcześniej, jak
dojrzewałam, jak dorastałam, to można powie
dzieć, że różniłam się pod niektórymi względami
od otoczenia.

książkowej wersji. Natomiast nasz spektakl spoty
ka się z dużym zainteresowaniem uczniów, gosz
czą oni często na naszej widowni. Myślę, że poda
jemy im w interesujący sposób tę historię, książka
odstrasza ich obszemością opisów i pewną archa
icznością narracji. A historia naprawdę jest wspa
niała. Często słuchałam audiobooka w podróży,
przejeżdżałam przez wioski i wtedy przeżywałam
niesamowite chwile. Kiedyś jechałam z moją sze
ścioletnią wówczas córeczką, słuchała go ze mną,
i tylko pytała: „Dlaczego oni do siebie tak brzydko
mówią?” Często padały tam słowa typu : „ścier
wo”. Tak jej się to podobało, że często się potem
dopytywała: „Mamo, kiedy włączysz? Włącz!”.

—Czy miała Pani kontakt z wsią?
— Jak poradziła sobie Pani z gwarą? Czy
używała Pani gwary kiedykolwiek wcześniej?

- Tak. Uwielbiałam jeździć na wakacje do cio
ci, która była nauczycielką wiejską. Ona nie mia
- Tak, byłam kiedyś w zespole folklorystycz
ła gospodarstwa, ale poznałam tam dziewczynę
w moim wieku, której rodzice byli rolnikami. Ho nym. To był Lubuski Zespół Pieśni i Tańca. Byty
dowali świnie, krowy, uprawiali ziemię, a ja byłam tam więc przyśpiewki gwarowe, a także tańce lu
szczęśliwa, mogąc wraz z nią pomagać im w co dowe. Kiedy nasza choreografka zaczęła z nami
dziennych czynnościach. Pamiętam, jaką przyjem pracować nad „Chłopami”, to tak mi wszystko
ność sprawiało mi na przykład zaganianie na bosa wróciło. Okazało się, że jestem jedną z najlep
ka krów z pastwiska. Moje koleżanki wyjeżdżały szych wykonawczyń tych tańców. Czułam się
nad jezioro, chodziły na dyskoteki, a ja cały swój jak ryba w wodzie. Okazało się, że pamiętałam
wolny czas najchętniej spędzałabym u cioci wła wszystko, czego uczyłam się przed laty. Usłysza
śnie. Towarzyszyłam mojej koleżance we wszyst łam rytm i nogi same wiedziały, co mają robić.
kich pracach, które musiała wykonywać. Ona nie
—A wracając do gwary... Nie wrydawrało się
była zachwycona, że musi to wszystko robić, a ja
ogromnie. Były wtedy takie upalne, gorące lata, że pani nienaturalne, że używa Pani na scenie ję
można było przez większość czasu chodzić boso. zyka, którym nie posługuje się na co dzień?
Kiedy przyjechałam tu z mojej rodzinnej Zielonej
Góry, byłam rozczarowana nadmorskim klima
- Właściwie nie, chociaż jak dostałam scena
tem. Najprzyjemniejsze wspomnienia z mojego riusz, to początkowo ciężko mi było nauczyć się
dzieciństwa, to właśnie ten upał, żar z nieba i ni dialogów na pamięć, trudniej, niż gdyby to była
literacka polszczyzna. Ale po nauczeniu się prze
czym niezakłócony kontakt z przyrodą i wsią.
stałam odczuwać, że mówię jakoś inaczej niż zwy
— Jak wyglądało pierwsze Pani zetknięcie kle.
z „Chłopami”?
—A jak by Pani określiła swój stosunek do
- W szkole nie zdołałam przebrnąć przez tę kultury ludowej?
obowiązującą lekturę. Później oglądałam serial,
ale też dość nieuważnie. Dopiero gdy się dowie
- No właśnie. Kiedy jeszcze byłam w tym
działam, że gram Jagnę, postanowiłam wysłuchać zespole ludowym, a byty to czasy na przełomie
audiobooka i połknęłam to bardzo szybko. Zauwa podstawówki i liceum, to niektórzy moi koledzy
żyłam, że jest to wspaniały utwór. Wydaje mi się, z klasy dziwili się, że chce mi się tańczyć tańce
że „Chłopi” nie są ciekawi dla młodzieży w tej ludowe, twierdzili, że nie ma w tym nic ciekawe
50

LUDZIE

Pod urokiem klasyki-„C hłopi” na de dc ach Teatru Muzycznego w Gdyni

go. A okazało się, że zebrała się fajna ekipa, która
czerpała z tego radość. Czasem wyjeżdżaliśmy za
granicę, gdzie poznawaliśmy folklor innych na
rodów i okazywało się, że na ich tle nasz polski
folklor jest wspaniały, pełen energii; gdy tańczyli
śmy oberka czy krakowiaka, to aż się iskry sypały,
mogliśmy pokazać swój narodowy temperament.
W czasie studiów miałam zajęcia z elementami
tańca ludowego. Można powiedzieć, że z kulturą
ludową mam kontakt od lat.

Agnieszka K aczor - Dom inik owa

zaprzeczeniem, ponieważ ja generalnie przyjaźnię
się z ludźmi i jestem dobrym człowiekiem. I w'alka
0 to, żeby tylko mojej córce było dobrze, zdecydo
wanie nie zgadza się z moim charakterem.
- J a k się m a ją w z o rc e z a c h o w a ń lu d z k ic h
p r e z e n to w a n e w „ C h ło p a c h ” do z a c h o w a ń b liż 
szy ch n a m ? M a m t u n a m y śli g łó w n ie p o s ta ć D o
m in i k o w ę j.

- Wieś ma różne obliczą w*edy i dziś. Myślę,
że ciągle są takie osoby, jak grana przeze mnie po
stać. Dzielące ludzi na tych, któiych bardziej cenią
1 na tych, dla których m ą ą mało szacunku lub w'cale.
V/ wychow'aniu dziecka istnieją reguły, które nie dez
aktualizują się nigdy. Dominikowi jest postacią któ
ra podzieliła swoje dzieci: synowie mieli chodzić jak
przysłowiowa szwyjcarskie zegarki, a Jagnie w'olno
było absolutnie wszystko. Matka była w stanie wy
baczyć jej każdą przewinę. Nie twierdzę, że ona nie
kochała sw'oich synów', ale była w stosunku do nich
bardzo szorstką a całą czułość zachowi dla Jagusi.
- P rz e d s ta w ie n ie t r w a p ra w d ę c z te ry godziny.
C zy to j est n a j d łu ż sz y sp e k ta k l w h is to r ii T e a tr u
M uzycznego?

- Nie. Mą dłuższy był „Sen nocy letn ią”, tam
każdy z trzech aktów' trw'ał ponad godzinę. Trzy
dwudzieści a trwają „Nędznicy”, tyle samo „Lalka”,
podobnie „Skrzypek na dachu” ... to już tak jest,
gdy przenosi się na scenę obszerne dzieła. Wojciech
Kościelniak, który reżyserow i „Chłopów'” bardzo
zadbał o to, by nic, co w'ażne w utworze, me zostało
pominięte w'jego scenicznej adaptacji.
fo t Teresa Kołakowska

- To z n a c z y , ż e a k to r z y są p rz y z w y c z a je n i do
t a k d łu g ic h s p e k ta k li?
- C o b y ło d la P a n i n a jw ię k s z y m w y z w a n ie m

- Przyzwyczajeni to nie znaczy, że sprawia nam
to radochę. Kondycyjnie j est to bardzo wyczerpu
- Było mi bardzo trudno poradzić sobie z tą jące. Jak gramy w tygodniu cztery przedstawienia
postacią, ponieważ ona jest przeciwko moim wa pod rząd, to w tych ostatnich trzeba już się bronić
runkom. To jest mocna, stanowcza kobieta, to taki techniką. Nie można sobie pozwolić na zmęczenie
Boryna w spódnicy we wsi. Jest bezwzględna. Li fizyczne. Trzeba ciężko pracować na próbach, by
czy się tylko to, co dla mej i jej dzieci jest najważ- potem, niezależnie od stanu fizycznego, wrócić do
nięjsze. A tak naprawdę - co dla Jagny jest n ą ko tej formy, którajest„wypróbow'ana” . To taki zawód,
rzystniejsze. W moim wypadku jest kompletnym który nie może być wykonywany przez każdego.
w ro li m a t k i J a g n y ?
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Niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz, trze
ba przyjść i być dokładnie w takim samym stanie,
jakby tej zewnętrznej sytuacji nie było.
—A publiczność? Bo dla mnie było to bardzo
długie przedstawienie, mimo że byłam nim za
chwycona. Ale czułam ten u pływ czasu.
- Oczywiście byłoby cudownie, gdyby to przed
stawienie trwało dwie i pół godziny, tylko z jakich
scen zrezygnować, żeby ogólne wrażenie pozostało
równie dobre jak teraz, gdy trwa trzy i pół godziny?
—No tak, przedstawienie, które obejrzałam
wczoraj, publiczność nagrodziła owacją na sto
jąco... To rzeczywiście odpowiedź na moje py
tanie. A jak się przekłada proza Reymonta na
działania sceniczne?
- Wojtek Kościelniak jest cudownym adapta
torem. On nie pisze scenariusza, on wykorzystuje
język autora czyli mówimy słowami Reymonta
w przypadku „Chłopów”, w „Lalce” słowami Pru
sa.
— To chyba tym trudniej... No i jeszcze ta
gwara.
- Tym trudniej, bo nie jest to współczesny ję 
zyk. Ale szkoła nauczyła mnie, że samo słowo nie
jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, co za po
mocą tego słowa można osiągnąć. Co się chce tym
słowem powiedzieć. Nie miałam również żadnych
problemów z używaniem gwary. Może dlatego, że
część mojej rodziny jest góralska i z gwarą jestem
osłuchana. Tu też jestem już ładnych parę lat i je 
stem osłuchana z Kaszubami, więc nie „boli” mnie
cudzy język ludowy.
—Jak by Pani określiła swój stosunek do kul
tury ludowej?
- Jestem zachwycona kulturą kaszubską i góra
lami, z których pochodzę. Bardzo mnie cieszy, że
na Uniwersytecie Gdańskim, powstała Kaszubistyka - kierunek studiów poświęcony wyłącznie kul
turze Kaszubów. Studenci uczą się tam języka ka
szubskiego, poznają kulturę, zwyczaje, sztukę tego
regionu. Jako studentka kulturoznawstwa miałam
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takie zajęcia jak historia w regionie. W związku
z tym trzeba było jeździć po okolicach. Byliśmy na
Żuławach, na Kaszubach, na Kociewiu. Spotkali
śmy w tamtejszych wsiach tak uroczych ludzi, tak
otwartych, tak chętnych do współpracy... W ich
działaniach nie ma niczego nieprawdziwego. Oni
najzwyczajniej przez cały czas tą tradycją żyją. Ich
kultura jest żywa, w związku z tym jestem abso
lutnie zachwycona i uważam, że powinna być taka
sfera życia, gdzie ci ludzie powinni funkcjonować
tak, jak chcą.
—Czyli „Chłopi” na deskach Teatru Muzycz
nego to realizacja potrzeby wyższego rzędu?
- Uważam, że tak, dlatego, że każdy region
wnosi coś, bez czego kultura polska, narodowa,
w ogóle by nie funkcjonowała. Każdy wnosi coś,
co powoduje, że jesteśmy taką właśnie Polską, a nie
inną.
—Czy możliwie jest przeniesienie „Chłopów”
na sceny innych polskich teatrów?
- Tylko scena Teatru Wielkiego w Warszawie
spełnia nasze wymogi, więc tylko tam mogliby
śmy zagrać. Nigdzie indziej nie ma na to żadnych
szans. W tej chwili jesteśmy w trakcie rozmów
z różnymi partnerami, żeby powstał pakiet „Week
end w Gdyni”, który opierałby się na tańszym noc
legu w Hotelu „Gdynia” (teraz Mercure Centrum
Gdynia) i tańszym bilecie do nas. Do tej oferty
włączyło się Muzeum Miasta Gdyni, Akwarium,
mamy specjalny szlak kulinarny oraz Szlak Mo
dernizmu Gdyńskiego. W okresie letnim będzie
przewodnik oprowadzający gości po muralach
gdyńskich. Pobyt rozpoczynałby się w piątek,
a kończył w niedzielę.
—Czy możemy się czuć zaproszeni?
- Oczywiście. Zapraszamy serdecznie.
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R afał Ostrow ski - A ntek

- Tak samo, jak zmieniłem się ja sam. Kiedy
się ma lat siedemnaście czy osiemnaście, inaczej
postrzega się świat niż w dojrzałym wieku. Do
piero teraz zrozumiałem, o co tak naprawdę w tym
wszystkim chodziło: om po prostu toczyli bój
0 przeżycie. Posiadanie ziemi to było „być albo nie
być” . To, ile tej ziemi kto miał, decydowało o jako
ści jego życia. Dla mnie jest to bardzo poruszająca,
bardzo piękna lektura.
- J a k i j e s t P a ń s k i s to s u n e k d o p o s ta c i, k tó r ą
P a n g r a ? C zy lu b i P a n A n tk a ?

-Zaw sze staram się polubić postaci, które gram,
nawet jeśli są antypatyczne. A żeby polubić, naj
pierw trzeba zrozumieć. Starałem się więc przede
wszystkim zrozumieć, dlaczego tak, a nie inaczej
mój bohater postępował. Antek miał świadomość,
że facet, który ma żonę i dzieci, powinien żyć „na
swoim”, a on cały czas był zależny od ojca. Od jego
kapiysów, od jego widzimisię... Ma także do ojca
ogromną pretensję za podzielenie majątku, którego
odziedziczenia w całości się spodziewał. Do tego
fot. Teresa Kołakowska jeszcze uczucie do Jagny, nad którym nie panu
je, co, jak wiemy, wcale nie tak rzadko zdarza się
- K ie d y p o r a z p ie rw s z y z e tk n ą ł się P a n wżyciu. Spiętrzenie tych okoliczności, atakże fakt,
że jest to osobowość silna, a charakter wybuch owy
z „ C h ło p a m i” ?
1 impulsywny, sprawia, że reaguje tak, jak reagu
- V / szkole średniej, a właściwie jeszcze wcze je. Nie jest łatwo go lubić, bo chyba on sam siebie
śniej. Gdy na ekranach telewizorów wyświetlany nie lubi. Stąd lejąca się strumieniami w jego gardło
był serial „Chłopi” , byłem jeszcze dzieckiem, ale wóda, stąd jego szarpanie się z życiem, w którym,
pamiętam, że chętnie go oglądałem, chociaż nie niezależnie od swej woli - musi tkwić. To postać
z całą pewnością bardzo złożona i tragiczna.
wiele z niego rozumiałem.
- A s a m a k s ią ż k a ? P r o s z ę się p r z y z n a ć , p r z e 
c z y ta ł j ą P a n j a k o u c z e ń ?

- W n a s z e j ro z m o w ie co j a k i ś cz as p o ja w ia się
słow o „ z ie m ia ” , słow o k lu c z o w e d la z ro z u m ie n ia
p r o b le m a ty k i u tw o ru , a le czy ty lk o ?

- Uczciwie się przyznaję, że przeczytałem
wówczas tylko te fragmenty, które były potrzebne
podczas omawiania lektury. Natomiast przed reali
zacją spektaklu przeczytałem „Chłopów'” bardzo
rzetelnie, a niezależnie od tego wysłuchałem audiobo oka, i to dwukrotnie, w dwóch różnych wykona
niach, i to mi dało nową wiedzę o utworze.

- Ziemia to nadal największa wartość, o czym
ludzie w tej chwili lubią zapominać. Nie pamięta
my, że ziemia to coś, czego nigdy nie będzie więcej,
a wręcz jej ubywa. A prze a eż ona daj e nam życie.
- C zy p r z e d „ C h ło p a m i” m ia ł P a n k o n ta k t
z w sią , z je j k u l t u r ą i o b y czaj o w o ścią ?

- A j a k się z m ie n ił P a ń s k i s to s u n e k d o „ C h ło 
p ó w ” o d czasó w sz k o ln y c h do m o m e n tu , gdy
p r a c o w a ł P a n n a d r o lą ?

- Właściwie nie. Chociaż od zawsze się nią inte
resowałem. Moi rodzice pochodzą z Kresów, które,
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wraz z wieloma innymi rodzinami, musieli opuścić,
i cała moja rodzina, i ta bliższa, i ta dalsza, to miesz
czuchy, porozrzucani po wojnie po całym świecie.
—Ta tematyka jest więc dla Pana trochę eg
zotyczna?
- Nie do końca, ponieważ jako młody człowiek
miałem bardzo rozległe zainteresowania i między
innymi bardzo lubiłem muzea. Wychowywałem się
w Opolu, a niedaleko, w Bierkowicach, jest bardzo
piękny skansen, Muzeum Wsi Opolskiej, a ja uwiel
białem tam przyjeżdżać. Doskonale się tam czułem
i próbowałem sobie wyobrazić, jak wyglądało co
dzienne życie ludzi zamieszkujących te budynki,
które w skansenie były zgromadzone. Często od
wiedzałem też muzeum opolskie, w którym jest sta
ła ekspozycja dotycząca tradycji i kultury śląskiej
wsi; to było dla mnie zawsze bardzo ciekawe.
—Czy jest w Panu coś z Antka?
- Chyba tak. Ja myślę, że w każdym facecie jest
coś z niego. Każdy w pewnym okresie swego ży
cia jest buntownikiem, jest niepohamowany w sza
leństwach damsko-męskich, więc na pewno trochę
tego .Antka we mnie jest. I tej jego mroczności tak
że. W jakimś kawałeczku mojej duszy ten mrok pa
nuje, i chyba jestem po części pesymistą, ale ten
kawałek jest tak maleńki, że nie przeszkadza mi na
ogół patrzeć optymistycznie w przyszłość.
— Czy rola Antka ma jakieś znaczenie dla
Pańskiego warsztatu aktorskiego? Co dała ona
Panu j ako aktorowi?
- Każda rola jest dla aktora wyzwaniem, jeśli
traktuje się ją poważnie, a ja tak robię, więc i tę rolę
staram się jak najbardziej wypełnić sobą. Myślę,
że część tego scenicznego Antka już na zawsze po
zostanie ze mną, we mnie. Część duszy się każdej
roli oddaje, więc nie pozostaje to bez wpływu na to,
jacy jesteśmy. Większość z nas żyje w miastach i na
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co dzień nie zdaje sobie sprawy, ile pracy wymaga
życie na wsi i praca na roli. Praca nad „Chłopami”
dała mi tę wiedzę, konieczną by być wiarygodnym,
by rozumieć, co na scenie się tak naprawdę dzieje.
Nasz reżyser, Wojtek Kościelniak, bardzo starał się,
by to, co robimy na scenie, nie trąciło źle rozumianą
cepelią, czyli czymś sztucznym, czymś oddalonym
od prawdy, od kwintesencji, czyli od chęci przeży
cia właśnie. Przeżycia następnego roku i zabezpie
czenia sobie i swoim najbliższym bytu na kolejne
lata. A że ziemia była w tym wszystkim najważniej
sza, reakcje na odebranie jej są tak gwałtowne. Za
równo w sytuacji, gdy Boryna zapisuje część swego
majątku Jagnie, jak i w walce o las.
—Jak Pan rozumie pojęcie chłopskości?
- Gdyby ktoś na ulicy zapytał przypadkowych
ludzi, jaki to naród ci Polacy, to pewnie każdy by
się odwoływał do tradycji szlacheckich, o których
wiemy z literatury, historii, bo tego nas uczono,
ale de facto, jesteśmy - tak jak większość narodów
świata - narodem, który wyrósł z roli, z chłopów.
W każdym z nas płynie trochę chłopskiej krwi, stąd
też i nasza porywczość może, krewkość w niektó
rych sytuacjach. Bardzo ciekawe mieliśmy sytuacje,
kiedy uczyliśmy się tańców. W spektaklu jest ku
jawiak, mazur, polka. Na początku mieliśmy z tym
problem, bo nie tańczymy tego typu repertuaru na
co dzień, nie jesteśmy przecież tancerzami ludo
wymi i zastanawialiśmy się, jak sobie z tym pora
dzimy. Pracowaliśmy z panią choreograf Ewelinką
Porczyk (wyjątkowa osoba, naprawdę wspaniała,
z teatru Kapitol z Wrocławia), która już na początku
powiedziała nam, że to wszystko, co związane jest
z tańcem ludowym, gdzieś krąży głęboko w naszej
krwi. I wystarczy przestać myśleć o tych krokach,
a one same w naszych nogach się znajdą. I to oka
zało się prawdą. Ja uwielbiam patrzeć na te sceny
zbiorowe, w których z racji roli nie biorę udziału,
bo widzę, jak tutaj nie było ważne, jak kto wyglą
dał, jakie ma gabaryty, jaką sprawność, tu po prostu
tańczy dusza, nosi nas nasza słowiańska krew.
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Eliza Czapska
♦

Zyć na wsi to opowiadać.
Wyobraźnia jest moim światem
- rozm ow a z A ndrzejem M ularczykiem

A n d r z e j M u la r c z y k w o d z i ł s ię w 1 9 3 0 r, w ie lo k r o tn ie n a g r a d z a n y rep o rter, p is a r z , a u to r słu c h o w isk ,
d r a m a t w g sc e n a rzy sta . A b s o lw e n t d z ie n n ik a r s tw a n a UW, z a d e b iu to w a ł w i 9 4 3 r w k o n s p ir a c y jn y m
p is e m k u „ D ź w ig a r y " w y d a w a n y m m. in. p r z e z j e g o s ta r s z e g p b r a ta R o m a n a M u la r c z y k a (R o m a n B ra tny), p r a c o w a ł m .in. w „ R a zem " i „ Ś w ie c ie ", o d 1 9 5 3 r. z w ią z a n y z P o lsk im R a d ie m , g d z ie p r o w a d z ił
p r o g r a m „ K ro p ka , a le n ie k o n ie c " p o ś w ię c o n y re p o rte ro m , o d 1 9 6 0 r. b y ł a u to re m p o w ie ś c i r a d io 
w e j „ W J e z io r a n a c h " . W la ta c h 70. k ie r o w n ik lite r a c k i Z e s p o łu F ilm o w e g o „ Ilu z jo n " . W yd a ł m .in.
„ G w ia z d y w k a łu ż a c h " (1957), „ M e tr y k i d o w g lą d u " (1 9 6 3 , z K r z y s z to fe m K ą k o le w sk im ), „ C o się
k o m u ś n i" (1968), „ C zyim j a ż y łe m ż y c ie m " (1 9 8 3 ), „ S io stra . H is to r ia p e w n e j z b r o d n i" (1 9 9 0 ), „ P o l
s k ie m i ł o ś c i " (2006). J e s t a u to re m k ilk u d z ie s ię c iu s c e n a r iu s z y film o w y c h , m .in. tr y lo g ii „ S a m i s w o i ",
„ N ie m a m o c n y c h ", „ K o c h a j a lb o rzu ć " w reż. S y lw e s tr a C h ę c iń s k ie g o i s e r ia lu te le w iz y jn e g o „ D o m "
( z J e rzy m J a n ic k im ) w reż. J a n a Ł o m n ic k ie g o . Z film ó w o p a r ty c h n a w ła s n y c h sc e n a r iu s z a c h , z a u d a n e
u w a ż a te ż „ O s ta tn ie ta k ie tr io " (1 9 7 6 ) w reż. J e r z e g o O b ła m s k ie g o z e Z b ig n ie w e m Z a p a sie w ic ze m .
J e s t ta k ż e w s p ó łs c e n a r z y s tą te le w iz y jn e g o s e r ia lu „ B lo n d y n k a " .

fot. Eliz a Czapska
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— Swoją rodzinę mieszkającą na wsi poznał
Pan dość późno, bo w wieku 16 lat, w roku 1946.

Żyć na wsi to opowiadać. Wyobraźnia jest moim sw atem

—Stryj Jan, o którym Pan opowiada, był pier
wowzorem filmowej, dziś już legendarnej posta
ci Pawlaka z „Samych swoich”.

- Pojechałem wówczas z ojcem na Ziemie Odzy
skane, do rodziny, która znalazła się tam po przesie
- Stryj potrafił mieszać komedię z tragedią tak
dleniu z Kresów. Tam poznałem brata ojca, mojego jak to się dzieje w dobrej literaturze. Chłonąłem
stryja Jana, który się osiedlił pod Lubinem we wsi jego opowieści i zainspirowany nimi po 20 latach
Tymowa. Stryj miał dwa olbrzymie perszerony; bez napisałem słuchowisko radiowe pt. „ I było święto”,
konia nie wyobrażał sobie życia. Dopiero wówczas gdzie rolę Pawlaka grał Wojciech Siemion. Potem
zorientowałem się, że mój rodowód jest głęboko na podstawie słuchowiska powstał film w reżyse
zakorzeniony we wsi. Wcześniej tego nie odczu rii Sylwestra Chęcińskiego. Nie mieliśmy wielkich
wałem, bo urodziłem się jako dziecko pierwszego trudności, żeby się porozumieć. Ale nic nie odbywa
Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie. Od tamtej się w prosty sposób. Jak w każdej komedii musi też
chwili to miejsce stało się dla mnie źródłem łącz być dramat, a ten zaczął się z chwilą wyboru akto
ności z moim rodowodem wiejskim i równocześnie rów. Początkowo rolę Pawlaka miał odgrywać Ja
natchnieniem do pisania, również o wsi. Mój stryj cek Woszczerowicz. Zdjęcia jednak miały miejsce
Jan Mularczyk, który nie napisał w życiu więcej jak w okolicach Wrocławia, a on nie mógł ruszyć się
cztery czy pięć listów z Argentyny do swojej żony, z Warszawy. Reżyser zaproponował więc innego
którą opuścił, bo pokłócił się z teściem, okazał się aktora - Wacława Kowalskiego. Miałem wówczas
wspaniałym pisarzem słowa. Gdy stryj zaczął opo pewne wątpliwości co do owego wyboru, bo Wa
wiadać w sposób niezwykle barwny skąd wywodzi cław Kowalski grał w wielu filmach, ale epizodycz
się ród Mularczyków, zrozumiałem, że to jest mój ne role. Okazało się jednak, że nikt inny nie mógł
świat. I z tego świata się wywodzę. Z Podola, ze wsi lepiej zagrać Pawlaka. On urodził się dla zagrania
Boryczówka, gdzie przeplatały się tragedia z kome tej postaci. Urodził się, by być Pawlakiem.
dią nasycone historią. Mój ojciec, który był wojsko
wym należał do pierwszego pokolenia, jakie „wy—Stworzył Pan też scenariusze wielu innych
sferzyło się” ze wsi. Ja byłem członkiem drugiego filmów, których akcja toczy się na wsi.
pokolenia, które nic właściwie nie wiedziało o swo
- Janusz Zaorski wyreżyserował na przykład film
ich wiejskich korzeniach. Ojciec, sanacyjny pułkow
nik wolał mieć może bardziej dostojne korzenie. To pt. „Cudownie ocalony”, a Stanisław Bareja „Nie
zauroczenie miejscem skąd pochodzi moja rodzina spotykanie spokojnego człowieka”. To był jedyny
zdecydowało o mojej drodze pisarskiej. Co ciekawe, film, w którym autor ,,Alternatyw 4” nic nie zmienił
nigdy nie byłem w tym miejscu z własnego wyboru. w scenariuszu. A mój ulubiony film to „Ostatnie ta
Zbudowałem je w swojej wyobraźni na podstawie kie trio”. W pewien sposób film ten nobilitował moją
barwnej opowieści mojego stryja, który był pisarzem drogę w poszukiwaniu tematów wiejskich. Główną
słowa. Stworzył geografię wsi Boryczówka opowia rolę zagrał w nim Zbigniew Zapasiewicz. Wcielił się
dając w sposób tak sugestywny, że kiedy rodzina py w postać skrzypka weselnego, bosonogiego Cygana
tała czy chcę pojechać z nią na Ukrainę, by zobaczyć i rola ta była dla niego źródłem ogromnej satysfak
to miejsce, odmawiałem. Ten świat został zbudowa cji. W swojej autobiografii napisał, że wśród ról, ja
ny w mojej wyobraźni i nie chcę go porównywać kie najbardziej ceni jest właśnie postać muzykanta
z dosłownością. Stryj stał się dla mnie łącznikiem wiejskiego z „Ostatniego takiego tria”. Zapasiewicz
z przeszłością rodziny. Ojciec mi o niej nie opowia pokazał tam, że wielki aktor pragnący stworzyć cie
dał. Dzięki stryjowi powąchałem tej ziemi, pokocha kawą postać nie musi zawsze odgrywać inteligentów
łem ją i zapadła ona we mnie dzięki jego talentowi nawet jeśli jego wygląd na to wskazuje. „Ostatnie
narracyjnemu. On w jakimś sensie wybrał za mnie takie trio” to film ze szczególną poetyką. Na wese
moją drogę pisarską, ponieważ w momencie kiedy le, jakie odbywa się w stodole przyjeżdża orkiestra
go poznałem byłem jeszcze nieukształtowanym na w osobach skrzypka, perkusisty i trębacza. Panna
młoda, którą gra Joanna Szczepkowska ma być wy
stolatkiem przed maturą.
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dana za człowieka, o jakim można powiedzieć, że
jest produktem nowych czasów, bogatego cwaniaka,
którego nie kocha. Nad tym wszystkim wisi jakaś
zagadka. Po drodze orkiestrę, która jedzie na we
sele, zatrzymuje tajemniczy młody człowiek. Prosi
muzykantów, by w zamian za dużą kwotę, grali na
weselu wciąż jedną melodię, jaką im zanuci. Grają
ją na weselu, ale widzą, że wiąże się to z jakimś za
grożeniem. Czują, że stanie się coś niespodziewane
go. To komiczny kontrapunkt do procedury wesel
nej. Akcja filmu rozgrywa się w ciągu kilku godzin,
w zamkniętej przestrzeni jednego podwórza. Udało
się tam skondensować akcję, pokazać procesy emo
cjonalne bohaterów. Jedynym moim pocieszeniem
dla faktu, że film ten nie jest często wyświetlany są
komentarze w Internecie, że takich dialogów już się
teraz nie słyszy.
— Wieś jest miejscem, gdzie pewne procesy
psychiczne, społeczne można pokazać lepiej niż
w mieście?
—Zdecydowanie tak, bo wieś stanowi scenę.
Nie ma tam szumu świata, którym są wypełnione
ulice miast. Wieś dla wielu osób jest pewnym kra
jobrazem dzieciństwa. To miejsce, w którym słońce
wstaje i zachodzi. W mieście się tego nie odczuwa,
miasto nie ma krajobrazu. Na wsi wszystkie kon
flikty zarówno dramatyczne jak i komediowe dzie
ją się na skutek tego, że „ktoś kiedyś komuś coś”.
I te konflikty zostają w tamtejszej glebie, co buduje
wiarygodność opowieści. Opowieść bierze się bo
wiem z przeszłości. Wszystko co człowiek ma to
jego przeszłość. Nie mamy przyszłości, a teraźniej
szość to tylko ten moment, kiedy na siebie patrzy
my i za chwilę on minie. Człowiek ma więc tylko
przeszłość, do której może wracać w swojej wy
obraźni. Człowiek jest uzależniony od przeszłości,
bo tam powstają najcenniejsze złoża jego świado
mości. Wyobraźnia stamtąd się właśnie bierze. Lu
dzie na wsi często opowiadają o przeszłości. Z tego
powodu lubiłem zanurzać się w wiejskie tereny. Na
wsi ludzie mają co opowiadać. Cała kultura wsi po
legała na przekazie ustnym, na opowieści.
— Ta opowieść jako immanentna cecha wsi
była dla Pana największą inspiracją w pracy pi
sarskiej?
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- Tak i z tego powodu na początku mojej dro
gi zawodowej jako reportażysta radiowy brałem
magnetofon i jechałem zawsze na Wschód; pod
Rzeszów, pod Białystok a nie do Poznania czy
Bydgoszczy lub na Śląsk. Tam miałem pewność,
że zawsze spotkam kogoś, od kogo usłyszę jakąś
opowieść. Żyć na wsi znaczyło opowiadać. Tak
było, teraz jest oczywiście inaczej, aleja zostałem
ukształtowany przez ową wyobraźnię słowa, jaka
rodziła się na wsi. Na wsi opowiadało się o tym, co
było tam przed stu laty, co działo się u sąsiadów,
a co gdzieś dalej na wsi. Tam cała historia jest ukry
ta w losach najbliższych ludzi. I dlatego czułem, że
na wsi są moje korzenie i wiedziałem, że jeśli ich
nie odkryję, to nie będę miał nic do opowiedzenia.
Nie poznam owego bogatego języka, pewnej fraz}'.
To, jak mówili Podołanie, moi protoplaści niosło ze
sobą cudowną śpiewność języka. Jako radiowiec
i wielbiciel muzyki potrzebuję pewnej melodii
w kontaktach z ludźmi, pewnej frazy. To wszystko
otrzymałem właśnie od bliskich, od mojej rodziny
na wsi. I mogę powiedzieć, że w jakimś stopniu je 
stem od tej rodziny uzależniony, bo gdy przy pisa
niu potrzebuję na przykład jakiegoś szczególnego
określenia wyrażającego dany stan emocjonalny,
to biorę telefon i dzwonię do Józefa Mularczyka,
który jest moim bratem stryjecznym, synem Jana
i pytam, w jaki sposób on by go wyraził. Słyszę
wtedy w odpowiedzi melodyjne frazy. Język stano
wi tu oprawę a cała historia mojej rodziny, ich losy
związane z opuszczeniem Kresów i przenosinami
na Ziemie Odzyskane stworzyły dla mnie pewien
fenomen, jaki opisuję od lat.
- W książce pt. „Każdy żyje jak umie” opi
sał Pan dzieje swojej rodziny obejmujące okres
sprzed przesiedlenia na Ziemie Odzyskane.
- Gdyby użyć tu języka filmowego to opowieść
ta stanowi preąuel do „Samych swoich”. Chciałem
opisać to, co wydarzyło się przed przeniesieniem
mojej rodziny z Ziem Wschodnich na Ziemie Od
zyskane na Zachodzie, częściowo w oparciu o opo
wieści jej członków, w szczególności stryja Jana.
Opowieść ta obejmuje okres 25 lat. W sposób tragi
komiczny opisana jest historia życia mojego stryja.
Wyjazd do Argentyny, który spowodowany był za
wziętością zarówno jego jak i teścia, z którym nie
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mógł się porozumieć. Gdy po siedmiu latach pracy
na argentyńskiej pampie stryj dowiaduje się, że teść
nie żyje i może wrócić do Polski, czuje żal za te
ściem, którego już nie ma i żal z tego powodu, że
musi zmienić swoje życie. Na początku lat 30-tych
jest już zasobnym gospodarzem, bo na rozwinięcie
gospodarki pozwalają mu pieniądze przywiezione
z Argentyny. Ziemia była dla niego jedynym sen
sem życia. Urodził się w biednej rodzinie, gdzie
na 1,5 morgach ziemi żyło ośmioro rodzeństwa.
Odjeżdżając z tej wsi porzucał cały sens swoje
go życia. Stąd z takim przejęciem opowiadał jak
w 1945 r. jako sołtys wsi musiał zdać raporty, od
dać klucze i powitać bezkresne horyzonty ziem
zachodnich. Zboża tam chyliły się do ziemi, bo
ich nikt nie ścinał. Ocean zbóż i wokół żywego
człowieka, co zresztą jest pokazane w filmie. Ta
wędrówka ludów stała się dla mnie szansą na zro
zumienie tego, czym jest ziemia dla kogoś, kto się
na tej ziemi urodził. Stanowi ona sens jego życia.
Mój stryj miał na twarzy charakterystyczne zna
miona będące pamiątką po jego pierwszym kon
takcie z ziemią. Gdy miał zaledwie miesiąc, został
przez mamę, która zbierała zboże, położony pod
kopą siana. A że paliło słońce, a on w tym czasie
miał ospę, to na całe życie został mu na twarzy
ślad tych pierwszych w życiu żniw. Najważniej
sze bowiem było zebranie tego zboża, plon ziemi.
O ziemię się dbało i za nią tęskniło.
—Czy ta tęsknota za ziemią obok wątków ko
micznych może tłumaczyć popularność trylogii
filmowej zaczynającej się od „Samych swoich”
a teraz serialu „Blondynka”, którego także jest
Pan scenarzystą? Dlaczego widzowie lubią oglą
dać opowieści, które toczą się na wsi?
- Film „Sami swoi” spotkał się z tak szerokim
odbiorem, ponieważ po raz pierwszy po wojnie
przedstawił wspólnotę losu Polaków, tych wywie
zionych kilkuset tysięcy osób. A kiedy do wspólnoty
losu doda się jeszcze wspólnotę śmiechu, to tworzy
się pewna wartość. Byłem zaskoczony wiadomo
ściami od reżysera, że zainteresowanie filmem jest
tak ogromne. Tydzień po premierze „Samych swo
ich” byłem u Melchiora Wańkowicza. Z balkonu
jego mieszkania na rogu Puławskiej i Rakowieckiej
widzieliśmy kolejkę do kina Moskwa, która ciągnęła
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się od ulicy Dworkowej. Ten film pokazał, że mamy
wspólną historię, z której mamy prawo się śmiać
i dzięki temu możemy ją pokochać. Film zdobył
ogromną popularność do tego stopnia, że ludzie mó
wili dialogami z tego filmu.
Serial ,31ondynka” opowiada historię młodej
dziewczyny po weterynarii, której nie układa się
w Warszawie, ma różne perturbacje rodzinne itd.
i wyjeżdża na wieś, gdzie podejmuje pracę. Na
wsi uczy się tego, kim jest. Może bowiem być tyl
ko blondynką albo stać się „kimś”. Obecnie emi
towany jest już trzeci sezon serialu.
— Słuchowisko „W Jezioranach” również
opowiadające losy bohaterów mieszkających
na wsi ma nieprzerwanie wielbicieli od chwi
li, kiedy stworzył Pan jego bohaterów czyli od
1960 r. To fenomen radiowy, kulturowy w skali
światowej.
- Pani Zofia Posmysz, ówczesna szefowa Ra
diowej Redakcji Reportażu zaproponowała mi
pracę w zespole autorskim „Jezioran”. Zgodziłem
się na rok, a owa praca zakończyła się po 55 latach.
Mimo że nie tworzę już kolejnych odcinków to
wciąż współpracuję z zespołem pracującym przy
audycji, uczestnicząc w dyskusjach dotyczących
dramaturgii, postaci itd. Tworząc słuchowisko
pragnęliśmy opowiedzieć o losach Polski poprzez
dzieje jednej rodziny. Sukces sagi „Matysiaków”
opowiadający o rodzinie mieszkającej w mieście
stał się dla nas inspiracją do stworzenia opowieści
o rodzinie wiejskiej. Z punktu widzenia opowie
ści wolę rodziny wiejskie, bo mają silnie rozbudo
wane i mocno zapuszczone korzenie.
—Potomkowie rodzin pochodzących z rodzin
nych stron Pana ojca stanowią dobry przykład
pielęgnowania tych korzeni. Założyli nawret Sto
warzyszenie mieszkańców Boryczówki.
- Stowarzyszenie mieszkańców Boryczówki
organizuje zjazdy, których plonem są publikacje
w postaci zeszytów pt. „Sami swoi”. Zawierają
one relacje różnych osób pochodzących stamtąd
o losach ich rodzin w czasie wędrówki ludów. Te
publikacje wydawane w nakładzie kilku tysięcy eg
zemplarzy są również czytane przez naukowców,
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którzy badają historię tych ziem. Między innymi in
teresuj e się mmi prof. Stanisław Nici ej a, który opi
sał barwnie historię tych ziem, nazywając je Kreso
wą Atlantydą; zaginionym światem, jaki odkrywa.
Widać zatem jak wielką potrzebę związaną
z opowiedzeniem historii swoich miejsc i pejzaży
mają tamtejsi mieszkańcy. Dołączają się tym sa
mym do procesu podtrzymywania opowieści. Siłą
wsi jest właśnie opowieść. Opowieść pojmowana
bardzo różnie; narracyjnie, dramaturgicznie, fi
lozoficznie. Om nie chcą porzucić tą opowieści.
Dziś spotykają się już wnuki mieszkańców tej wsi,

Autorka rozm owy z Andrz ej em Mul ar czyki em
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którym dziadkowie przekazują swoją opowieść.
Świadczy to o sile tych korzeni. Niestety, jest to
wysychający strumień. Te i nadchodzące czasy
sprawią, że wszystko będzie ujednolicone, „zlandszachtowane” . Z jednej strony jestem szczęśliwy,
że dałem świadectwo tych historii, z drugiej od
czuwam smutek, że ta opowieść związana z da
nym miejscem nie będzie dalej się toczyć. Ludzie
nie będą bowiem pochodzili już skądś, a będą po
chodzili tylko z internetu. To nie jest niczyja wina,
a jedynie czasu i postępu, który powoduje, że silne
społeczne i rodzinne więzi się rozpadaj ą

f ot Eliz a C zapska
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„Muszę pamiętać, że ja też jestem stąd”
Ig n a c y K a r p o w ic z (3 9 la t) z n a la z ł s ię w g ro n ie n o m in o w a n y c h d o n a g r o d y G w a r a n c je K u ltu r y 2 0 1 5
p r z y z n a w a n e j p r z e z T V P K u ltu ra . J e s t la u r e a te m n a g r o d y lite r a c k ie j N ik e z a p o w ie ś ć „ O ś c i" w p l e 
b is c y c ie c z y te ln ik ó w o r a z P a s z p o r tu „ P o l it y k " z a „ B a lla d y n y i ro m a n s e " . Z r e p o rte rsk im rea lizm em ,
d o p r a w io n y m o g r o m n ą w r a ż liw o ś c ią p o r tr e tu je w s p ó łc z e s n ą w ieś. L u d o w i p is a r z e : R e y m o n t, K a w a 
lec, M y ś liw s k i m a ją g o d n e g o n a s tę p c ę F la n e lo w a k o s z u la w kra tę. P rzy sa d zisty , bro d a ty, z w o ln a
o d m ie r z a sło w a . O tw ie r a ja s n e serce, w lite r a tu r z e i w ż y c iu w y r a ż a ją c tr o s k ę o p r o s te g o czło w ie k a .
W y ch o w a ł się w e w s i S łu c za n k a , g m in a G ró d ek, p o w ia t b ia ło sto c k i.

- Wystarczająco obciążał dowód osobisty z ru
bryką miejsce urodzenia; takie ja k Słuczanka bu
dzijednoznaczne podejrzenia. O co p o d e jr z e w a n o

- M pam rede - powiedział, choć w to nie wie
rzył Powiedział tak Ignacy, wyskrobany ju ż ze
wstydu, z wyparcia, zgorszości. W ie rz y M is trz , że

K a rp o w ic z a ?

p r z e tr w a d u c h Ja g ie llo ń sk ie j R z e c z y p o sp o lite j?

- Tego nie wiem. Natomiast Igora, bohatera
„Sońki” zacytowanej w pytaniu, podejrzewano
o chłopskie korzenie, nadto „kacapskie”, czyli pra
wo sławne. W Warszawi e cał a ta prawo sł awn o-b i ałoruska otoczka nie byłaby powodem do poczucia
gorszości. Natomiast w Białymstoku antagonizmy
prawo sławno-katolickie, choć ostatnio osłabły, da
wały o sobie znać. To mogło być problemem dla
konkretnych ludzi.
- P r a w o s ła w n y ch ło p Ig n a c y G r y k a u d a je
k a to lic k ie g o

s z la c h c ic a

Ig o r a

G ry c o w sła e g o .

O d c in a ją c się od k o r z e n i p o p a d a w p u s tk ę . Z a 
te m w ie js k o ś ć a lb o n ih iliz m ?

-T o był znak odcięcia się od korzeni, co otwo
rzyło przed nim samym nowe perspektywy. Stał
naprzeciwko Warszawy z czystą kartą, bez obcią
żeń. Tak to sobie myślał. A z czasem okazało się,
że głupotą jest wyrzucenie iluś tam lat z życia. Za
szkodziło mu to w sensie twórczym i w rozwoju
osobistym.
I gnący Karpowi cz
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- Można po prostu ojca ukarać, nie trzeba go
zabijać. Tak jak postąpiła Sońka W jednej z moc
niejszych scen odmówiła przebaczenia ojcu tego
wszystko, co zrobił. To już jest wystarczające do
nowego otwarcia i bardzo okrutne. Niesie dużą siłę
uderzeniową
- N ie czytali książek, nie odwiedzili nigdy teatru
ani Mną a dom kultury - tylko zwany w ie tlicą bo
długo jedynie świeczki tam były ż/idnego prądu wtedy gdy coś za darmo dawali albo kazali. Karmili
się telewizorem i Cerkwią a mniej liczni Kościołem,
a wszyscy - plotką W a r to d la ta k ic h p isa ć ?
Ignacy Karpowicz podczas wieczoru autorskiego z Bożeną
Żelazowską, Przewodniczącą Komisji Kultury Sejmiku Woje
wództwa Mazowie cki ego
f ot. Piotr Rataj czyk

In ż y n ie ria s p o łe c z n a p o lity k i h is to ry c z n e j P iS
(i z a p o w ie d z ia n e j - k u ltu r a ln e j) , w s p ie r a n a b u 
d ż e te m IP N , le p i h o m o g e n ic z n e g o n a c jo n a l-k a to lic k ie g o P o l a k a . M pam reciel

- Wiel okulturo wość na Podlasiu jeszcze się
trzyma. Od pewnego czasu środowisko białoruskie
jest dużo bardziej świadome, lepiej wykształcone.
Działają szkoły, klasy dwujęzyczne. Są inicjaty
wy jak Willa Sokrata w Krynkach, założona przez
świętej pamięci Sokrata Janowi cza. Sporo dzie
je się w sztuce, nie tylko kultywowane są ludowe
przyśpiewki, potrzebne, popularne Bas owi szcza,
ale zdarzą ą się też akcje robione ze współczesny
mi twórcami z Białorusi. Mam nadzieję, że to się
będzie rozwijać, bo żal by było zaprzepaścić nasze
bogactwo. Tak stało z naszymi Tatarami. Oni byli
bardzo nieliczni. W Kruszymanach zostało bardzo
niewiele rodzin. Wyjechali do Białegostoku czy in
nych miast, wtopili się w otoczenie. To jest już utra
cone, została tuiystyczna ciekawostka. A Litwini?
Byłem niedawno w Sejnach. Wydaj e się, że kultura
litewska jest żywa. Mają różne problemy, wszy
scy wiemy jakie są relacje polsko-litewskie. Żyją
w nieprzyjaznym żywiole. Pomimo to próbują coś
robić, też wspólnie z Polakami.
- S o n ia i J o a c h im z D a n z i g to R o m e o i J u lia ;
E d y p i J o k a s ta . M iło ść n ie a k c e p to w a n a . C zy p o 
w in n iś m y z a b ić oj c a -g w a łc ic ie la , b y w yzw olić
p r a w d ę , k u ltu r o w ą to ż s a m o ś ć ?

- Ci akurat nie czytają. W mojej wsi, Słuczance,
jedna osoba czyta A ze 30 chałup będzie. Alfabetyzacjato był ogromny wysiłek, znam to z opowieści mo
ich dziadków Żal by było to utracić, po tylu wyrze
czeniach i przykrościach. Żal by było odciąć wieś od
słowna pisanego. Dziś ważne jest zapdnienie bibliotek
wiejskich, które maj ą na nowości 5 tys. zł rocznie.
-

B ogacze z m ia s t b u d u ją się n a w iejsk ich

p rz e d m ie ś c ia c h . O sa d n ic y i tu te js i ż y ją o b o k sie
b ie, a le w o so b n y ch św ia ta c h . A p a rth e id z n ie o d 
łą c z n ą z a w iśc ią i p o g ą r d ą . O b s e rw u je M is trz j a 
k ie ś fo rm y in te g ra c ji ty c h sp o łeczn o ści?

- Nie ma integracji. To są kompletnie rozdziel
ne rzeczywistości. Przy sklepie można powiedzieć
sobie dzień dobiy, albo zamienić zdanie. Nic więcej
się nie wydarza. Podlasie dla tych bogatych i lepiej
wykształconych jest miejscem wypadu na weekend,
na urlop. Potem wracają do Warszawy. Nawet biało
stocki adwokat jeśli się osiedli, dzieci będzie posyłać
do szkoły w Białymstoku. Nie wydaje mi się, by po
syłał je do Gródka.
- 2 0 0 -3 0 0 ty s . lu d z i z e W s c h o d u m ie s z k a
p o ś r ó d n a s . N a p ły n ą n a s tę p n i, b y ć m o ż e fa la
uchodźców

z

D o n b a s u . J e s te ś m y

m e n ta ln ie

p r z y g o to w a n i b y ic h p r z y ją ć ?

- Ni e. Wi ele się w Pol sce zmieniło na pl us w men talności. Jednak nawet kraje dużo bardziej zaawansowane jeśli chodzi o wielokulturowość, integrację,
nie radzą sobie. Chociażby Niemcy z kwestią turec
ką, czy Francja z ludnością swych dawnych kolonii.
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Portugalia, która była mocarstwem kolonialnym.
Oni mają dłuższy staż, a nawet u nich wiele się nie
udaje. Dochodzi do ksenofobicznych zachowań. Są
one nie tylko zauważalne, ale ulegają wzmocnieniu.
Ukrainka w Polsce sprząta. Każdy ma swoją Ukra
inkę, chłopaki ze Wschodu pracują na budowach.
Ale oni są poza naszym polskim życiem. A tu szło
by o to, żeby oni jednak uczestniczyli w naszym ży
ciu. Żeby byli widoczni. Polacy nie są przygotowani
by dać im miejsce. Nie chodzi o te prace. W Afry
ce, czy Ameryce Łacińskiej są dwujęzyczne tytuły,
które wychodzą po angielsku i w lokalnym języku.
Czy w Polsce znalazłoby się miejsce na tygodnik po
ukraińsku i po polsku równocześnie? Gdyby coś ta
kiego się wydarzyło, to byłoby super. To byłby znak,
że chcemy, zgadzamy się.
Igora odurzał ich hart. Oni nie zapominali
i nie przebaczali I byłby ich znienawidził i sobie
nimi pogardzał w swojej klasie średniej prawie
wyższej, gdyby nie to, ze niekiedy oni również od
stępowali od wymierzenia kary. Umieli też cierpieć
długo i bez skargi Nie liczyli na sprawiedliwość,
nie byli szaleni, dostosowywali się do historii wżartej w światja k czerw w ciało. Dziwny gatunek czło
wieka, myślał Igor. Zasługuje na głęboki szacunek,
równocześnie nie budzi sympatii, czasem brzydzi
Trudno coś o tutejszych pomyśleć jednoznacznego.
No i muszę pamiętać, że ja też jestem stąd. Portre
tuje Mistrz mieszkańców wsi. Co robić? Recepta
Żeromskiego: nasłać miastową Siłaczkę i cywili
zować. Ruch Ludowy stawia na samoorganizację.
Liberałowie proponują pozostawić same sobie te
rezerwaty indiańskie. A w opinii Mistrza?
—

- Jednak próbować cywilizować. Pokazywać, że
ludzie mogą być otwarci, bo to jest dobre. Że inni
nam nie zagrażają. Nie warto się bać tego, czego nie
znamy. Krzysztof Czyżewski z działaniami Mię
dzynarodowego Centrum Dialogu i swoim pismem
„Krasnogruda” przyciąga miejscowych. Jednak to
głównie tubylcy przychodzą do dworu Oskara Mi
łosza. Do pewnego stopnia da się coś takiego zrobić.
Po wsiach najwyższym autorytetem jest pop albo
ksiądz. Nie są to środowiska szczególnie otwarte.
W Polsce Cerkiew wydaje się mniej paskudna od
Kościoła katolickiego, ale tylko dlatego, że jest słab
sza. Jak się spojrzy na to, co wyprawia na Ukrainie
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wykorzystując siłę, przewagę, nie wypada lepiej niż
nasz Kościół.
Koty nie kłamią, albowiem zostały uczynione
najszlachetniejszego materiału: aksamitnego fu 
tra, twardego szkliwa, gumy i pneumy. Kłamią lu
dzie, psy i myszy. Zwłaszcza myszy. W istocie myszy
nigdy nie mówią prawdy. One piszczą. Myszy są
szarym złem z łysym ogonkiem, za który zło trze
ba przydusić łapą i schrupać. Nie kłamią jeszcze
kury, bo zrobiono je z piór, dziobu i nóg. W takiej
trójcy nie ma na nic miejsca poza ziarnem. Szcze
rość czy prawdomówność płynie ze szlachetności,
albo braku wyobraźni. Kłamstwo z tchórzostwa.
W tym obrazie kłamią jeszcze ludzie i psy...
-

Z

- Psy ewaluowały razem z człowiekiem. Są mi
strzami świata w rozpoznaniu nastroju. Czytałem
taką popularno-naukową pozycję. Psy przybrały
niegroźny wygląd, żeby sobie zaskarbić łaski pana.
Oklapnięte uszy, czego nie ma w naturze, bo nie
praktyczne, gorzej się słyszy, ale okazało się, że to
działa! Jak się żyje z człowiekiem. Albo też pysk
krótszy, też niepraktyczny. Rozmnażały się lepiej
owe wyglądające na takie bezbronne i biedne. Psy
i ludzie są w jednej przegródce gatunkowej. No i psy
kłamią. Wiem, bo całe życie miałem psa.
- Wieś Królowe Stojło istnieje, akcja toczy
się w Gródku (Haradku). Czy Sońka miała swój
pierwowzór literacki w prawdziwym życiu?
- U nas na wsi była osoba, która nazywała się
Sońka. Mówiło się, że za wojny miała romans
z Niemcem. I ona była wykluczona ze społeczno
ści. Każda wieś ma nawet jeśli nie dosłownie to
metaforycznie ostatnią chatę z kraj a. Tam mieszka
zwykle ktoś przez społeczność odrzucony. W mojej
drugiej zaprzyjaźnionej wsi w Beskidzie Niskim,
na końcu mieszka wdowa ze swoim nieco opóźnio
nym umysłowo synem. Czasem aż przykro jest pa
trzeć. On jest na rencie. Musiał dojechać do Jasła do
lekarza. Po tym jak zreorganizowano PKS-y, czyli
je skasowano, nieraz było tak, że jechał jedynym
PKS-em do Jasła, szedł do lekarza, a potem noco
wał w parku (bo nie było go stać na hotel, a nie miał
rodziny w miasteczku). Inni się jego losem nie inte
resują. Nie ma takiego odruchu, żeby pomóc. To są

LUDZIE

„cudności” małych społeczności, których szczerze
nie znoszę.
Przypomniał sobie, ie tu, na rubieżach cywili
zacji, poważna rozmowa rozpoczyna się po dwóch
flaszkach bimbru. Pił dużo z miejscowymi. Opis
warsztatu pisarza?
-

,Muszę pamiętać, że ja też jestem stąd’

Jezusowego ogólnie koszmar, ani słowa o powsta
niu warszawskim i Bożej Łasce. (...) Krytycy le
wicowi pytali, czy liberalne elity potrafią się wzru
szać, gdy nie ma obok Shoah (...) M niejszości
LGBT oburzone heteronormatywnością. Dla kogo
jest „Sońka”?

- Jak dedykacja mówi: dobrym ludziom. Wydaje
- Nie, z miejscowymi chyba nigdy nie piłem. Raz mi się, że termin dobrzy ludzie dotyczy odczuwania.
jeden spotkaliśmy się pod sklepem. To było bardzo Chodzi o wspólnotę ludzi. Każdy upada, popełnia błę
rozwijające, owszem, owszem, ale obawiam się, że dy. Zależy nam nie tylko na nas samych, ale też na
moja wątroba i głowa poniosłyby większe szkody wspólnocie, na świecie, na innych. Do takich „Sońka”
niż bym zyskał. Nie polecam.
jest skierowana. Jeśli spojrzymy, co się teraz dzieje
u naszych wschodnich braci na Ukrainie, to uświada
Za kordonem żołnierzy gromadzili się miesz miamy sobie bardzo wyraźnie, że ten koszmar drugokańcy Gródka. Niektórzy współczuli, niektórzy nie wojenny może powrócić. „Sońka” pokazuje, że w In
rozumieli, niektórzy liczyli na umorzenie długu. nych warto widzieć pizede wszystkim ludzi. A dopie
Niektórych bawiło nagłe upokorzenie majętniej ro potem język, religię, narodowość. Jeżeli tak by to
szych sąsiadów, niektórych przerażało. (...) Niem- wyglądało, świat by był lepszym miejscem.
cy pojedynczo wyciągali ludzi, przystawiali broń do
- Wiesław Myśliwski kiedyś powiedział, że
skroni i pociągali za spust. Każdy taki upadek wyry
wał kilka osób z kręgu obserwujących zajście sąsia śpiesznie spisuje świat drewnianej wsi, nim odej
dów. Ci ludzie szli do domów, jednak nie własnych. dzie ona na dobre. Mistrz też się przed czymś
Widząc śmierć sklepikarza, udawali się do opusz spieszy?
czonego sklepu. Widząc śmierć szewca, szli do bez
- Chcę spisać pokolenie matki, ojca i ciotek, póki
pańskiego zakładu. Wizja kłóci się z przesłaniem
„Złotych żniw” czy „Sąsiadów” Jana T. Grossa, jest jeszcze w miarę sprawne umysłowo. To pokole
a równocześnie z narracją o cudownie rozmnożo nie, które wstąpiło na scenę dziejów w latach 1950nej Irenie Sendlerowej, wszyscy ratowali Żydów. tych. To był bardzo dynamiczny, też okrutny czas,
Karpowicz nie lęka się stać samotnie w zażartej ale to był też czas niesamowitego awansu społeczne
bitwie dw óch obozów ?
go. Przecież te wszystkie pustki w miastach polskich
zostały zapełnione przez ludzi wsi. Chcieli i we
- Nie chciałbym uniwersalizować, ale wydaje mi szli. Uczyli się życia w mieście. Bardzo długo kury
się, że ta sytuacja, wykorzystania cudzego nieszczę dziobały na balkonie, krowy pasły się na trawniku,
ścia, była najpowszechniejsza. Mówiąc nieeleganc- oni przyjechali z całą swoją wsią. Tak to wyglądało
ko coś się zwolniło. Dobra utraciły właściciela. Ab i ten czas bardzo mnie interesuje. Epoka ogromnych
solutnie to rozumiem, głupotą byłoby nie skorzystać. zmian fascynuje, no i odnoszę wrażenie, że nie zo
Musimy pamiętać, że na Podlasiu wsie były dojmu stała szczególnie zobrazowana w naszej literaturze.
jąco biedne. Ludzie pracowali ciężko, a najczęściej
- I o tym będzie następna książka?
zarabiali tyle, żeby nie umrzeć. Gdy nagle okazuje
się, że jest dostęp do warsztatu szewskiego i dużo
- Nie o tym, ale taki wątek się pojawi. Element.
butów pod ręką, butów, których nigdy nie mieli, albo
była jedna para na całą rodzinę, no to rodzi się oka Gorący czas wsi, który nadał kształt dzisiejszym
zja. Wydaje mi się to zrozumiałe.
miastom. Słoiki wjeżdżają w oswojoną przestrzeń.
-

Dla Polaków spod znaku promieniowania
planety Krypton i ultrafioletu Gorejącego Serca
—

Wszystkie cytaty pochodzą z powieści Ignacego Karpowicza
„Sońka”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014
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Longin Kaczanowski

Koryfeusz polskiej literatury
W dziale tym prezentować będziemy sylwetki wybitnych postaci wywodzących się ze wsi, którzy identyfikowali się z chłopską kulturą i tym samym współtworzyli także jej dorobek W numerze pragniemy
przypomnieć postać Stanisława Pigonia, gdyż mija właśnie 130. rocznica urodzin jednego z naszych
najwybitniejszych uczonych, niezrównanego znawcy i badacza literatury polskiej, szczególnie zaś dzieł
Adama Mickiewicza. Był synem biednej rodziny chłopskiej ze wsi Kombornia, położonej w pobliżu
Krosna. Wśród ponad 1200jego publikacji są także pozycje związane z kultura ludową: N a drogach
i manowcach kultury ludowej, wydana we Lwowie w 1939 r. oraz Zarys nowszej literatury ludowej,
wydana w Krakowie w 1946 r. W rok później ukazała się książka wspomnieniowa Profesora Z Komborni w świat, w której opisał swoją drogą życiową spod hośnieńskiej wsi, do której żywił do końca
życia głęboki szacunek (red.)

B iblioteka Profesora
Już za życia profesora Stanisława Pigonia jego bi
blioteka pełna białych kruków, obrosła legendą.
Znamienne, że Stanisław Pigoń nie traktował jej
samolubnie, ale chętnie udostępniał swoje zbiory
młodym pracownikom naukowym i studentom, co
nie zawsze czynili inni właściciele bibliotek profe
sorskich. Pierwsze książki będące zaczątkiem przy
szłej profesorskiej biblioteki podarował mu szkolny
kolega w czasie nauki w gimnazjum w Jaśle. Były
to prace Aleksandra Brucknera i Jana Baudouina
de Courtenay, uczonych znanych i uznanych. Alek
sander Bruckner, slawistą historyk literatury i kul
tury polskiej był jednym z największych polskich
uczonych przełomu XIX-XX stulecia To on odkrył
w bibliotece w Petersburgu słynne Kazania Święto
krzyskie, bezcenny zabytek języka polskiego. Wy
kładał na uniwersytetach we Lwowie i w Berlinie.
Jego najsłynniejsze dzidą „Słownik etymologicz
ny języka polskiego”, „Dzieje kultury polskiej”,
znakomita „Encyklopedia Staropolska” ukazywa
fo t Longjn Kaczanowski
ły się w latach 20. i 30. minionego stulecia. Z całą
pewnością Pigoń miał je w swoim księgozbiorze.
Książki, które w prezencie otrzymał od kolegi, co gimnazjalisty, krystalizowały się literackie pasje.
zrozumiałe, były wcześniejszymi pracami Bruck Znajomość procesu dziejowego literatury była nie
nera. M ogłyto być dwutomowe „Dzieje literatury jako fundamentem na któiym bardziej zrozumiałe
polskiej”, a być może również „Historia literatury stawały się współczesne prądy literackie, któiymi
rosyjskiej” . Obie te prace ukazały się na przeło Pigoń żywo się interesował. Drugi z autorów po
mie stuleci, gdy u Pi go nią wówczas jasielskiego darowanych książek, Jan Baudoum de Courtenay,
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zaliczany jest do grona najwybitniejszych naszych wykwintne egzemplarze tłoczone jakąś rarytną
językoznawców, który położył podwaliny pod ba czcionką, dybać na unikaty, wyłapywać pierwsze
dania gramatyki historycznej języka polskiego. Był wydania. Wolę tekst niż margines, przenoszę wyda
postacią w pewnych kręgach tak znaną, że w odro nia najlepsze nad wydania pierwsze.
dzonej Polsce, po 1918 roku stał się jednym z kan
Po tych słowach odżegnujących się od bibliofil
dydatów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej. stwa profesor przyznaje się do pewnej, książkowej
Trochę filozofował, a treść jego prac miała wymiar słabości. Z jednym wszelako wyjątkiem. Nie mogę się
nader praktyczny, wprost odnoszący się do życia. oprzeć urokowi pierwszych wydań Mickiewicza. Nie
Do rąk Pigonia mogły trafić prace Baudouina de dla urody fizycznej, nie po to, żeby ich karty gładzić
Courtenay „O ogólnych przyczynach zmian języ ręką ja k miłośnik waz, który „ich okrągłość dłonią
kowych”, „Szkice językoznawcze”, a także wów czuje ”. Jak wiadomo, poza Sonetami, szata zewnętrz
czas bardzo popularne „Myśli nieoportunistyczne”. na tych pierwodruków bywała raczej niepozorna. Taki
Ostatnia z wymienionych książek to zbiór odwiecz wyjątek - czy to kaprys, czy niekonsekwencja? Może
nych prawd ujętych w formę zrozumiałych dla ani jedno, ani drugie. Utwierdza mnie w takim mnie
każdego aforyzmów. Nic tedy dziwnego, że po tę maniu nie tylkofakt, że w tej niby niekonsekwencji nie
książkę chętnie sięgali gimnazjaliści i osoby życio jestem odosobniony, żem spotykał i innych takich osowo dojrzałe. Czytał „złote myśli” Courtenaya rów bliwców, bo to może być przypadek, tłumaczący się
nież młody Pigoń. I chyba się nie pomylimy twier charakterem kręgu moich znajomych.
,^Bibliofilskie” rozważania profesora przyto
dząc, że wiele z nich zapadło mu głęboko w sercu.
A przecież i dzisiaj są one „życiowe” i bardzo aktu czyłem ze wstępu jego autorstwa pomieszczonego
w bardzo interesującym dziele Teofila Sygi „Te
alne jak te wybrane poniżej:
Nic tak nie kompromituje człowieka ja k szcze księgi proste. Dzieje pierwszych polskich wydań
książek Mickiewicza” opublikowanej 60 lat temu,
rość.
Sztuka życia polega często na tym, ażeby nie do której dotarłem z pomocą pań z Biblioteki Gmin
zdradzać się z rozumem przed ludźmi.
nej w Brwinowie. Dzięki stokrotne. Wspomnijmy,
Nieprzebrane skarby głupoty ludzkiej nadają się dzisiaj kompletnie zapomnianego autora, o którego
równie dobrze do eksploatacji ja k wszelkie inne.
książce nieskory do pochwał Pigoń wydał jak naj
Rozpolitykowanie tępi poczucie sprawiedliwo lepszą opinię jako świetnej naukowo i literacko.
Teofil Syga, warszawiak od urodzenia po grób,
ści.
Jeżeli pragniesz spokojnego rozwoju ludzkości był dziennikarzem i pisarzem oraz „samozwań
nie zatruwaj ju ż w szkole młodocianych umysłów czym” historykiem literatury. Ochotnik w wojnie
nienawiścią międzynarodową i międzywyznaniową. polsko-bolszewickiej 1920 roku, dziennikarz pra
Ani nie strzelaj do słońca ani też nie staraj się sy stołecznej, w czasie okupacji związany z De
powstrzymać prądu rzeki.
legaturą Rządu RP na Kraj. Po wojnie w zespole
Stanisław Pigoń gromadził książki przez całe ży redakcyjnym wydawanej przez PSL „Gazety Lu
cie. Najbardziej urodzajne w gromadzeniu książek dowej”. Za bliskie związki ze Stanisławem Miko
były wileńskie lata profesora. W zakamarkach sta łajczykiem i „nieprawomyś lnoś ć wobec władzy
rych księgarń i antykwariatów trafiał na wcale cenne ludowej” zapłacił uwięzieniem w Rawiczu. Z ra
wydawnictwa. Już po wojnie trochę przekornie od cji swoich zainteresowań Mickiewiczem stał się
poniekąd „duchowym synem” Stanisława Pigonia.
niósł się do swojej pasji gromadzenia książek.
Lubię książki. Lubię pięknie wydane książki. W znanych życiorysach profesora to karta zupeł
Mogę sprawiedliwie w gromadzeniu powiedzieć: nie pomijana.
Pisał Pigoń o dziele Teofila Sygi. Praca auto
jestem miłośnikiem ksiąg. Ale właściwie nie jestem
bibliofilem. Nie tylko w tym znaczeniu, jakie ktoś ra wkracza w dziedziny nie tylko historii literatury,
żartobliwy przywiązał do tego nazwania twierdząc, ale i je j socjologii. Osadza swe zainteresowania na
że dla bibliofila w książce ważniejszy je st margi stosownym materiale porównawczym, informuje
nes od tekstu. Ale nie w sobie nawet tej żyłki bi oparalelnych warunkach świata księgarskiego ob
bliofilskiej, która każe polować na białe kruki, na cego, francuskiego przede wszystkim /.../unaocznia
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wymiary poczytności dziel Mickiewicza, rozcho
dzących się w nienormalnych przecież warunkach
uchodźctwą a jednak nie ustępujące proporcjonal
nie wymiarom dającym się stwierdzić przy czoło
wych owoczesnych autorach obcych Dzieło o za
kroju niby to tylko bibliograficznym staje się w ten
sposób interesującym rozdziałem z dziejów kultury
umysłowej polskiej i nie tylko polskiej

Adam Mickiewicz
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Oldadka jubileusz owe go dania „Dziadów części III”, dedy
kowana pamięci Stanisława Pigonia, w której zamieszczono
ostatnią pracę profesora
fot. LongjnKaczanowski

Do końca życia Stanisław Pigoń myślał i kiero
wał się kategoriami społecznikowskimi. U schył
ku żywota, w 1967 roku, profesor zaproponował
Wyższej Szkole Pedagogicznej wR.zeszowieprze
kazanie jej swojego księgozbioru, Zdaniem pro
fesora jego biblioteka powinna - pisał do władz
uczelni - „trafić na usługi wyżej kształcącej się
młodzieży mego rodzinnego regionu” . W kolej
nym liście jeszcze raz uzasadniał potrzebę prze
kazania biblioteki. „Stanowiła przez 50 lat mój
warsztat podręczny i przykro byłoby pomyśleć, że
się rozproszy, tak czy owak zmarnuje. Wolałbym
naturalnie, by nadal służyła właściwemu celowi nauce i nauczaniu”.
66

Zgodnie z wolą uczonego żona profesora Hele
na Pigoniowa dopilnowałaby cenny księgozbiór jej
znakomitego męża znalazł się w murach rzeszow
skiej uczelni. Skrupulatnie obliczono: do Rzeszowa
trafiło 9351 woluminów. Znaczną część książek,
a to jest szczególną wartością księgozbioru, sta
nowią wy dani a przedwojenne. Księgozbiór został
pieczołowicie opracowany, zaś w Uniwersytecie
Rzeszowskim, w prostej linii spadkobiercy Wyż
szej Szkoły Pedagogicznej, powstała pracownia
polonistyczna o pięknej nazwie Pigonianum. W tej
pracowni właśnie, j ak poinformował mnie dr Zdzi
sław Bernat, pracownik biblioteki i znawca księgo
zbioru, pracownicy naukowi i stu den a korzystają
z bibliofilskiego dorobku profesora Stanisława Pi
gonia. Dodajmy jeszcze, że Biblioteka Uniwersy
tetu Rzeszowskiego nosi imię wielkiego uczonego
i położona jest przy ulicy... Stanisława Pigonia.

M y z niego wszyscy, on nas był porwał na wzdętej
firli natchnienia swego i rzucił w świat. Parafrazu
jąc te słowa Zygmunta Krasińskiego, wypowie
dziane na wieść o zgonie poety, Stanisław Pigoń
mógł powiedzieć, bez pychy i cienia przesady: „Ja
również z niego”. Osąd historyków literatury jest
jednoznaczny. Stanisław Pigoń to „mistrz mickiewiczologów”, jak celnie i pięknie nazwała uczone
go Dorota Siwicka, współautorka obok Jarosława
Marka Rymkiewicza, Almy Witkowskiej i Marty
Zielińskiej, znakomitej encyklopedii „MICKIE
WICZ”’.
Co legło u podstaw tak wnikliwego zaintereso
wania się twórczością i życiem narodowego wiesz
cza? Ta fascynacja mogła się narodzić już w latach
nauki w szkółce ludowej w Ko mb omi. Za celujące
wyniki w nauce, chłopiec jeszcze, otrzymał „na
grodę pilności” nowe wydanie „Pana Tadeusza”.
Zaciekawiony, prawie się z nim nie rozstawał. Taki
był zapewne początek „zadurzenia się” w geniuszu
naszej narodowej literatuiy. Wprawdzie pierwszą
ogłoszona w formie artykułu, praca Pigonia doty
czyła twórczości Juliusza Słowackiego, to pierwszą
książkę już poświęcił Mickiewiczowi. Zatytułował
ją: „O Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego
A. Mickiewicza” . Od opublikowania tej książki,
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wydanej w 1911 roku, przez 57 lat do ostatnich Tak. Wszystko to ujął on geniuszem swoim i zaklął
chwil swojego życia Stanisław Pigoń zajmował się w wyraz poetycki. To istotnie Człowiek-Polska. Nic
twórczością i osobą Adama Mickiewicza. Oczy celniejszego nad to powiedzieć o nim nie można.
wiście był literaturoznawcą o szerokiej gamie za W nim naród nasz rozpoznaje oblicze swoje. Jego
interesowań, ale Mickiewicz był zawsze dla niego utwory ujawniają nam to, co je st najautentyczniej
najważniejszy. Mickiewicz, jego twórczość, to była szym tętnem naszych serc.
największa przygoda życia Stanisława Pigonia. Jak
Być może, na pierwszy rzut oka, te słowa Pi
nikt inny przed nim i po nim odczytał najtrafniej gonia sprzed lat, dzisiaj wydają nam się zbyt gór
nolotne i pompatyczne, ale gdy „chłodnym okiem”
przesłanie narodowego wieszcza.
W 1920 roku, gdy stał u progu wielkiej kariery zagłębimy się - na przykład - w ,Pana Tadeusza”,
naukowej nie było to jeszcze takie całkiem pewne to zrozumiemy sens wywodów uczonego i przy
Pigonia trawiły nie tylko wątpliwości, ale i niska znamy mu rację.
Stanisław Pigoń opublikował wiele studiów
samoocena. W liście do mistrza i przyjaciela prof.
Ignacego Chrzanowskiego pisał: Teraz biorę się o twórczości Mickiewicza. W latach między
z powrotem i ju ż z całą wyłącznością do „Pana Ta wojennych i po wojnie był wydawcą jego dzieł.
deusza”. Chociaż nie zataję, że celowość tej pracy W tym miejscu chciałbym przypomnieć mało zna
i je j roli w mym życiu nie je st jeszcze w sposób nie- ną, a nawet wręcz zapomnianą książkę Pigonia
zachwiewalny ustalona. Mianowicie z zasadnicze „Studia Literackie” wydaną w 1951 r., nakładem
go względu; tak się jakoś niespodziewanie wydosta Wydawnictwa Mieczysława Kota. Pisze w niej
łem na grzbietfa li i ona mnie niesie, po prostu pcha m.in. o źródłach do „Dziadów” kowieńsko-wiw tymjednym kierunku -p ra cy uniwersyteckiej, aja leńskich, postawie wieszcza wobec spisków gali
dalibóg do dziś nie wiem, raczej dzisiaj wiem mniej cyjskich, kodeksie ideowym Legionu Mickiewi
niż kiedykolwiek przedtem, czy ja w ogóle należę tu cza, zwanym „Składem zasad” oraz o relacjach
taj, czy mnie stać na taką służbę. Przecież ja niemal Mickiewicz-Kochanowski. Zatrzymajmy się przy
nic nie umiem, lata szybko mkną i coraz trudniej ostatniej z wymienionych rozpraw. Pisze Pigoń,
się czegoś nauczyć. Zauważmy, Pigoń pojmuje pra że to właśnie wielki poeta ugruntował wśród Pola
cę nad ,Panem Tadeuszem”, a szerzej naukę jako ków przekonanie, iż twórca z Czarnolasu był poetą
służbę! Opory, jak wiemy przełamał i z całą pasją narodowym, bowiem wówczas nie wszyscy mieli
oraz poświęceniem zagłębił się w studiowanie dzieł taki pogląd i mocno podkreśla: Mickiewicz po
Pana Adama. Po latach, bogaty we własny dorobek święcił Kochanowskiemu dwa wykłady w czerwcu
naukowy, pisarski i edytorski, mógł twórczo napi 1841 r. Stanowią one granitowy, niewzruszalny ju ż
sać: W Mickiewiczu odnalazł naród polski samego odtąd fundament uznania i sławy poety z Czarno
siebie, własną swą istotność wyrażoną najczyściej, lasu, a zarazem są rozliczeniem się z uporczywymi
najpełniej i najwyraziściej. Powiedziano o Niemce zarzutami, zmierzają do zamknięcia długoletnie
wiczu, że to człowiek-Polska. Ze słusznością o ileż go sporu romantyków o charakter narodowy jego
większą, o ile zasadniejszą powiedzieć się to musi twórczości, bowiem przez kilka dziesiątków lat
o Mickiewiczu. Najgłębszą treścią umiłowania jego w X IX w. nazwisko tego poety odległej przeszłości
był cały naród; on sam dał temu świadectwo naj przewijało się przez hasła programowe młodego
ruchu literackiego; sprawa szacowania jego spu
rzetelniejsze:
ścizny była sprawą żywą, obchodziła cały szereg
... objąłem w ramiona
krytyków, podniecała temperamenty. Nie łatwo
Wszystkie przeszłe i przyszłe pokolenia...
doszło do tego, że obrazem poetyckim Kochanow
Jak przyjaciel, kochanek, małżonek, jak ojciec...
Nie są to puste słowa. Wiemy, że w twórczości skiego, jakby w hołdzie złożonym dawnemu pięknu
Mickiewicza pomieściło się i do pełnego wyrazu literatury polskiej, rozpocząć się mogło najwyższe
doszło wszystko to, co je st miazgą naszego plemie dzieło epoki, Pan Tadeusz. Pigoń przytacza jeden
nia: zalety i wady w charakterze, typ uczuciowo z argumentów wieszcza. Wiele z jego psalmów
ści, orientacja energii, miara powinności, gwiazdy /Kochanowskiego/ weszło do kantyczek; niektóre
przewodnie naszego przeznaczenia dziejowego. zwrotki jego pieśni zabłąkały się pomiędzy poezję
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gminną i można je widzieć powtórzone w robio
nych teraz zbiorach pieśni ludu. A my, czy pamię
tamy, że piękna polszczyzna psalmów śpiewanych
w kościołach to słowa Jana Kochanowskiego?
Dorobek naukowy Stanisława Pigonia ogniskują
cy się na życiu i twórczości Adama Mickiewicza, po
mimo upływu lat, nie traci na aktualności. Ustalenia
i poglądy profesora zostały przypomniane i ukazane
na nowo w znakomitym merytorycznie i edytorsko
wydaniu „Dziadów części III”. Opracowała je Zofia
Stefanowska przy współpracy Marii Prusak. Wydaw
nictwo przygotował Instytut Badań Literackich PAN
na 200. rocznicę urodzin poety. W tej dwutomowej,
dużego formatu księdze zaopatrzonej w specjalny
futerał, pomieszczono podobizny autografów brulio
nu i czystopisu oraz transliteracje i komentarze tek
stu. W aneksie tego monumentalnego opracowania
znalazł się obszerny fragment „Uwag wstępnych”
Stanisława Pigonia do przygotowywanej przez nie
go edycji brulionu ,Dziadów części III”, nad którą
uczony pracował do ostatnich chwil życia, ale jej
niestety nie ukończył. Zofia Stefanowska zaznacza,
że „Uwagi” zostały wydrukowane w oparciu o za
chowany maszynopis, a więc przekaz wolny od ja 
kichkolwiek przeinaczeń czy manipulacji. By wczuć
się w rytm i styl pisarstwa profesora interpretującego
Mickiewicza przytoczmy mały fragment rzeczonych
„Uwag wstępnych”.
A cóż z narzędziami piekła. Cóż z tymi sługusa
mi zła, którzy ochotnie i z lubością, a nie bezinte
resownie stanęli w zaciągu szatańskim jako opraw
cy młodzieży i zatraciciele „bezrozumnej narodo
wości” polskiej, co z Nowosilccwem, Pelikanem,
Doktorem, Bajkowem? To pytanie dojdzie do głosu
od początku drugiej fazy tworzenia, nasilać się bę
dzie w miarę je j wzrostu, a zobaczy, że się wyniesie
nawet poza sceny dramatyczne. Między pobudki
twórcze wkracza nakaz wymierzenia sprawiedliwo
ści poetyckiej. Już nie tylko o obraz winy chodzić
będzie, ale o unaocznienia straszliwego rozmiaru
i nieuniknioności kary.
Cóż powiedzieć o języku profesora, na pewno
nie jest drętwy i koturnowy, jak to często w nauko
wych opracowaniach bywa. Jest to styl żywy, dy
namiczny, ale w lekturze wymagający uwagi i sku
pienia. W końcu profesor pisze o ,Dziadach” Mic
kiewicza, a ten arcydramat narodowy do łatwych
lektur nie należy.
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Pięknym gestem wydawcy i Zofii Stefanowskiej, autorki opracowania, jest dedykowanie tej
pomnikowej księgi „Pamięci Stanisława Pigonia”.
A może Instytut Badań Literackich pokusiłby się
0 podobną edycję „Pana Tadeusza”. Wzorcowe
opracowanie tej epopei narodowej pióra Stanisława
Pigonia jest przecież gotowe - do wykorzystania.

Uczony i człowiek
W encyklopediach i słownikach biograficznych
można przeczytać w miarę dokładny przebieg życia
1kariery naukowej Stanisława Pigonia. Z opracowań
0 profesorze można skompletować wcale ładną bi
blioteczkę. W bibliotece Instytutu Badań Literackich
PAN jest ponad 180 mniejszych i większych opra
cowań dotyczących pracy naukowej Stanisława Pi
gonia. Można w nich znaleźć tylko okruchy myśli
1 spostrzeżeń odnoszących się do Pigonia jako czło
wieka i pisarza. Bowiem, jak zauważa Jacek Woź
niakowski, Stanisław Pigoń był nie tylko wielkim
uczonym, ale także znakomitym pisarzem, co rzad
ko idzie w parze. Jego talent pisarski potwierdzają
nie tylko wspomnieniowe książki - słynna „Z Kombomi w świat”, „Z przędziwa pamięci”, rozprawy
naukowe, ale także... wierszyki okolicznościowe,
które z upodobaniem pisał dla swoich wnuków. Póki
napiszemy słów kilka o człowieczeństwie Pigonia
przypomnijmy najważniejsze fakty z jego życiorysu.
Urodził się 27 września 1885 roku w dość bied
nej rodzinie chłopskiej, ale nie w wymiarze przy
słowiowej „nędzy galicyjskiej”. Ojciec przyszłego
uczonego nie tylko uprawia ojcowiznę, wielkości
2,5 hektara, ale również - używając współczesnego
określenia - jako „złota rączka” - w razie potrzeby
był wiejskim kowalem, stolarzem, umiał naprawić
strzelbę, a nawet zegar. Matka, wiadomo, była go
spodynią domową i zajmowała się wychowaniem
szóstki dzieci, razem ze Stanisławem. Ale miała
czas, pewnie zimową porą na czytanie książek, co
było sporą rzadkością. Z takiej rodziny Stanisław
wyniósł fundamentalne wartości, na których oparł
całe swoje życie. Przede wszystkim zasady wiary
katolickiej, szacunek dla pracy, dla każdej pracy
oraz kierowanie się prawdą. Wpływ na życiową
postawę Pigonia miała także działalność w mło
dzieżowej organizacji Eleusis, która stawiała sobie
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cel odrodzenie moralne i wychowanie narodowe, niu społeczności akademickiej, witał przybyłego
założonej przez sławnego w swoim czasie filozo w odwiedziny w rodzinnej strony wielkiego ojca,
fa Wincentego Lutosławskiego. Z czasem Pigoń najstarszego syna poety, Władysława Mickiewi
stał się jedną ze sztandarowych postaci Eleusis. cza. V/ 1931 roku przeniósł się na Uniwersytet
Ale to stało się później. Początkowo uczył się Jagielloński, z którym był związany przez kolej
w szkółce ludowej w Komborni, kolejno ukoń nych 30 lat życia, aż do przejścia na emeryturę.
czył gimnazjum w Jaśle. Chciał się uczyć, pra Zmarł 13 grudnia 1963 roku. Jego olbrzymi do
gnął zdobywać wiedzę. Miał w tym zrozumienie robek naukowy, obejmujący ponad 1200 prac,
i oczywiście pomoc rodziców. Matka na piecho jest pokłosiem nowatorskich badań nad życiem
tę chodziła do Jasła z węzełkiem wypełnionym i twórczością A dam a Mickiewicza, a także Alek-

Unikatowy medalion żeliwny /Zdatna Mickiewicza /we dług medalionu J. L. Davida' wyk. Huta Biało gon koniec XIX w. (wła
fot. Longin Kaczanowski
sność autora artykułu)

żywnością dla syna. Kolejnym etapem nauki był
Uniwersytet Jagielloński, na któiym studiował
polonistykę, a także germanistykę i łacinę. V/ cza
sie Wielkiej Wojny, nazwanej później I światową,
był oficerem w armii austriackiej. W Niepodległej
Polsce początkowo zatrudniony na Uniwersyte
cie Poznańskim przeniósł się do Wilna, gdzie na
tamtejszym Uniwersytecie przez 10 lat prowadził
różne zajęci a z historii literatury polskiej. Był rek
torem i prorektorem tej uczelni. W Wilnie, wimie-

sandra Fredry, Stefana Żeromskiego, Władysława
Orkan a i wielu innych twórców polskiej kultury.
Opracował i wydał dzieła wspomnianych pisarzy.
Zajmował się również literaturą ludową. Warto
w tym miejscu wspomnieć, że zdaniem Pigonia
najlepszą powieścią polską z życia chłopów, napi
saną w XX wieku, była, współcześnie kompletnie
zapomniana, saga góralska „Cisonie” autorstwa
Jana Pawlikowskiego. Wszystko, co osiągnął było
następstwem stałej, systematycznej i ciężkiej pra
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cy, oczywiście podpartej talentem, którego nie Jednak pomimo nacisków pozostawał wiemy swo
jej postawie i poglądom. W 1964 r. podpisał słynny
zmarnował.
Poniekąd jakby z marginesów opracowań twór „List 3 4”,w którym grupa polskich intelektualistów
czości naukowej Pigonia i oczywiście z tomów zwracała się do premiera Józefa Cyrankiewicza
jego osobistych wspomnień, można wysnuć jedną 0 położeniu kresom anormalnościom, reglamentacji
zasadniczą myśl. Otóż Stanisław Pigoń przez całe papieru na drak książek, działaniom cenzury, które
życie był dumny ze swego pochodzenia i nigdy nie szkodzą nauce i kulturze. Gdy po jakimś czasie nie
wyparł się chłopskiego rodowodu. Jak celnie za którzy sygnatariusze wycofali swoje podpisy Pigoń
uważa uczeń wielkiego uczonego prof. Stanisław kategorycznie odmówił takiej manipulacji. Podpisu
Burkot Pigoń tak bardzo się identyfikował z chłop nie wycofał. Zdaniem Zofii Krzyżanowskiej, żony
ską kułturą, że nawet w pracach naukowych stoso innego sławnego historyka literatury Juliana Krzy
żanowskiego, Stanisław Pigoń był uosobieniem
wał metaforykę o ludowym podglebiu.
W poczynaniach kierował się duchem słów swe wysokich wartości moralnych, którymi się kierował
go mistrza Ignacego Chrzanowskiego, który powie 1 niedościgłym wzorem człowieka sprawiedliwego.
dział kiedyś, że nie ma patriotyzmu bez szacunku Tę opinię przytaczam ze świetnej książki prof. Cze
tradycji, bez miłości przyszłych pokoleń narodu. Tę sława K łaka, Pigoń”.
wskazówkę uzupełniał jeszcze jedną sobie narzu
Profesor, jak już wspomnieliśmy, był człowie
coną dewizą o potrzebie zachowania niepodległo kiem zamkniętym, zamkniętym wokół samego sie
ści duchowej. Jako człowiek o niezwykłym harcie bie, nieskorym do wylewności, ujawniania swoich
moralnym i wyjątkowym pojmowaniu obowiąz uczuć. Pisał o tej cesze osobowości Pigonia jego
ków wobec Ojczyzny, zwłaszcza gdy jest w potrze wybitny uczeń, a później kolega uniwersytecki,
bie, w 1919 r. zgłosił się do wojska by dołączyć prof. Kazimierz Wyka. Nieodrodny uczeń, który
do obrońców wschodnich granic. Został dowódcą na wspomnienie akademickiego mistrza trafnie
pociągu pancernego h allerczy k ”. Na wojnę 1920 zauważył, iż tradycja je st żywą tkanką, tworzy
r. poszedł jako ochotnik, a był wówczas profesorem się w naszych oczach. Zamknięty, ale jednocze
Uniwersytetu Poznańskiego. Dowodził pociągiem śnie życzliwy i otwarty na innych. To z inicjatywy
pancernym „Bartosz Głowacki”, w pierwszym puł i dzięki staraniom Pigonia w 1949 r. Leopold Staff
ku wojsk kolejowych. W 1939 r, gdy niemiecka, hi otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersyte
tlerowska nawałnica ruszyła na Polskę, już od czte tu Jagiellońskiego. Wybitny poeta był szóstą osobą
rech lat z racji wieku, kapitan rezerwy Stanisław Pi obdarzoną tym zaszczytnym wyróżnieniem. Jego
goń był zwolniony z obowiązku służby wojskowej. poprzednikami byli najwięksi z wielkich twór
Pomimo to we wrześniu wyszedł pieszo z Krakowa ców kultury polskiej: Józef Ignacy Kraszewski,
z zamiarem dołączenia do frontowego wojska. Nie Jan Matejko, Henryk Sienkiewicz, Ignacy Jan Pa
stety, na skutek wkradającego się chaosu nie udało derewski, Karol Szymanowski. W 30 lat później,
mu się dotrzeć do żadnej jednostki. W obozie kon w czerwcu 1979 r., doktorem honoris causa został
centracyjnym w Sachsenhausen emanował spoko Jarosław Iwaszkiewicz, który w okolicznościowym
jem i wiarą. Współwięźniom wygłaszał pogadanki przemówieniu przywołał postać Stanisława Pigo
o wydaniu sejmowym „Dzieł Wszystkich” Adama nia, naukowca, a jednocześnie aktywnego uczest
Mickiewicza.
nika tuż powojennego życia literackiego w naszym
Dla Pigonia ciężkie były pierwsze, powojenne kraju. Okazało się, że to Stanisław Pigoń wręczał
lata. Żadną miarą nie mógł zaakceptować ideolo Iwaszkiewiczowi pierwszą po wojnie literacką na
gii marksistowskiej. Po wykryciu w jego domu grodę „Odrodzenia”. Nie jest wykluczone, że rów
archiwum PSL pozbawiono go pewnych funkcji nież przyczynił się przyznania poecie tej nagrody.
naukowych, był inwigilowany, razem z domowni Otwarty, pogodny, a nawet wesoły Stanisław Pi
kami przeżywał rewizje funkcjonariuszy Urzędu goń wyłania się ze wspomnień jego młodszej sio
Bezpieczeństwa. Został wjTzucony ze Związku Li stry .Anieli, które w małym nakładzie ukazały się
teratów Polskich. Władze zakazały też publicznego w 10. rocznicę śmierci profesora. Staś — pisała obchodzenia rocznicy jego działalności naukowej. był dla nas, gromadki młodszego rodzeństwa /'Fe
li)
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liks, Karola, Aniela, Ignacy/, synonimem radości,
niezwykłości i największego święta za Jego bytno
ści w domu rodzinnym. Z niczym innym w naszym
życiu dziecinnym nie wiązało się tyle konkretnych
przyczyn do radości. A wracał do rodzinnego domu
zawsze, gdy tylko czas mu na to pozwalał. Poma
gał w pracach gospodarczych, jako uczeń, student,
profesor. Nawet z dalekiego Wilna przyjeżdżał la
tem do Kombomi. Zawsze dla każdego domownika
przywoził ze świata jakiś prezent. Nie żałował sobie
radości dawania - zauważa siostra. Lubił śpiewać,
a głos miał donośny i dźwięczny. Siedział na drze
wie, zrywał owoce i śpiewał, najczęściej psalmy.
Mówiono wówczas, że Staś odprawia nieszpory. Za
każdym, wakacyjnym pobytem we wsi pisał wesołe
wierszyki dla swoich dzieci, a później i wnuków.
To mało znane oblicze profesora Stanisława Pigo
nia. Świat ten, jak wszystko, przeminął. Pozostał
pusty dom Pigoniów w Kombomi. Aż się prosi by
powstało w nim muzeum biograficzne wielkiego
uczonego. W końcu rozsławił tę galicyjską wieś na
cały świat.

M istrz i uczeń
Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim Stanisław Pi
goń uwieńczył dyplomem popartym rozprawą napi
saną pod kierunkiem profesora Ignacego Chrzanow
skiego, jednego z najlepszych znawców dziejów lite
ratury polskiej. By umożliwić ubogiemu, ale bardzo
zdolnemu absolwentowi karierę naukową profesor
Chrzanowski za własne pieniądze opublikował pra
cę Pigonia „O Księgach pielgrzymstwa i narodu pol
skiego Adama Mickiewicza”. Na początku 1914 r.,
na podstawie tej rozprawy profesor Chrzanowski
promował Pigonia na doktora. To dla młodego Pigo
nia była przepustka do podjęcia samodzielnych ba
dań naukowych. Pochodzili z dwóch różnych świa
tów. Pigoń, syn galicyjskiego chłopa, Chrzanowski
ze szlachty mazowieckiej, spokrewniony z samym
Henrykiem Sienkiewiczem, a jednak rozumieli się
doskonale. Z biegiem lat, początkowy dystans ukła
du mistrza z uczniem, przerodził się w szlachetną
przyjaźń nie tylko na niwie nauki.
Ignacy Chrzanowski (1866-1940) choć zmarł
75 lat temu powinien być znany i w jakimś sensie
bliski uczniom szkół średnich, zwłaszcza tym, któ
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rzy poważnie podchodzą do nauki języka i literatu
ry ojczystej. Profesor Chrzanowski jest bowiem au
torem wartościowego dzieła pt. „Historia literatury
niepodległej Polski (966-1795), które przed 1939
rokiem miało 10 wydań Po wojnie, na przełomie
lat 40. i 50. Pigoń wielokrotnie zabiegał o wzno
wienie dzieła, świetnego w nauczaniu na poziomie
szkół średnich. Niestety, ówczesne władze zacho
wujące „czujność rewolucyjną” konsekwentnie
odmawiały publikacji tej „burżuazyjnej” książki.
Jedenaste, a tym samym pierwsze powojenne wy
danie „Historii...”, ukazało się wreszcie na progu
lat 70. minionego stulecia. Wówczas błyskawicznie
został wykupiony cały 50-tysięczny nakład książki.
Niestety, Pigoń nie doczekał się tej publikacji pióra
swojego mistrza i przyjaciela. Gdyby żył zapewne
byłby w niej autorem wstępu. Napisał ją znany war
szawski polonista prof. Jan Zygmunt Jakubowski,
który wychwalał Chrzanowskiego nie tylko za me
ritum, ale również za „styl jasny, bezpośredni język
i przejrzystą koncepcję” dzieła.
Profesor Chrzanowski, jak wspomnieliśmy ro
dem z Kongresówki, wręcz nie znosił galicyjskiej
układności i wszechobecnej tytułomanii. Na tym
tle nawet z młodym przyjacielem dochodziło do
sprzeczek. Profesor nie chciał słyszeć o urządzaniu
jego jubileuszu „lecia” pracy naukowej, co w śro
dowisku krakowskim było wręcz obowiązkowe.
Gdy w Wilnie urosła sława Pigonia, jako świet
nego uczonego, a zwłaszcza znawcy dzieł Adama
Mickiewicza, profesor Chrzanowski uczynił wiele
by jego dawny uczeń objął katedrę na Uniwersyte
cie Jagiellońskim. Wprawdzie Pigoń twierdził, że
0 jego powrocie do Krakowa przesądziły niezbęd
ne dla jego pracy zasoby Biblioteki Jagiellońskiej,
to jednak starania profesora Chrzanowskiego były
nie do przecenienia. Dla odmiany Pigoń optował
za przyznaniem Ignacemu Chrzanowskiemu tytułu
„honorowego profesora” Uniwersytetu Jagielloń
skiego, gdy został on odsunięty od prowadzenia
zajęć na uczelni. W tych działaniach nie było oczy
wiście źdźbła kumoterii.
Pigoń był człowiekiem skrytym, nawet w ja 
kimś stopniu zamkniętym. Otwierał się jedynie
przed profesorem Chrzanowskim, przyjacielem
przez duże ,JP”, chociaż nigdy nie byli po imieniu.
Pigoniowi, przez wielki szacunek dla profesora
1 osób starszych, co wynikało z wyznawanego sys
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temu wartości, nie przyszło mu do głowy by bratać niały typ rasowego Polaka: swada, pewna - moż
się formalnie ze swoim mistrzem. O ich bliskiej na by nawet powiedzieć - zawadiackość, przyro
przyjaźni świadczą choćby listy słane przez Pigonia dzona krotockwilność, obok ziemiańskiej solidnej
z Wilna do Krakowa. Pisze w nich o atakach kiero pracowitości znamionowały go w sposób uderza
wanych pod jego adresem za to, że on „galileusz” jący Oczywiście, nie miał gustu „ do kwaszonych
(czyli z Galicji), ośmiela się pisać o Mickiewiczu, ogórków i do herbów”, owszem, dworował sobie
który przecież jest „nasz”, litewski, twierdzili ad z niego u innych, ale do szerokiej narracji, do
anegdot, przysłów, do facecji i do pamiętników
wersarze Pigonia...

Patri otyczny ryngraf z Matką B oską Ostrobram ską, przed którą modhli si f Adam Mi cki ewi cz i Stanisław Pigoń, j ak o mi eszkańcy Wilna, la ta70. XX w. (własność autora artykułu)
fo t L ongn Kaczanowski

Obaj zostali aresztowani w osławionej Sonderaktion Krakau. Pigoń, na ile mógł, opiekował się
liczącym ponad 70 lat przyjacielem. Schorowany
i wycieńczony profesor Ignacy Chrzanowski nie
przeżył gehenny, którą Niemcy zgotowali krakow
skim uczonym w obozie koncentracyjnym Sach
senhausen. Zmarł 19 stycznia 1940 r.
Po wojnie Pigoń poświęcił mistrzowi i przy
jacielowi wzruszające wspomnienie. Pisał prawie
z czułością. Pod względom duchowym, zarówno
ja k fizycznym przedstawiał Chrzanowski wspa72

m iał pociąg wyraźny i trwały Toteż pamiętnikarstwo staropolskie, podobnie ja k fraszki i satyry,
miało w nim oddanego miłośnika i pasjonujące
go się badacza. / . .. / Tej nieugiętości charakteru
- pisał dalej Pigoń - starczyło Chrzanowskiemu
do ostatka. W obozie koncentracyjnym w Sachsenhausem, zepchnięty razem z kolegam i na sam o
dno istnienia, w warunki potworne dla młodych
i zdrowych, a cóż dopiero dla niego, 74-letniego,
cierpiącego na przewlekły bronchit, nawet tam,
w głodzie i chłodzie, nie stracił swej przyrodzonej
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pogody, humoru ani swej nieugiętości. Taki był Stolicę Piotrową, więc nie dane mu było przeżyć
schyłek życia człowieka, którego nazwisko w dzie tego epokowego wydarzenia. Ale w sercu i pamięci
jach naszej nauki i nauczania zapisane zostało Karola Wojtyły, księdza, biskupa, kardynała, pa
głoskami chlubnymi. Za siedemdziesiąt cztery pieża Jana Pawła II wreszcie, Stanisław Pigoń był
lata życia, za pięćdziesiąt lat pracy twórczej wy zawsze obecny.
Znajomość z profesorem, przyszłego, najsław
tężonej i owocnej, za niepospolite zasługi na polu
naszej kultury umysłowej wspaniały ten człowiek, niejszego ucznia, została zapoczątkowana jesienią
który dobrocią i uczciwością zobowiązał sobie 1938 roku. W tym właśnie roku Karol Wojtyła zdał
w Polsce setki i setki ludzi, nie miał przed śmier maturę w Państwowym Gimnazjum im. Marcina
cią dostatecznego kęsa strawy, którym by mógł Wadowity w Wadowicach i otrzymał świadectwo
zaspokoić głód, a po śmierci ziemi p o d trumnę po dojrzałości. W miesiącach wakacyjnych odbył obo
trzebował tyle, ile je j zajmuje blaszanka z popio wiązkową służbę w Junackich Hufcach Pracy, któ
łem zebranym w krematorium. Tak się z nim obe rej zakończenie zbiegło się z przeprowadzką Woj
szło życie. Trudno tu mówić o słusznej proporcji tyłów, ojca i syna, do Krakowa. Jedną z pierwszych
między zasługą a odpłatą. Ale to właśnie wszystko czynności Karola-juniora, po zadomowieniu się
w porządku. Taki koniec życia uzasadnił jego za w małym mieszkanku przy ul. Tynieckiej 10, było
sadę, którą Zmarły miał zawsze za obowiązującą udanie się na uniwersytet i wpisanie na listę stu
dentów Wydziału Filozoficznego - kierunek polo
i którą tak lubił powtarzać za Konarskim:
nistyka, którego naukowym filarem był powszech
„Nie masz zasług, to co my zowiemy zasługi,
nie znany i szanowany profesor Stanisław Pigoń.
Są tylko ku ojczyźnie wypłacone długi”.
Niewątpliwie jednak tym razem dług został za 0 takim kierunku studiów młody maturzysta, za
płacony z nawiązką. Żył i umarł człowiekiem nie kochany w teatrze i literaturze polskiej, myślał od
jakiegoś czasu. Przy zapisie wypełnił stosowne do
złomnym.
kumenty, w tym kartę wpisową z punktem „wykła
dy, na które student zamierza uczęszczać”. Zestaw
Pigoń i Karol W ojtyła
zajęć, wykładów i seminariów, w których pragnął
uczestniczyć, jest zdumiewająco bogaty. Wojtyła
W życiorysach obu tych wybitnych Polaków wy zapisuje się, między innymi, na wykłady i ćwicze
stępują jakieś dziwne, losowe zbieżności. W 1908 nia profesorów i asystentów: Kazimierza Nitscha,
roku, w czasie studiów polonistycznych na UJ Sta Stefana Kołaczkowskiego, Stanisława Urbańczyka,
nisław Pigoń wystąpił do władz kościelnych we Władysława Dobrowolskiego, Kazimierza Wyki
Lwowie o przyjęcie go na teologię. Biskup Wła 1 oczywiście Stanisława Pigonia. Świeżo upieczony
dysław Bandurski, późniejszy kapelan honorowy student był szczególnie zainteresowany wykłada
Legionów Polskich, odradził zainteresowanemu mi profesora o dziejach teatru i dramatu w Polsce,
zmianę dotychczasowej drogi życiowej. Dokładnie a także literatury w epoce Wiosny Ludów. Jedno
20 lat później młody Karol Wojtyła w imieniu mło cześnie Stanisław Pigoń prowadził specjalne semi
dzieży witał przybyłego do Wadowic arcybiskupa narium dla młodych studentów, którego uczestni
Adama Sapiehę. Znający się doskonale na ludziach kiem był Karol Wojtyła. Dawni koledzy i koleżanki
książę arcybiskup bystrym okiem spojrzał na mło przyszłego papieża podkreślali zgodnie, że należał
dego człowieka, a gdy usłyszał, że ma zamiar do wybijających się uczestników zajęć profesora
studiować polonistykę na UJ, powiedział tylko: Pigonia, które odbywały się przy ul. Gołębiej 20,
„Szkoda”. I tak w obu historiach życia, Stanisława w historycznym budynku polonistyki krakowskiej.
Pigonia i Karola Wojtyły, potwierdziła się znana od
Wspominał po latach Franciszek Kleszcz, kole
zawsze prawda, że nie zbadane są wyroki Boskie... ga Karola Wojtyły ze studenckiej ławy i późniejszy,
Dość powszechnie panuje pogląd, że Karol Woj w latach okupacji uczestnik tajnego nauczania na
tyła był najwybitniejszym uczniem Stanisława Pi Uniwersytecie Jagiellońskim. Na jednym z pierw
gonia i oczywiście najsłynniejszym. Profesor zmarł szych zajęć, dotyczących dziejów teatru i dramatu,
10 lat przed wyniesieniem kardynała Wojtyły na Profesor Pigoń zaproponował opracowanie i wy
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głoszenie określonych referatów. Opracowanie inny, zapisany po wojnie, swoisty komentarz Sta
i wygłoszenie takiego referatu dawać miało zali nisława Pigonia.
czenie trymestralne i roczne. Jak zwykle w takich
Dochodzą do nas głosy z krajów szczęśliwych,
sytuacjach, słabsi milczeli, zdolniejsi i bardziej wy co nie zaznały potworności najazdu, z ust ludzi
robieni nie kwapili się ze zgłoszeniem. Powoli zgło ukształconych, nawet spośród uczonych, którzy
siło się kilka osób, przeważnie z II roku. Ponieważ takie świadectwa, jakie my tu świadkowie naocz
Profesor apelował również do studentów pierwsze ni, złożyć możemy, mają za przesadę, traktują jako
go - zgłosił się Karol Wojtyła. Profesor zaznaczył, objaw tzw. „Gruelpropaganda” i wietrzą w tym
że temat nie będzie łatwy, że do opracowania go pasję odwetowców. Czy zdołamy przekonać kogo
potrzebna je st dobra znajomość języka francuskie z tych niewiernych Tomaszów, skłonić, żeby bezpo
go. Na następnych zajęciach, bodaj jako pierwszy, średnio położył rękę na ranie? Mało mamy wiary.
wystąpił Karol Wojtyła z referatem „Mme de Stael A przecież nie możemy milczeć. I nie milczeli. Wie
jako teoretyk romantyzmu Rozprawa była szero lu z tych co przeżyło, nie tylko Stanisław Pigoń,
ka. Autor czytałją na kilku kolejnych zajęciach.
dało świadectwo prawdzie, w postaci drukowanych
Praca studenta Wojtyły o poglądach pani de Sta i zachowanych w archiwach i w pamięci ludzkiej
el, ważnej postaci w historii literatury francuskiej, obozowych wspomnieniach.
dowodzi, że profesor Pigoń na wspomnianym se
Karol Wojtyła przestał być studentem polonisty
minarium wychodził poza krąg spraw polskich. ki, ale nadal działała na niego magia teatru i drama
Nie wiadomo czy ów referat zachował się, i miał tycznego słowa. Po przybyciu do Krakowa Mieczy
znaczenie w przyszłej, dramaturgicznej twórczości sława Kotlarczyka rozpoczyna działalność prowa
Karola Wojtyły. Zapewne był w nim jakiś ślady su dzony przez niego konspiracyjny Teatr Rapsodycz
gestii profesora, jak to zwykle bywa w tego rodzaju ny. To teatr żywego słowa, którego jednym z głów
nych aktorów, jak doskonale wiemy, był Karol Woj
studenckich pracach seminaryjnych.
W mroczną noc okupacji, jak doskonale wia tyła. Powstawał Teatr, na którego improwizowanej
domo, Karol Wojtyła w sposób zasadniczy zmie scenie jawiło się szarpanej duszy polskiej słowo,
nił bieg swej drogi życiowej. Został klerykiem wygnane brutalnie przez wroga extra muros wszel
konspiracyjnego seminarium duchownego. Zanim kiego polskiego teatru. Słowo w skali: od najprost
podjął tę decyzję okupanci zamknęli uniwersytet. szej ludowej piosenki, poprzez rycerskie rapsody,
Jakby tego było mało, w grudniu 1939 r. pod aż do epopei i dramatu narodu. Teatr Rapsodyczny.
stępnie aresztowali około dwustu pracowników Coś jakby zapowiedź nie zrealizowanego dotąd Te
naukowych z Krakowa, głównie z Uniwersytetu atru Słowiańszczyzny. Jakby fragment z Mickiewi
Jagiellońskiego i wywieźli do obozu koncentra czowskiego programu z epoki prelekcji paryskich
cyjnego w Sachsenhausen. Wśród uwięzionych - wspominała aktorka Danuta Michałowska. Pre
i wywiezionych znaleźli się wykładowcy Karola miery i przedstawienia odbywały się w prywatnych
Wojtyły z profesorem Stanisławem Pigoniem na domach. O autorach tych występów wiadomo chy
czele. Karol Wojtyła żywo interesował się tragicz ba wszystko, znacznie mniej o widzach tych przed
nym losem swoich wykładowców, o których pisze stawień. A byli wśród nich nauczyciele akademiccy
w listach do państwa Kotlarczyków. Z ulgą i rado polonistyki krakowskiej, Kazimierz Wyka i oczy
ścią przyjął wiadomość, że profesor Stanisław Pi wiście profesor Stanisław Pigoń. Można przyjąć za
goń cały i żywy wrócił do Krakowa. Ze smutkiem pewnik, że w prowadzonych po przedstawieniach
i żalem powrót profesora Stefana Kołaczkowskie dyskusjach o polskości prym wiódł profesor Pigoń,
go, zamęczonego w Sachsenhausen, którego pro nie tylko jako autorytet moralny, ale także wybit
chy przysłano do miasta w drewnianej skrzynce. ny znawca dramatów romantycznych, które były
Pomimo tragicznych przeżyć i doświadczeń Pigoń osią działalności Teatru Rapsodycznego. Profesor
napisał po latach, że „z więzienia, spod nawisłej czuł się w tej problematyce, jak przysłowiowa ryba
nad nami zatraty - wyszliśmy mocniejsi i bogat w wodzie. Znając wyjątkową chłonność umysłu
si”. Te słowa świadczą o niezwykłej sile charak Karola Wojtyły należy przypuszczać, że w pokła
teru profesora. Jako przestroga i pamięć brzmi też dach pamięci pozostało mu wiele myśli z rozważań
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profesora Pigonia snutych w czasie rapsodycznych jego twórczości „żywił upodobanie do drobiazgu,
zaciekawienie szczegółem, kult mikrofaktu, prze
wieczorów teatralnych....
Tuż po wojnie, w kwietniu 1945 roku, Wojtyła widujące spodziewanie, że pozorny drobiazg może
i Pigoń znów spotykają się na uniwersyteckiej niwie. odsłonić swą doniosłość i posłużyć do szerszych
Karol Wojtyła, pełniący wówczas obowiązki młod konstrukcji”.
szego asystenta w Wydziale Teologicznym Uniwer
Minęło parę lat. Niegdysiejszy student polonisty
sytetu zostaje wybrany wiceprezesem Bratniej Po ki UJ został najmłodszym polskim biskupem, suframocy UJ, popularnego Bratniaka. Z ramienia władz ganem w archidiecezji krakowskiej. Ponieważ czuł
uczelni kuratorem organizacji został wówczas pro się mocno związany ze społecznością akademicką
fesor Stanisław Pigoń. Ta funkcja profesora, której wiele czasu poświęcał na pracę duszpasterską w tym
głównym przesłaniem było niesienie pomocy studiu- środowisku. W kościele św. Anny często odprawiał
j ącej młodzieży zwłaszcza z małych miasteczek i wsi, mszę świętą na inaugurację roku akademickiego,
jest słabo znaną stroną jego aktywności społecznej. a zapoczątkował ten obyczaj w 1959 roku tuż po ob
Jak zauważa Franciszek Ziejka, zafascynowany oso jęciu krakowskiej sufraganii. Podziękowanie młode
bą i dziełem Pigonia ten syn wsi polskiej nigdy nie mu biskupowi, za tę pierwszą mszę świętą i wygło
zapomniał o swych młodszych kolegach. W czasie szone wówczas kazanie, złożyli znani profesorowie
okupacji w 1941 roku, wspólnie z gronem zaufanych Uniwersytetu: wybitny historyk sztuki Adam Bohosób założył Tajne Towarzystwo Opieki nad Młodzie nak i Stanisław Pigoń, który nie krył satysfakcji, że
żą Chłopską, które po 1945 roku - aż do rozwiązania jego dawny student zaszedł już tak daleko.
Po objęciu funkcji biskupa sufragana, w jakiś
przez władze komunistyczne w roku 1949 - prowa
dziło bursy w Krakowie i Tarnowie. Podobny los - czas później arcybiskupa krakowskiego i otrzyma
likwidacja - stała się również udziałem Bratniaka. nia nominacji kardynalskiej Karol Wojtyła zapra
Również wkrótce zakończyły się bezpośrednie kon szał na nieformalne spotkania ludzi ze świata nauki
takty profesora Stanisława Pigonia z dawnym stu i artystów miasta Krakowa. Organizował również
dentem Karolem Wojtyłą, który jako młody ksiądz w swojej siedzibie przy ul. Franciszkańskiej sesje
został przez arcybiskupa Adama Sapiehę wysłany na naukowe, m.in. poświęconą Tysiącleciu Chrztu
studia do Europy Zachodniej. W tym miejscu war Polski, świętemu Stanisławowi Biskupowi. Stani
to przytoczyć pewien „drobiazg” świadczący o tym sław Pigoń był stałym gościem tych spotkań. Ale
jak osobowość Stanisława Pigonia była stale obecna w pewnym momencie role się odwróciły, to ks.
w myślach Karola Wojtyły. W 1953 ks. Wojtyła ha biskup Wojtyła został gościem profesora. W mar
bilitował się na Wydziale Teologicznym UJ, a była to cu 1962 roku, w krakowskiej siedzibie RAM przy
ostatnia taka habilitacja po likwidacji wydziału przez ul. Sławkowskiej odbyła się uroczystość jubileuszu
władze, na podstawie rozprawy o etyce chrześcijań 50-lecia pracy naukowej profesora Stanisława Pi
skiej. Przygotował tę rozprawę pod kierunkiem ks. gonia. Ksiądz biskup, zaproszony na tę uroczy
prof. Władysława Wichra. Ten syn chłopa spod My stość przyszedł, ale żadną miarą nie chciał usiąść
ślenic, profesor UJ, więzień obozu koncentracyjnego w rzędzie zarezerwowanym dla oficjeli. Usiadł
w Sachsenhausen, był filozofem-teołogiem twardo z boku, wśród ludzi. Tak zapamiętała to zdarzenie
stąpającym po ziemi, zainteresowanym nie tylko pani Maria Bobrownicka, będąca wówczas sekreta
teorią, ale także aktualnymi problemami moralności rzem Komisji Historyczno-Literackiej PAN, której
społecznej. Otóż Karol Wojtyła często porównywał ks. biskup osobiście podziękował za przesłane za
ks. profesora Władysława Wichra do profesora Sta proszenie na jubileusz profesora.
W dwa lata później, 8 marca 1962 roku odbył
nisława Pigonia. Między obu uczonymi istniała nie
tylko zbieżność pochodzenia, drogi życiowej, ale się ingres arcybiskupi Karola Wojtyły na Wawelu.
przede wszystkim uznawanego przez nich systemu Wieczorem tego samego dnia w auli Seminarium
wartości i stawianiu nadrzędnego miejsca prawdzie Duchownego spotkali się księża i zaprzyjaźnione
w badaniach naukowych. Niech ten szczegół będzie osoby świeckie nowego arcybiskupa. Nowy arcyukłonem w stronę techniki prac badawczych Stani pasterz kościoła krakowskiego wspominał ludzi,
sława Pigonia. Profesor bowiem, jak pisał analityk którym wiele zawdzięczał w swoim życiu. Mówił
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0 swojej uniwersyteckiej przygodzie. W Krakowie
znalazłem się w 1938 roku jesienią jako student Wy
działu Filozofii UJ, sekcji filologii polskiej. Bardzo
żałuję, że stan zdrowia nie pozwolił przyjść tutaj
dzisiaj mojemu czcigodnemu profesorowi, nesto
rowi polskich polonistów, profi Stanisławowi Pigo
niowi. Byłby to wyraz łączności z tym krótkim, ale
bardzo ważkim dla mnie okresem...
W ostatnich latach życia profesor coraz czę
ściej zapadał na zdrowiu. Coraz rzadziej pojawiał
się na forum publicznym. Jednak umysł miał na
dal sprawny i z ochotą pracował w domu. Siedział
przy biurku nad rozprawą o III części „Dziadów”
Adama Mickiewicza. Profesor, dość niespodziewa
nie, zmarł, przy pracy nad tym dziełem, wieczorem
18 grudnia 1968 roku. W trzy dni później, 21 grud
nia odbył się pogrzeb Stanisława Pigonia, poprze
dzony żałobną mszą świętą odprawioną w koście
le św. .Anny. Celebrował mszę i okolicznościowe
kazanie wygłosił najsławniejszy uczeń profesora,
metropolita krakowski ks. kardynał Karol Wojtyła.
Ksiądz arcybiskup poprowadził również kondukt
pogrzebowy na Rakowicach, od bramy cmentarnej
do grobu. Po jakimś czasie prochy Stanisława Pigo
nia przeniesiono na cmentarz salwatorski.
Minęło niespełna 10 lat i Kardynał Wojtyła zo
stał papieżem, ale o swoim dawnym profesorze uni
wersyteckim nie zapomniał Jest piątek, 8 czerwca
1979 roku, dzień siódmy I pielgrzymki Jana Paw
ła II do ojczyzny. W Krakowie na Skałce odbywa
się wzruszające prawie sentymentalne spotkanie
papieża z profesorami Uniwersytetu Jagielloń
skiego. Dostojny gość mówi o krakowskiej nauce
1 kulturze, o osobistych doświadczeniach przed
wojennego Uniwersytetu, studiach na polonistyce,
wspomina kolegów, koleżanki. Spogląda na zgro
madzonych i przed udzieleniem błogosławieństwa
puentuje: Chciałbym powiedzieć, że jestem dłużni
kiem także starszego pokolenia. Wielu ju ż znako
mitych krakowskich profesorów z tego pokolenia
albo też wielkich ludzi kultury nie żyje. Niektórym
mogłem oddać ostatnią posługę ju ż jako arcybiskup
krakowski albo kardynał. Nigdy nie zapomnę po
grzebu śp. profesora Stanisława Pigonia, albo śp..
profesora Niewodniczańskiego, czy profesora Kle
mensiewicza, czy wielu innych. Przepraszam, jeżeli
w tej chwili pamięć mnie zawodzi.

Koryfeusz polskiej literatury

Spotkań w Krakowie nie zabrakło również
w czasie II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski,
w czerwcu 1983 roku. W środę 22 czerwca w Col
legium Maius odbyła się podniosła uroczystość
nadania papieżowi tytułu doctora honoris causa
wszech nauk UJ. Witający papieża rektor Uniwer
sytetu znany historyk dziejów nowożytnych prof.
Józef Gierowski powiedział znamienne słowa. Oj
cze Święty, historycy będą się starali kiedyś oce
nić, czym był dla Ciebie Uniwersytet Jagielloński,
będą się doszukiwać oddziaływania tradycji, tych
wartości, które głosili najwybitniejsi uczeni zwią
zani z naszą Akademią, czy też wpływu profesorów,
z którymi Karol Wojtyła zetknął się na Uniwersyte
cie. Papież w swoich wystąpieniach niejako pod
powiadał biografom dorobek których uczonych
z dawnych wieków był i jest dla niego ważny, któ
rzy nauczyciele akademiccy byli jego mentorami
i autorytetami. Do tych ostatnich bez wątpienia
należał profesor Stanisław Pigoń, o którym Jan
Paweł II wspomniał dziękując za otrzymany ho
norowy tytuł uniwersytecki. Wymienił profesora
wśród „wielkich nazwisk”, z którymi dane mu było
osobiście zetknąć się w czasie studiów.
Sprawą otwartą pozostaje wpływ studiów po
lonistycznych Karola Wojtyły na jego twórczość
artystyczną, a zwłaszcza spotkania z prof. Stanisła
wem Pigoniem, szczególnie zaś wykłady z dziejów
dramatu i teatru. Nie bez znaczenia są także póź
niejsze, częste kontakty Karola Wojtyły ze Stani
sławem Pigoniem. Ponieważ profesor na bieżąco
interesował się polskim życiem literackim musiał
więc znać twórczość poetycką i dramaturgiczną
swojego dawnego studenta krakowskiej polonisty
ki. Analizę tych związków i odniesień pozostawmy
historykom literatury.

Bibliografia
Ignacy Chrzanowski Czesław Kłak, Pigoń, Rzeszów 1993
Kalendarium życia Karola Wojtyły? oprać. ks. Adam Boniecki,
Kraków 1983
Adam Mickiewicz, Dziadów część III, oprać. Zofia Stefanowska, Warszawa 1998
Aniela Pigoniowa, Ze wspomnień o Stachu, Kraków 1978
Stanisław Pigoń, Zawsze o nim, Studia i odczyty o Mickiewi
czu, Warszawa 1998
Teofil Syga, Te księgi proste, Warszawa 1956
Franciszek Ziejka, Małe ojczyzny Stanisława Pigonia, Krosno
2000

76

PRZEMIANY

Teresa Kołakowska

Po obu stronach granicy
- rozmowa z założycielem i kierownikiem zespołu „Pogranicze”,
Józefem M uraw skim

Zespól „Pogranicze” działa nieprzerwanie od 1981 roku w Szypliszkach na Suwalszczyźnie. Śpiewa
tzw wielogłosem., który (jakpisze na swej stronie internetowej wwwpogranicze.szypliszki.eu) „łączy
dwie narodowości: Polaków i Litwinów oraz tworzy - mimo pewnych odrębności - wspólny obszar,
zarówno muzyczny ja k i kulturowy”.

fot Jan Giełażys

„Pogranicze” od lat otrzymuje główne nagrody na wszystkich liczących się festiwalach i przeglądach
zespołów ludowych zarówno w kraju, ja k i poza jego granicami. Na temat działalności „ Pogranicza ”
powstało wiele prac licencjackich i magisterskich na takich uczelniach ja k na przykład Uniwersytet Wro
cławski, Uniwersytet w Białymstoku czy Uniwersytet Toruński. W 2007 roku zespół otrzymał Nagrodę
Specjalną Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególne zasługi dla kultury polskiej.
Józef Murawski jest współzałożycielem „Pogranicza” i jego kierownikiem od 1987 roku. Współpra
cował z Muzeum Etnograficznym przy rekonstrukcji lokalnych strojów ludowych. Od kilkunastu lat jest
prezesem Oddziału Suwalskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych i członkiem Zarządu Głównego.
Przez dwadzieścia lat był sołtysem swej wsi Postawelek, aktywny członek rady parafialnej... właściwie
wszędzie, gdzie dzieje się coś dobrego, pojawia się pan Józef. Laureat Nagrody im. Oskara Kolberga
„Za zasługi dla kultury ludowej”. Odznaczeń i tytułów posiada znacznie więcej, ale nie one są naj
ważniejsze, więc odsyłam zainteresowanych czytelników do wspomnianej wyżej strony internetowej
zespołu, która zawiera również informacje o jego kierowniku.
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- D laczeg o n a z w a liś c ie sw ój z e s p ó ł „ P o g ra n i
cze” ?

- Pomeważ mieszkamy na pograniczu dwu
kultur, polskiej i litewskiej. Wsie, z których po
chodzimy, leżą nad samą granicą. Wcześniej, gdy
tej granicy nie było, żyliśmy wspólnie z Litwina
mi. Om, tak jak i my, są wyznania rzymsko-ka
tolickiego, więc nie było problemu z kojarzeniem
się małżeństw. Moj a prababcia ze strony oj ca była
Litewką, pradziadek - Polakiem. Z mamy strony
pradziadek był Polakiem, a dziadek Litwinem,
mama natomiast była Polką. V/ zależności od tego,
w jaki ej mieszkało się wsi: polskiej czy litewskiej
- taką miało się narodowość. Teraz, gdy istnieje
granica, dzieli nas państwowość, ale więcej mam
rodziny na Litwie niż w Polsce. V/ innych rodzi
nach j est podobnie.
- C zy p o d o b n ie j e s t te ż w k u ltu r z e ? W p ły w y
o b u z n ic h te ż s ię t a k p r z e n ik a ją ?

Józef Murawski

fo t Teresa Kołakowska

- J a k i e b y ły p o c z ą tk i z e s p o łu „ P o g r a n ic z e ” ?

- Zespół powstał w 1981 roku przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Szypliszkach. Pod koniec lat
siedemdziesiątych powstawały w gminach GOK-i,
i było mile widziane, jeśli przy nich działały zespo
ły ludowe. Klimat był więc sprzyjający i myśmy
z tego skorzystali. Już wcześniej, wraz z kuzynem,
jako dział acz e organizacji mł odzieżowych, śpiewa
liśmy przy okazji popularnych wówczas akademii
okolicznościowych: pierwszomajowych, z oka
zji Dnia Zwycięstwa czy 22 lipca. W repertuarze
mieliśmy wówczas pieśni patriotyczne, narodowe
i typowe okolicznościowe. Nazwy organizacji mło
dzieżowych ciągle się zmieniały, ale jak człowiek
miał potrzebę działania, na nazwę me patrzył. Żeby
mogła powstać świetlica, musiało być wówczas
koło, w ten sposób niejako wymuszano na nas
członkostwo. Zespół powstał w większości z ludzi,
którzy śpiewali w chórze kościelnym, poprosiliśmy
więc o akompaniament organistę, który grał także
na akordeonie. Później dorobiliśmy się własnej ka
peli.
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- Oczywiście! Z tego przenikam a powstają
w kulturze nąj wartościowsze rzeczy. Zawsze na
pogramczu jest silna kultura, która przejmuje to
co najlepsze z obu sąsiadujących kultur. Mówi się
o antagonizmach, ale ja tego nie widzę. Moim zda
niem to jest walka o kulturę. Nie ma między nami
wrogości. Były i są małżeństwa udane, szczęśliwe.
Każdy z nas broni tylko swojej kultury, swojego ję 
zyka. Jest taka zasada, że jak ktoś wżenił się w ja 
kąś rodzinę, to powinien się do niej dostosować.
Kiedyś się zdarzyło, że Polak ożenił się na Litwie,
wy brano go po pewnym czasie na wójta, ale roz
mawiał z mmi po litewsku, nie propagował na siłę
polskości. Dzięki takim postawom żyjemy z naszy
mi sąsiadami w zgodzie i mam nadzieję, że to się
nie zmieni.
- J a k lic z n y j e st zesp ół i j a k i j e st j ego s k ła d
p o k o le n io w y ?

- Pełny skład liczy 25 osób. A do występu daj
Boże nazbierać 15-20 osób. Dziś jest 20, w tym
cztery pary taneczne, przez to pokazaliśmy wszyst
kie nasze tańce. Najmłodsza z nas ma 14 lat, a naj
starszy członek zespołu liczy sobie lat 91. Są więc
wśród nas przedstawi a ele czterech pokoleń.
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— Większość pieśni wykonujecie a capella.
Czy m a to uzasadnienie kulturowe?
—Tak, nawet wziąwszy to na zdrowy rozum. Kie
dy ludzie śpiewali? Najczęściej przy wykonywaniu
jakichś prac lub spotkań rodzinnych czy sąsiedzkich.
Czy mieli biec do trzeciej wioski po harmonistę,
gdy chcieli pośpiewać? Muzykanci byli potrzebni
do grania na zabawach: grali polki, oberki, a jak się
już zmęczyli i musieli odpocząć, to ludzie zbierali
się w kółeczko i śpiewali. Bez akompaniamentu wła
śnie. I dlatego my śpiewamy a capella.
—To chyba trudniej?
—Śpiewanie bez akompaniamentu jest o wiele
trudniejsze, wymaga poczucia odpowiedniej tona
cji, zwłaszcza w naszym regionie, gdzie występuje
wielogłos. Jednak wszystkiego można się nauczyć,
tylko trzeba chcieć. Ja już tak się przyzwyczaiłem,
że można mnie obudzić w środku nocy i kazać śpie
wać, a ja zaśpiewam we właściwej tonacji.
—Jaki jest repertuar „Pogranicza” ?
— Mamy opracowane dużo pieśni ludowych,
a także pieśni religijnych z każdego okresu kalen
darza liturgicznego. Dużo mamy także pieśni ob
rzędowych i bogaty repertuar pogrzebowy. Śpie
wamy te pieśni w czasie czuwania przy zmarłym.
Towarzyszymy zmarłemu wieczorami, a później
idziemy do kościoła, na cmentarz, cały obrzęd od
bywa się z naszym udziałem.
—Jak Wam się udało to odtworzyć?
-M yśm y tego nie odtwarzali, bo ta tradycja jest
ciągle żywa i nigdy nie zanikła. Ja zacząłem śpie
wać mając 15 lat, a wcześniej słyszałem jak śpie
wał mój dziadek, mój ojciec, sąsiedzi śpiewali - po
prostu do nich dołączyłem. Śpiewamy do tej chwili
w kościele w każde święta, nasz zespół naprawdę
nie jest tylko grupą ludzi występujących na scenie.
Nasza muzyka jest autentyczna, jest częścią życia
naszej wsi.
—Które ze swoich licznych sukcesów uważa
cie za najważniejsze?
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- W kategorii pieśni mamy Basztę Kazimie
rzowską, w kategorii tańca zdobyliśmy Taneczny
Krąg na festiwalu tańca tradycyjnego w Rzeszo
wie, w Tarnogrodzie, na ogólnopolskim sejmiku
teatrów też zostaliśmy nagrodzeni.
- A najważniejsze koncerty?
- Najważniejszy był koncert dla Papieża Jana
Pawła II w czerwcu 1999 roku. Papież nocował
wtedy w Wigrach, w klasztorze pokamedulskim.
Tam nas zaprosili i śpiewaliśmy wieczorem, Papież
słuchał nas stojąc w oknie. Zaśpiewaliśmy wtedy
kilkanaście ludowych pieśni, nie wiem dokładnie
ile, bo byłem bardzo wzruszony. Śpiewaliśmy po
polsku i po litewsku.
- A zagraniczne występy?
- Od 25 lat systematycznie występujemy na Li
twie, tych występów nie jestem w stanie policzyć.
Byliśmy na najważniejszych festiwalach w Wilnie,
trzy razy na międzynarodowym festiwalu w Kłaj
pedzie, niedługo wybieramy się na międzynarodo
wy festiwal do Kowna. Byliśmy również na Łotwie.
Współpracujemy tam z Polakami, których jest w tym
kraju kilkadziesiąt tysięcy. Współpracujemy też
z Białorusią. Jeździmy tam na koncerty, oni przyjeż
dżają na nasze festyny. Realizujemy projekty wspól
nie z Ukrainą. Byliśmy tam czterokrotnie. Zawiązali
śmy stowarzyszenie społeczno-kulturalne „Pograni
cze”, dzięki temu łatwiej pozyskujemy fundusze na
działalność. Dwukrotnie byliśmy w Niemczech na
festiwalach europejskich, przez dziesięć dni gości
liśmy we Francji, gdzie dawaliśmy liczne koncerty,
czasem nawet kilka dziennie. Przy okazji odwie
dziliśmy Belgię, koncertowaliśmy też w Londynie.
Dwa lata temu byliśmy w Lipiecku pod Woroneżem,
a więc jest to ta właściwa Rosja, pokonaliśmy parę
tysięcy kilometrów. Odbywał się tam ogólnorosyjski
festiwal tradycyjnych zespołów ludowych. Nas za
prosili gościnnie. Daliśmy dobize przyjęty występ,
i to zarówno przez publiczność, jak i przez komisję
oceniającą. Na spotkaniu jury z kierownikami zespo
łów, miałem szczególną satysfakcję, bo nasz zespół
był traktowany jako wzór - i to zarówno jeśli chodzi
o stroje, jak i o taniec. W Rosji widać chęć powrotu
do kultywowania kultury tradycyjnej, po wielu la
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tach, gdy ta dziedzina była świadomie zaniedbywa wy stęp ował a jej córka, a teraz troje wnucząt. Z mo
na. W tym roku też dostaliśmy zaproszenie na ten fe jej rodziny, oprócz mnie jest córką ciocią ciotecz
stiwal - on odbywa się co dwa la ta-ale nie możemy ny brat... jest nas dużo. Większość uczestników na
skorzystać z zaproszenia z powodów organizacyj szego zespołu występuje wraz ze swymi rodzinami,
nych. Od 23 lat współpracujemy z Kaliningradzką czasem nawet są to czteiy pokolenia.
Republiką Rosyjską Tam kilkakrotnie prowadziłem
warsztaty taneczne, które cieszyły się dużym powo
- W c z a sie is tn ie n ia „ P o g ra n ic z a ” w ie le się
dzeniem. Uczestników warsztatów uczyłem tańczyć w P o ls c e zm ie n iło . C zy p o ty c h z m ia n a c h łatw iej
polskie tańce ludowe.
j e s t p ro w a d z ić z e sp ó ł, czy m o ż e p rz e c iw n ie ?

J
m

ii

fo t Teresa Kołakowska

- J a k i e ta ń c e m a w r e p e r t u a r z e „ P o g r a n i
cze” ?

- Tańczymy polkę, oberką ale także tańce
z układami, a więc takie jak kozak, podespaniec,
krojcpolką kukietka i lansjer, i polka galopka...
wszystkie tańce popularne w naszym regionie.
- N a d z isie jsz y m k o n c e rc ie ta ń c z y ł P a n w p a 

- W ostatnich latach mamy pewien problem
z młodzieżą. Coraz mniej młodzieży zostaje na wsi.
A spośród tych, którzy są trudno znaleźć kogoś,
kto ma predyspozycje do śpiewna czy tańca I cho
ciaż chętnych jest nadal sporo, z większością z nich
nie jestem w stanie pracować. Nie mogę ich posta
wić napłaskich stopach, występuje taka sztywność
nóg, która uniemożliwi a taniec. Boję się, że niedłu
go nasza kultura zacznie zanikać.

r z e z c ó rk ą . C zy in n e ro d z in y t a k i e w y s tę p u ją
w ty m z e s p o le ?

- J a k ą ro lę p ełni zesp ół lu d o w y w śro d o w is k u
w ie js k im ?

- Tak, przykładem może być nasza solistką
wspólnie z którą zakładaliśmy ten zespól przed laty.
Ona wy stęp ował a w tym zespole z mężem, potem

- Na ogół jesteśmy taką dobrą wizytówką na
szych wsi, chociaż jak wszędzie, tak i u nas znaj

PRZEMIANY

dują się tacy, którzy się z nas podśmiewają, ale to
margines. Nasz zespół ma masę przyjaciół, ludzie
od nas nie odwracają się, raczej są dumni, że nasz
region może poszczycić się takim zespołem.
—Jakie plany na przyszłość ma zespół?
- W tym roku wybieramy się na międzynaro
dowy festiwal do Kowna. Jesteśmy w trakcie or
ganizowania u nas regionalnego przeglądu zespo
łów artystycznych Ochotniczych Straży Pożarnych.
Takie przeglądy będą odbywać się w całej Polsce,
będziemy po prostu częścią większej całości. Kie
dyś już taki przegląd organizowaliśmy, więc mamy
doświadczenie.
—Co uznaje Pan za największy sukces zespo
łu?
- Moim zdaniem jest to pełny koncert naszych
tańców i pieśni w Filharmonii Narodowej w War
szawie. Zaczęło się od tego, że występowaliśmy go
ścinne na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych
w Kazimierzu. Oglądała występ pani z Filharmonii
Narodowej, podobaliśmy się i ona nas zaprosiła.
—Co Panu daje praca w zespole? Dlaczego
Pan to robi?
- To jest w człowieku. Tego nie da się ukształ
tować. Podejrzewam, że żadna nauka nic tu nie
pomoże. To trzeba mieć w genach chyba. Gdybym
tego nie przejął od starszych, nie byłbym w sta
nie robić tego, co robię. Nie pomógłby mi żaden
podręcznik, zresztą nie istnieją takie. Dopiero te
raz próbujemy udokumentować kulturę pogranicza
polsko-litewskiego.
—Co więc Panem kieruje? Rodzaj misji?
- Tak, misja od Pana Boga. Wszystkie moje ma
rzenia byty ukierunkowane od wczesnego dzieciń
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stwa w ten sposób. Jestem jedynakiem i wiedziałem,
że moją rolą będzie przejęcie po rodzicach gospo
darstwa, a to uniemożliwiało wiele innych planów
życiowych. Wiedziałem, że w jakimś sensie jestem
przypisany do ziemi, że nie mogę się z tej wsi wy
rwać. Moja mama nie miała najlepszego zdrowia,
a ojciec był ode mnie 40 lat starszy, więc bardzo
szybko musiałem przejąć nie tylko gospodarstwo,
ale i opiekę nad nimi. Nie mogłem w związku z tym
pójść na studia, poznać innego życia, a zespół był
dla mnie sposobem na oderwanie się od trudnej co
dzienności. A pracy na roli było mnóstwo, chociaż
ziemia to była świętość. Ona dawała chleb wszyst
kim moim najbliższym. Z niej także czerpałem
środki na moją pasję, bo na początku, żeby zajmo
wać się kulturą, musiałem niejednokrotnie do niej
dokładać. Ale to było konieczne, żeby przetrwać.
Ale nigdy tego nie żałowałem, bo tak rozumiem
spełnianie misji właśnie. Nie patrzy się wtedy na
koszty. Jestem katolikiem i tak to rozumiem: Pan
Bóg mnie postawił, bym ochronił tę kulturę, i ja nie
mogę od tego uciec. Dał mi predyspozycje, możli
wości właśnie po to.
—Jak się Panu udaje godzić to wszystko z ży
ciem osobistym?
- Jakoś przez te wszystkie lata nie było z tym
większych problemów. Kłam żonę i dwoje doro
słych dzieci. Od momentu odziedziczenia kilkunastohektarowego gospodarstwa po rodzicach,
a więc od wczesnej młodości, prowadzę je. Gdy
w pewnym momencie zacząłem mieć kłopoty ze
zdrowiem, zacząłem szukać mniej obciążającej fi
zycznie pracy i znalazłem taką, która bardzo mnie
satysfakcjonuje: zostałem instruktorem do spraw
folkloru. A dzisiaj jest dla mnie dzień szczegól
ny. Właśnie dziś przekazałem gospodarstwo córce
i już nie jestem rolnikiem. Córce, z którą tańczyłem
w pierwszej parze w czasie występu, który skoń
czyliśmy przed chwilą. Teraz już bez żadnych ogra
niczeń będę mógł zająć się zespołem i moją misją.
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Czesław Mirosław Szczepaniak

Wiejskie inspiracje w twórczości
Henryka Sekulskiego
Urodził się we wsi Seroczyn pod Siedlcami. Na Podlasiu. Do szkoły pod
stawowej uczęszczał w Woli Wodyńskiej. Maturę zdał w LO w Mrozach. Był
absolwentem filologii polskiej UW. Po studiach uczył języka polskiego w li
ceum. Zadebiutował wierszami i prozą. Został dziennikarzem w tygodniku
„Zarzewie”, a potem w „Służbie Zdrowia”. Sporo publikował. Wierszem
i prozą. Wydawał książki. Poetyckie i prozatorskie. Nieraz spotkałem go na
szlaku Nowego Świata i Krakowskiego Przedmieścia i w bocznej uliczce Fok
sal. Na kilka lat znikł mi z oczu. Dopiero w latach 90. X X w. spotkałem Henia
w Bibliotece Domu Literatury, z brunetką z Niemiec, Brigit, która delikatnie
się uśmiechała i słabiutko mówiła po polsku. „ To jest moja żona” -p o w ie
dział. Zrozumiałem, że się rozwiódł. A potem znów długa przerwa. W lipcu
2011 roku otwieram gazetę i znajduję jego nekrolog. Jak go przeczytałem, to
zadzwoniłem do Jana Jastrzębskiego, żeby powiedzieć: Henio nam umarł!
Jan był Henia koleżką, krajanem, zDaćbogów, o nim tak przed laty pisał „Janek zawzięcie milczy. Od tej
chwili/ kiedy milczenia smak poznał tak dobrze,/ że są z nim jeszcze ci, co nie przeżyli, / bo tak naprawdę,
to nikt z nich nie odszedł. ” (Odwiedziny, „Moim współbiesiadnikom”)
Wiersze Henia to relacje na temat powrotów tam, ki zapytania. Wyrolować takich ludzi nie sposób.
gdzie zawiązano jego pępek. Pisze o tym wzrusza Szczególnie gdy są uparci jak chłop. Opanował duże
jąco: „Przyjeżdżam od czasu do czasu do rodzin i małe formy literacko-dziennikarskie. Kilka razy pi
nego / domu. Póki jest jeszcze gdzie przyjechać. liśmy, ale przy oddzielonych stolikach. Heniu był po
(...) (Powroty). Starał się nie kłamać, pisząc jak stronie wódeczki, a ja po stronie wina, kawki i pa
ktoś, „kto swój czas dogania”. Rozdarty przez wieś pierosów. Jak dostałem literacką nagrodę im. Stani
i miasto. Peregrynował po świecie rzemiennym dy sława Piętaka w 1982 roku, to zachowywał się tak,
szlem. Dyszał jak człowiek, który co rusz jechał na jakby to on był laureatem. Tak się z mojego sukcesu
wozie albo pod wozem. To był taki swojski chłop. cieszył. Takiego bezinteresownego gościa spotkać,
Brat łata. Człowiek w dechę. Pisał nieśmiałe, ciche to rzadkość. Ja wcale nie przesadzam, mnie nie in
wiersze, na których się jeszcze nie poznali. Henio teresuje hagiografia, jak słowo daję. Potrafił napisać
przez życie przeszedł z takim leciutkim uśmiechem. delikatny liryk, a czasami rzucił strofę, która brzmi
Starał się nacieszyć chwilą, którą czas zaczepia, mocno w męskich ustach. To, co bywało brzydkie,
dziobiąc. Wiecznie zabiegany i zgrzany jak chło potrafił pięknie opowiedzieć i opisać. Do spuścizny,
piec. Dla niego słowo miała siłę i sens. Typ samot którą zostawił, musi zajrzeć ten, kto zajmuje się na
nika, który czasami lubił być w gronie, co siadało poważnie kulturą chłopską. Czasami myślę, że tro
do stołu, żeby ochłonąć. Ponieważ był grzeczny, chę swój talent przeszastał. Zabrakło mu pomysłu,
więc chętnie go zapraszano. Równy gość: lekki jak ocalić w życiu marzenia. Być nauczycielem czy
pesymista z dużym entuzjazmem. Oczywiście, że dziennikarzem, to dla niego było mało. Doskonale
był nieźle oczytany, ale tym się nigdy nie przechwa wiedział, że z wierszy nie da się wyżyć, choć poezja
lał i nie wywyższał. Potrafił głęboko zakopać zna to jest dopiero frajda.
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W wierszu Pod Trzema Gwiazdkami (*^ D ro 
go, o jedno tylko proszę) napisze m.in.: „Kiedy już
skamienieje taniec/ nóg, gdy zastygnie w oczach
świat,/ niech choć tych parę słów zostanie, / co je
dźwigałem tyle lat (...)”. Henia słowami inkrusto
wałem wspomnienie, żeby Czytelnicy wiedzieli,
jaki miał poetycki sznyt. Że był to poeta, który cza
sami zaprzedawał się dziennikarstwu. Proza to taki
niewinny skok w bok. Potrafił na czas odbić się od
publicystyki, by do poezji wskoczyć, jak w siedmio
milowe buty. Pisał świetne wiersze, które zebrano
po jego śmierci i wydano pt. Przecież jestem wier
sze zebrane, Oficyna Literatów i Dziennikarzy „Pod
Wiatr”, Warszawa 2012. Koledzy ze studiów o to
zadbali. Jan Jastrzębski napisał krótki wstęp i notkę
na plecy książki, Maria Jentys-Borelowska skreśli
ła posłowie, Michał Bołtryk wspomnienie. Ksiądz
Adam Zełga, Romuald Karaś, Paweł Lewandowski
to reszta zespołu sprawczego. Skrzyknęli się i stanęli
murem, ku pomięci. Dzięki nim ocalono wiersze He
nia. Poezje nie byle jakie. To się czyta!
Matka
Matko, moja rodzicielko,
krwi plemiennej ociupinko,
kopko siana przysadzista.
Warg zsiniałych rozchylenie,
łap czerwonych namaszczenie,
rupieciarnio wszelkich zmarszczek,
tez potulnych oceanie
na wezgłowiu ciepłych poduch,
modłów kościelnych kantycżko
nad wieczornym myciem podłóg.
Matko, czuwająca we śnie,
co umyka w nocy ołów,
w łap zagony swoich weź mnie,
zanim zbiegnę cicho znowu.

0 przemijaniu
Przetoczy się krąg losu cichutko koło nas,
zapatrzonych w gonitwę zbiegających ścieżek,
wypełznie miłczłdem z piwnic blada Persefona
na dniu - do cna żliniałym w stajniach zim ogierze
Słońce twarz nam ożywi i pójdziemy zbierać
okruszyny radości jak opłatki lekkie,
1 jak zawsze tak zdybie nas Hades, i teraz
złudna kwiatów pokusa powiedzie do piekieł.
Nie wstrzyma nas, w śmiertelnym rozszalałym biegu,
ciepły pogłos dni jasnych - słów niknące znaki,
kiedy piasku syk zdoła nieba jasność przekłuć,
stratują nas na miazgę Chronosa rumaki.
Trudno los wyprostować, gdy się w supły zwikłał.
Nawet smutek plemienny po nas nie zostanie,
tylko ojcu, przez zmarszczek zastygłe korytka,
wstydliwą kroplą spłynie wątpiąca Kiane.
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Zostaną korowody listopadów brudnych,
zlekceważą poczętą w ciemnych jamach niemoc,
nie przyjdzie Metanira zajrzeć w bok przekłuty
i nie wstanie nadziei wątły Tryptołemos.
Wytoczy się znów dziejów zadyszany sierpień,
nad dachami rozkwitnie biała dymu gałąź,
znów nas ziemia bezbronnych zawoła do siebie
i okryje w krzepnącą Demetiy dojrzałość
Przetoczy się krąg losu cichutko koło nas,
zapatrzonych w gonitwę zbiegających ścieżek.
W mroku piwnic usypia blada Persefona
Przechodzimy spokojnie. Śpisz. No, śpij, Cerberze.

0 ziemi
Tu się rodzimy, zaczynamy tutaj,
tu się rozległych traktów kluje pisklę,
tu wielkich marszów niepozorne źródła
wtulone w ziemi płachty rozłożyste.
Tu powracamy, zdyszani biegacze,
ból rozdrapywać, co się w nas jak pająk
zaplątał w gęstych zagajnikach znaczeń,
po których przodków kości teraz palą.
Tu czas niechromy, choć my sami chromi
w zamgłeniach oczu i drżeniu głębokim,
zszarzałe władców najpierwszych korony
przykryją westchnień przylepne półmroki.
1 nasz czas jako ostre cięcie nożem
przez ciała noc, strumienie potu śniącą,
zabierze przecież lotny dziejów orzeł,
co wciąż chce głowę poderwać ku słońcu.
Więc nam się ziemio pokrzywdzona pożal,
cichego tętna w bruzdach tył wysłuchaj,
niech się wykłoszą wreszcie strachu zboża,
a w szponach rąk i nóg zakrzepnie jucha.
Niech rozkołacze, rozdzwoni się wstyd,
co obok milczkiem jak lis lata przebiegł,
niech nas rozbudzi cichych, jeszcze tych,
którym urąga twardych losów krzemień.
I mówi ziemia, i już mowy ołów słychać.
Jak w dobroć głowę w głos j ej nakłoń.
Ona nas wiedzie do wspólnego stołu,
na którym ciemność i na którym światło.
Tu zostajemy, równe linie skib,
umykające w przeszłość warstwą godzin
zapamiętają tętno naszych dni,
wyliczą cichy jak świt czas narodzin.
Obejrzą twarze, co się własnej trwogi
zaparty, żeby nie wszystko w niej prześnić,
więc się budzimy, bo tu koniec drogi
i w piasku ślady stop po tych, co przeszli.

Ojciec
Szkaplerzyku, wyciśnięty
w chabetliw-'e piersi czasu -

jak kopka siana
w drabiniasty wóz.
Łapo - miso cynowra,
plemienna maczugo,
płaskostopie dziedziczne
w pumeksie przeklęte,
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strzykanie w kolanach
pokrzywami łaj ane,
ćmo przegniłych bebechów,
obertasie w oficerkach,
grzywiasta czapo na oczach,
przedrzemane „módl się za nami”.
Jezusiku z dybowego odziomka,
ze stopami wyślinionymi
do połysku
- oto mojego rodu biskup.

Powroty
Przyj eżdżam od czasu do czasu do rodzinnego
domu. Póki jest jeszcze gdzie przyjechać.
Chodzę z końca podwórza w drugi koniec
- odległości mierzę.
Póki możnajeszcze czas odmierzać.
Pełznę pomiędzy falowanie zbóż;
pod nogami piasku poufałość w śladach
stóp, a za wzgórzem (na antypodach)
syk kosy, a prawie wśród gwiazd
jabłek zielonkowata doskonałość.
Europo zakątków intymnych, na Morze
Północne cichutkie rejsy.
Skagerrak i Kattegat, Sund i Mały Bełt,
i Kiloński Kanał i kurs na
Nową Zelandię j esionowych szeptań,
w szerokości geograficzne wpływam
odległe. Odysejo zatrzymań nad
zwątpieniem w każdy krok następny.
Lipiec wokoło jak zmierzch wśród
bliskich, a klekot kół furmanek jak kontynentów poprzez mórz płaszczyzny
pogoń. Dalej. A dalej już Śródziemne Morze.
Gibraltar pasiek rozważnie omijam
i poprzez miedzę, i w Sueski Kanał. Morze Czerwone
maków, a poza nim, rozłeglejsze
niż obszary zawahań, przestrzenie
chabrzyste oceanów.
Niedaleko dziś z końca podwórza
na drugi koniec. Niedaleko, zwłaszcza
gdy coraz rzadziej powracam.
Zatrą się odległości i, oceany znikną
i wtedy ten niewidoczny punkcik
na rozległych obszarach świata
nie ugasi pragnienia, przed którym
tylko lęk narasta, gdy o nim pomyślę,
i tego źródła nie odnajdę, choć drogi
pewniejsze będą niż wszelka pewność.
Ale póki co, jeszcze powracam,
jeszcze.

0 polu
Bo w takim polu tylko siać pszenicę,
kret plony przeczuł, przestał ryć
1 w norę wszedł jak w taj emnicę
mojego dziadka przeszedł spryt.
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Takiemu polu parą ministrantów
w ornatach krasnych w odpusty hołdować,
j ako latami pacholczyła owa
skrzypka dwóm naszym wiejskim muzykantom,
Takiego pola nie omylić w waśni,
w pysk walić zdrowo, aż nozdrzami parsknie,
a potem owsa rzucić garść, niech
wie, kto pan jest i gospodarz właśnie.
Bo takie pole to jak piąstka wnuka
albo najlepiej jako wschód i zachód,
i j ako pierwsza od nauk nauka,
i j ak nad grobem prostokącik piachu.

Przez miasto idę
Przez miasto idę
w lisich łapkach ostrożności
j ak przez zwodzony most przeznaczeń
neonów histeryczny skurcz
ciała mojego zmywa brud
i warg ohydę
Przez miasto idę
j ak przez wyrzut sumienia
i tylko wstyd co raz
ozorem zimnym
jak pies mi twarz obłiże
Przez miasto idę
a pod stopami dół
asfaltu zaczyn świeży
z kości tych
co wpół drogi budowali gmachy
a łapy mieli niedomyte
Przez miasto idę
burzyć w pył
pałaców fantasmagorie
z ojca snów
Przez miasto idę
wlokąc przekleństw wór
co rośnie jak skrzydła u ramion
Przez miasto idę
zagryzam żebraniny chleb gorzkawy1
jak różańcami łez solony kropelkami potu
Przez miasto idę
wabi mnie kształt pałaców niedośniony
i z pazurami rzucam się na brudne kamienice
Przez miasto idę
przez wstyd.

O samotności
Samotności nie zdepczą gwiazdozbiory potraw,
lśniące bogactwo strojów ani win dostatek.
Przejdzie noc, a przy stole nikogo nie spotkam
oprócz porozrzucanych w górę nieba świateł.
Wyszydza mnie wciąż nora - mój niewielki pokój,
czas bezsilnością ciała zawzięcie się bawi,
czas wie, co to porządek. Toczy rok po roku
śmieje się, choć mógłby mnie tym śmiechem
zabić.

TWÓRCZOŚĆ

Więc takie jest to życie, nie wiem, jak ominąć
je cicho, i oszukać nie umiem, jak pragnę,
ślady stóp w przemijania piachu przecież zginą
chociaż wciskam je w ziemię jak pod żebro bagnet.
A niebo przypatruje się tej z śladów ranie,
chwali piachu z nogami chwilową zażyłość,
zapomni mnie, po biegu śladu nie zostanie,
jakbym nie biegł, jakby się tu nic nie zdarzyło.
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Modlitwa I
W zaułkach smutku mojej ojczyzny
roni łzy bólu skrzywdzony bliźni,
Otwarte przed tym do raju wrota,
kto bezbronnemu bratnią dłoń poda.
Jak na pustkowiu, kiedy samotnie
ptak zagubiony na deszczu moknie,
gdy krople wody na ziemię strząsa
i drży czekając promieni słońca,

Malowany dzban lata
W malowanym łata dzbanie,
w którym wszystko malowane,
nim odjadę stąd, zabiorę:
okruszynę rzeki chłodu,
szelest ważek ponad wodą,
świerszczy w ciszy syk wieczorem,
z łąk rozległych zapach siana,
cichuteńki czas zmierzchania,
przezroczystą deszczu kroplę,
w słońcu złotych zbóż trzaskanie,
wielobarwnej tęczy taniec,
z papieru w sadzawce okręt,
rozgrzanego piasku ziarnko,
mgieł znad łąki długi warkocz,
małą nutkę z ptaków treli.
Będzie później co wspominać,
kiedy ruszy przez świat zima
w sukni szytej z śniegów bieli.

Zmierzch na wsi
Dzień się kończy, pachnie siano,
za las słońce idzie na noc,
nad łąkami na spoczynek
zmierzch układa mgieł pierzynę.
Łąkami rzeka kołysze,
płynie wśród traw coraz ciszej,
w trzęsawisku, na moczarach
do snu kładzie się tatarak.
Od olszyny ciągnie chłodem,
żaby z brzegu prosto w wodę
skaczą i wśród wodorostów
cichutko kumkają do snu.

tak błysk nadziei spod mokrych powiek
chciałby zobaczyć zbolały człowiek
i łzę ociera, gdy ma przed sobą
kruszynę chleba i dobre słowo.
Daj nam, o Panie, iść przez życie
jak służebniczek sióstr nauczyciel,
przyjaciel sierot, pan z Grabonoga,
co służył biednym w służbie u Boga.

Modlitwa II
Jak ptak, jak gwiazda i jak obłok,
jak słońca krąg na nieba tle,
jak trzciny cichy szept nad wodą
i jak na stole świeży chłeb,
j ak małe dziecko, j ak poranek,
jak w polu każdy zboża kłos,
zdaję się na Twą wolę, Panie,
i Tobie swój powierzam los.
Jak wody źródło, wiatru powiew,
jak mrówka, którą but chce zgnieść,
jak przywrócone chorym zdrowie
i jak radosna w smutku wieść,
jak grudki ziarna w rolę siane
i jak modlitwy cichy głos,
zdaję się na Twą wolę, Panie,
i Tobie swój powierzam los.
Jak na równinach Wielkopolski
do nieba bramę w trudzie kuł
niezłomnie Edmund Bojanowski,
co gorycz krzywdy ludu czuł
i uciszając sierot łkanie
w pokorze znosił każdy cios,
zdaję się na twą wmłę, Panie,
i Tobie swńj powierzam los.

Skuliły się ptaki w gniazdach,
drży na horyzoncie gwiazda,
wyciszony świerszczy koncert
coraz słabiej brzmi na łące.
Kroczy mrok tuż, tuż nad ziemią,
w kocu liści drzewa drzemią,
dzień się kończy, pachnie siano,
pójdę i ja spać. Dobranoc.
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Roch Sulima

Społeczne wyobrażenia wsi
na przełomie XX i XXI wieku
Na łamach rolniczych czasopism barażowych, obok tekstów fachowych, związanych z praktycznymi
aspektami życia na wsi, pojawiają się również opracowania dotykające zagadnień szeroko pojętej
„kultury w si”. Przykładem może być materiał o bocheńskiej szkole ekologicznej oraz folklorze Czar
nych Górali, które zostały opublikowane w Małopolskim Informatorze Rolniczym, ja k również krótki
artykuł o zapomnianym ju ż dzisiaj zawodzie bednarza, który pojawił się w miesięczniku „Rada ” wyda
wanym przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Artykuł ukazał się na łamach czasopisma „ Wieś
i Rolnictwo” 2014 nr 2(163), s. 57-63.
Wyobrażenia społeczne to - za Bronisławem Baczką, [Baczko 1994] - idee-obrazy, które są symbo
liczną reprezentacją i projekcją rzeczywistości, wo
bec której pełnią funkcje regulacyjne i modelujące,
posiadają moc performatywną.
Prezentowany szkic jest próbą wstępnego ro
zeznania, a jego podstawowe pytania są umiejsco
wione w obszarze badań kulturoznawczych. Ważną
przesłanką formułowanych poniżej opinii jest prze
konanie o zasadniczym przewartościowaniu spo
łecznych obrazów wsi, które dokonuje się na grun
cie kultury popularnej, a inspirowane jest również
doniosłością tzw. dyskursów postzależnościowych
[Nycz 2011] oraz założeniami tzw. zwrotu etyczne
go w badaniach antropologicznych.
Od czasu transformacji systemowej następu
je wyraźna zmiana wzorca i treści społecznych
wyobrażeń wsi. W Rocznikach czyli Kronikach
sławnego Królestwa Polskiego (1455-1480) Jana
Długosza został przedstawiony funkcjonujący
wówczas w społecznym obiegu wizerunek polskie
go chłopa i wsi, ukazany w kontekście charaktery
styki innych stanów społecznych. Powyższy zapis
brzmiał następująco: Szlachta polska je st pożądliwa
sławy, łupów wojennych, chciwa, gardząca niebez
pieczeństwem i śmiercią, przyrzeczeń nie dotrzymu
jąca, ciężka dla poddanych i ludzi niższego stanu,
w mowie nierozważna, do wydatków ponad stan
wzwyczajona, monarsze swojemu wierna, oddana
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rolnictwu i hodowli bydła, dla obcych i gości ludzka
i uprzejma, w gościnności miłująca się i przodują
ca nią nad innymi narodami. Lud wiejski zaś jest
skłonny do pijaństwa, kłótni, wyzwisk i zabójstw
i niełatwo znajdziesz inny naród tak skalany rodzin
nymi zabójstwami i okaleczeniami. Nie wzdraga się
on przed żadną pracą czy ciężarem, na mróz i głód
jednakowo wytrzymały, postępujący w myśl zabo
bonów i przesądów, na zdobycze również chciwy,
kierujący się złośliwością, chciwy nowinek, gwał
towny i cudzego łakomy. Mało starannie budują
chaty, zadowalają się lichymi chatami, odwagi ani
zuchwałości [ im nie brak], umysł [mają]przebiegły
i niedowierzający, ruchy i postawę [mają] piękne,
górują nad innymi siłą fizyczną, wzrostu są rosłego
i wyniosłego, ciała zdrowego, o członkach zręcznych,
o barwie włosów mieszanej:jasnej i ciemnej. Powie
trze tu dokuczliwe, surowe prądy powietrzne, mroźne
niebo, bezlitosne wichry, długotrwałe śniegi, stale
zamarzające wierzchołki gór, wszystko to kształtuje
naturę i umysły Polaków [Długosz 1961, s. 161].
Zagadnienia z zakresu socjologii społecznych
wyobrażeń wsi są obecnie podejmowane stosun
kowo rzadko. W ostatnim okresie wypowiadali się
na ten temat m.in: Izabela Bukraba-Rylska, która
mówiła o kulturze ludowej w świadomości społe
czeństwa polskiego [Bukraba-Rylska 2007, s. 151152], Jacek Wasilewski [Wasilewski 2012], Tomasz
Rakowski [Rakowski 2013] oraz Roch Sulima [Su
lima 2013].
W porównaniu do lat 60.-80. XX wieku, kiedy
dominowała idea „ludowości”, społeczne obrazy
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Społeczne wyobrażenia wsi na przełomie XX i XXI wieku

wsi - jako przedmiot systematycznego zaintereso jobrazowo-architektoniczny, ma mocniejsze kono
wania - porzuciła także etnografia i antropologia tacje symboliczno-mitologiczne niż polskie miasto.
kultury, która zwraca się w stronę etnografii perfor- Natomiast w obrazach medialnych miejskie pato
matywnej i praktyk animacji kultury. Obrazy wsi logie (np. gangi, bezdomni), pojawiają się znacznie
coraz rzadziej pojawiają się także na łamach cza częściej niż patologie wiejskie, kojarzone przede
sopism, jak Literatura Ludowa, Konteksty. Polska wszystkim z obrazkiem pijanego rowerzysty na
Sztuka Ludowa, a jedną z ostatnich prac uwzględ wiejskiej drodze.
Dominujący przez stulecia dyskurs ideologicz
niających poznawczy horyzont tej problematyki,
była książka Czesława Robotyckiego pt. Nic nie ny, oparty głównie na opozycji: chłop-pan, wyraź
jest oczywiste [Robotyckil998]. Zainteresowanie tą nie stracił na znaczeniu. Obecnie przeobraża się on
tematyką jest za to widoczne na gruncie szeroko ro w coś, co można nazwać etyką różnicy kulturowej,
zumianej estetyki oraz antropologii widowisk. Na która mogłaby być wyrażona - z jednej strony po
przykład o kulturze festynu pisali w ostatnim cza przez humanistyczny/etyczny postulat dialogu kul
sie Izabella Bukraba-Rylska [2013] oraz Waldemar tur, zaś z drugiej - proces poszukiwania identyfi
Kuligowski [2012]. 10 czerwca 2013 roku w Mu kacji i tożsamości kulturowej poprzez odniesienie
zeum Narodowym miała miejsce promocja książki do innej kultury, co staje się charakterystycznym
Piotra Kordoby Ludowość na sprzedaż [2013].
rysem globalnej ponowoczoczesności. Polski chłop
W rozważaniach nad społecznymi wyobrażenia traci swoje historyczne rysy, staje się figurą inno
mi wsi niezwykle ważne stają się dane np. lingwi ści kulturowej. Wiąże się to z globalnym procesem
styki kognitywnej i etnolingwistyki, dziedzin zaj deterytorializacji kultur i coraz szerszym obiegiem
mujących się m.in. utrwalonymi w praktykach języ- „etnokrajobrazów”, medialnych obrazów kultur
kowych wykładnikami systemów aksjologicznych [Appadurai 2005]. Zmienia się waloryzacja funda
(lubelska szkoła prof. Jerzego Bartmińskiego). Do mentalnej opozycji wieś-miasto, która od czasów
tego nurtu można też okazjonalnie zakwalifikować rzeczypospolitej szlacheckiej służyła pokazywaniu
sądy filozofów (np. esej Leszka Kołakowskiego), miasta jako piekła (infernum), a wsi jako arkadyj
prace z zakresu antropologii interperetatywnej/ro- skiej wyspy szczęśliwości.
zumiejącej czy eseistykę pisarzy, jak np. esej Wie
Toczący się dyskurs medialny unieważnił do
sława Myśliwskiego pt. Kres kultury chłopskiej tychczasowe kulturowe ramy społecznych wyobra
żeń i polskich mitów wsi. Silnie zakorzeniony w li
[Myśliwski 2004].
Symboliczne obrazy wsi są coraz mniej widocz teraturze, od międzywojnia tzw. nurt chłopski stracił
ne w medialnym dyskursie politycznym i ekono na znaczeniu. Obecnie nie znajdziemy już powieści
micznym. Dyskurs polityczny został zredukowany pełnych humanistycznego patosu i antropologicznej
do medialnych obrazków życia partyjnego, a dys odkrywczości, co było udziałem Pałacu Wiesława
kurs ekonomiczny toczy się już tylko w wyspecja Myśliwskiego czy Konopielki Edwarda Redlińskielizowanych placówkach akademickich.
go, które w kanonie literatury polskiej dołączyły do
Obecnie przymiotnik chłopski został przeniesio Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Podobnie jak
ny ze sfery ideologii i kultury do strefy konsumpcji, chłopska kultura słowa, która powoli przechodzi do
gdzie zyskuje pozytywne waloryzacje, a to może narodowego archiwum [Bartmiński 1996].
Radykalnie skurczył się nurt ludowego pamiętprzyczyniać się do neutralizacji stereotypu polskie
nikarstwa, głównie konkursowego. Publikowane
go chłopa, opisanego przez Jana Długosza.
Można zaryzykować stwierdzenie, że ekono masowo pamiętniki chłopów/robotników harmo
miczny aspekt obiegu obrazów świata chłopskie- nizowały ze światowymi tendencjami i zjawiska
go/wiejskiego w dużym stopniu odnosi się dziś do mi, które nazywa się literaturą młodopiśmiennych
ekologii, rozumianej jako pewna idea oraz system narodów, twórczością nieprofesjonalną, literaturą
instytucji, które w oparciu o tę dziedzinę próbują dokumentu lub tzw. dziką literaturą. Ludowe patworzyć emocje związane z odmiennością wiej miętnikarstwo przestało być instytucją społecznej
skiego krajobrazu i sposobu bycia. W wyobraźni diagnostyki, a staje się coraz bardziej ekspresją lonarodowej polska wieś, m.in. jako odrębny typ kra kalności.
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są realizowane między imiymi w Zespole Szkół
im. prof. Jana Włodka w Dąbrowscy oraz Zespole
Szkół nr 3 w Bochni. Z tradycyjnych receptur za
czerpniętych ze starych książek kucharskich chęt
nie korzystają członkinie Koła Gospodyń Wiej
skich. Wielowiekowe obyczaje kulinarne starają
się również upowszechniać Ośrodek Doradztwa
Rolniczego oraz Lokalna Grupa Działania „Dolina
Raby” z Chrostowej.
W Bocheńskim Zespole Szkół nr 3 im. ks. prof.
Józefa Tischnera już od 15 lat odbywają się corocz
ne sesje o tematyce ekologicznej i żywieniowej,
w organizację których zaangażowana jest tutejsza
młodzież.
Na ubiegłorocznym spotkaniu, które odbyło się
pod hasłem Żyj zdrowo, funkcjonuj prawidłowo
uczniowie zaprezentowali bogaty program arty

Spotkanie z folklorem Czarnych Górali

styczny i kulinarny. Nie zabrakło w nim występów
scenicznych, kabaretowych oraz prezentacji ory
ginalnych potraw, jak pierogi z żurawiną, gruszką
i szpinakiem, ciasto burakowe z jogurtem, klusecz
ki z amarantusem czy rogaliki z pastą warzywną.
Głównym elementem programu były wykłady pro
wadzone przez osoby profesjonalnie zajmujące się
problemami zdrowia i żywienia. Ze swoimi refera
tami wystąpili: prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka z Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego, mgr Wojciech Pajerski z Polskiego
Towarzystwa Dietetycznego oraz mgr inż. Jan Pajdzik z Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolni
czego. Organizatorom spotkania udało się połącz}'ć
edukację ekologiczną i prozdrowotną ze sportem
i rozrywką, co w przypadku młodych osób odniosło
bardzo pożądany rezultat.

Wiesław Szafraniec

Spotkanie z folklorem Czarnych Górali
Doradca 2015 nr 2, s. 38
Czarni Górale to ludność zamieszkująca środko
wą część Beskidu Sądeckiego, między górskimi
pasmami Jaworzyny Krynickiej i Radziejowskiej,
obejmując Piwniczną i okoliczne wsie: Rytro,
Młodów, Głębokie, Kokoszkę i Łomnicę. Pomimo
pewnych wpływów kultury spiskiej czy sądeckiej,
w tradycjach tej grupy znajdują się elementy cha
rakterystyczne tylko dla niej, jak chociażby czarne
lub brązowe stroje.
Na ubiór męski Czarnych Górali składają się hołośnie (spodnie) i gunie (cuchy) wykonane z czar
nego (brązowego) sukna samodziałowego. Hołośnie zdobi cienki, czerwony lampas, natomiast gu
nie - obszycia wykonane z czarnego, granatowego
bądź zielonego materiału. Dodatkowo mężczyźni
zakładają czarne lub ciemnoniebieskie kamizelki
z metalowymi guzikami, wąski pas wybijany ćwie
kami, kierpce o kroju karpieli z długimi natłokami,
kapelusz otoczony pęczkiem czerwonej wełny. Za

miast ciupag używają giętkich lasek zwanych ku
lami.
Kobiety noszą obcisłe kaftaniki (katanki) z rę
kawami z cienkiej jednokolorowej wełenki lub
kwiecistego perkalu, długie spódnice z płótna dru
kowanego (błękiciory), białe lub kolorowe zapaski,
kierpce z natłokami oraz tybetowe chustki. Dopeł
nieniem ich stroju są korale.
Typowe kapele Czarnych Górali składają się
z dwojga skrzypiec, klarnetu i basu. Odrębnym
instrumentem jest heligonka, zabytkowy akorde
on, którego obsługa wymaga nie lada umiejętności
i kunsztu.
W życiu górali piwniczańskich okresy szczęścia
i radości zawsze przeplatały się z okresami smut
ku. Czas pracy i wykonywania czynności paster
skich umilano sobie rzewnym, sentymentalnym
śpiewem. Z kolei do tańca i zabawy przygrywano
rytmiczne, skoczne polki czy czardasze. Wśród za
baw popularne były kocury, łomanie na rękę czy
dupek.
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Ginące zawody: Bednarstwo

Na terenie powiatu nowosądeckiego kultywo
wane są tradycje przodków Lachów i górali. Dzia
łają zespoły regionalne, które kontynuują folklor
górali nadpopradzkich, jak chociażby kapela Do
lina Popradu, której członkowie starają się zacho
wać od zapomnienia dawne zwyczaje, stare i już
prawie zapomniane tańce i pieśni.

Kultura górali nadpopradzkich, choć pięk
na i wartościowa, nie jest tak popularna i rozpo
wszechniona jak chociażby górali tatrzańskich.
Warto, więc uczynić wszystko, by promować jej
folklor, by w przyszłości z jego tradycji mogły
czerpać następne pokolenia.

Edyta Kijak

Ginące zawody: Bednarstwo
Rada 2015 nr 1, s. 35
Życie na wsi można opisywać i nazywać w oparciu
0 jego materialne świadectwa. Zagroda wiejska za
wsze była miejscem szczególnym. Wokół domu to
czyły się wszystkie najważniejsze wydarzenia. Za
spokajanie potrzeb związanych z codzienną egzy
stencją odbywało się przede wszystkim w ramach
rodziny, a większość czynności gospodarskich wy
konywali własnoręcznie wszyscy jej członkowie.
Niemal w każdej chłopskiej zagrodzie prowadzono
niezbędne prace rzemieślnicze. Ze względu na brak
środków wiele narzędzi i urządzeń wytwarzano we
własnym zakresie. Jeszcze do końca XIX wieku
chłopi wraz z cieślą budowali swoje domy, pletli
koszyki i łapcie, wypiekali chleb, szyli ubrania
1 dokonywali niezbędnych napraw.
Jednym z zajęć powszechnie wykonywanych
przez dawnych wiejskich rzemieślników było
bednarstwo, czyli sztuka wytwarzania naczyń
drewnianych klepkowych, obręczowych. Produkty
bednarskie zastępowały wówczas naczynia kadłu
bowe - drążone i wypalane w kawałkach pni drzew.
Z czasem zaczęto też wykorzystywać pojemniki
z klepek, elementów znormalizowanych. Były one
tańsze, mniej pracochłonne i wymagające mniej su
rowca niż naczynia drążone.
W swojej pracy bednarze posługiwali się róż
nymi gatunkami drewna, w zależności od efektu,
jaki chcieli osiągnąć. Drewno twarde doskonale
nadawało się do produkcji beczek, natomiast mięk
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kie do wyrobu maselnic czy wiader. Doświadczeni
rzemieślnicy doskonale wiedzieli, który surowiec
nadaje się do konserwowania, który jest odporny
na działanie soli i kwasów, a który charakteryzuje
się wyjątkową trwałością.
Najbardziej popularnym surowcem była dębina,
służąca do wyrabiania beczek używanych w prze
twórstwie żywności oraz buczyna szczególnie na
dająca się do przechowywania wyrobów mleczar
skich i browarniczych. Uznaniem bednarzy cieszy
ła się również sośnina przeznaczana na maselnice,
wanny i wiadra oraz świerk - na beczki do solenia
ryb. Osika i olcha były używane do produkcji na
czyń na spirytus i masło, natomiast modrzew - na
ocet.
Bednarz był uznawany na wsi za autorytet.
Świadczą o tym liczne porzekadła i przysłowia
przedstawiające go jako dobrego i solidnego fa
chowca, jak: Im bednarz grosz wyłudzi, to stu ludzi
obudzi.
Z końcem X3X wieku bednarstwo wiejskie za
częło upadać. Naczynia drewniane powoli były
zastępowane przez naczynia żelazne, kamionkowe
i szklane. Obecnie bednarza przy pracy można jesz
cze zobaczyć w Zagrodzie Edukacyjnej w miejsco
wości Bednary, gdzie funkcjonuje warsztat, w któ
rym wytwarza się naczynia klepkowe. Istnieje też
możliwość obejrzenia bogatych zborów historycz
nych z tego zakresu.
Oprać. Joanna Radziewicz

Z DZIAŁALNOŚCI I ZASOBÓW CBR

Daniel Kamiński

Stefan Moszczeński —Twórca ekonometrii rolnej
27 kwietnia 2015 r. w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego odbyło się
seminarium i otwarcie wystawy poświęcone życiu i działalności prof. Stefana Moszczeńskiego (18711946). Ekspozycja zatytułowana „Stefan Moszczeński - Twórca Ekonometrii Rolnej”, powstała w ra
mach Galerii Postaci Zasłużonych dla Polskiego Rolnictwa (Meritorium Agriculture), zainicjowanej
w 2011 r. przez CBR. Stefan Moszczeński je st ósmą postacią uhonorowaną Galerii.
Przybyłych gości, na czele z Panią Agnieszką Miszczak-Płuciennik, dyrektorem Departamentu
Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przywitał dyrektor
CBR, dr inż. M arek Cieśliński. W uroczystości uczestniczyła także rodzina profesora, członkowie
Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, uczniowie z Zespołów Szkół Centrum Kształcenia Rolnicze
go w Gołotczyźnie i Jabłońiu, przedstawiciele instytucji rządowych, organizacji społecznych, prasy
oraz pracownicy Biblioteki.
Kolejnym punktem programu były dwa referaty: prof. dr. hab. Henryka Runowskiego, kierownika
Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW, który przybliżył dorobek naukowy prof.
Moszczeńskiego oraz, drukowany poniżej, referat Daniela Kamińskiego z Pracowni Badań Histo
rycznych CBR, który zaprezentował szczegółowy życiorys i najważniejsze dokonania tego wybitnego
uczonego.
Na zakończenie seminarium została otwarta wystawa składająca się z kilkunastu plansz, na których
przedstawiono życie i najważniejsze dokonania prof. Moszczeńskiego. Ekspozycji towarzyszyła także
prezentacja, publikacja okolicznościowa oraz portret tego zasłużonego ekonomisty, który dołączył do
stałej Galerii Postaci Zasłużonych dla Polskiego Rolnictwa. Obraz namalował Daniel Cybula, absol
went ASP w Łodzi, członek Związku Polskich Artystów Plastyków.

Profesor Stefan Moszczeński uznawany jest za jedne
Z zagadnień szczegółowych, związanych z ra
go z najwybitniejszych polskich ekonomistów rolnych chunkowością rolną, zajmował się taksacją rolni
w zakresie ekonomiki i organizacji gospodarstw rol czą, naukową organizacją oraz racjonalizacją pracy.
nych pierwszej połowy XX wieku. U systematyzował Opracował metody wyceniania gruntów, opierające
przedmiot i nadał mu formę dyscypliny naukowej, się na dochodowości gospodarstw rolnych. Opisał
wniósł nowe odkrycia naukowe, włączył także do je w swojej pracy Wycenianie gruntów i posiadłości
współpracy osiągnięcia innych dziedzin wiedzy. Był ziemskich. Opracował także zasady racjonalnej pra
pierwszym na kontynencie europejskim, który wzno cy w rolnictwie przez sprawną organizację i umie
wił w badaniach ekonomiczno-rolniczych metody jętne posługiwanie się siłami roboczymi. Zawarł je
matematyczne niemieckiego ekonomisty, Johanna von w dziele Racjonalizacja pracy w gospodarstwach
Thunena, oraz pierwszym który zastosował w ekono wiejskich. Odrzucał propagowaną przez Franciszka
mice rolnej metody statystyki matematycznej. Zastoso Bujaka metodę rachunkowości rolnej Ernesta Lau
wanie matematyki i statystyki to główne cechy wyróż ra. Odrębnym zagadnieniem, któremu poświęcił
niające go w gronie ekonomistów rolnych. Stworzył kilka prac, była teoria nauki i nauczania rolnictwa
w ekonomice gospodarstw rolniczych własną szkołę, oraz organizacja wyższego szkolnictwa rolniczego.
którą jego uczeń, prof. Ryszard Manteuffel, nazwał W pracy dydaktycznej wykazał się nowatorskim po
dejściem do studentów. Wychował kolejne pokolepóźniej warszawską szkołą matematyczną.
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Stefan Moszczeński w okresie studiów w W e dniu. Fot z ok.
1390 r. Ze zbiorów p. K. Kamienieckiego

ma rolników, wśród których znalazło się kilku zasłu
żonych naukowców
Stefan Moszczeński urodził się 24 maja 1371 r.
w Broniszach pod Warszawą, w rodzinie ziemiań
skiej. Od młodych lat interesowała go literaturą
zwłaszcza związana z historią Polski. Cala rodzina
miała wyraźne uzdolnienia w kierunku pisarstwa
Jak wspominał profesor Stefan Moszczeński: [...]
wszyscy popełniali wiersze od najstarszej genera
cji, jaką pamiętam, aż do młodszej ode mnie. Jedna
z mych ciotek pisywała nawet powieści [...].
Stefan Moszczeński pierwsze nauki, m.in. języka
francuskiego odebrał w domu. Edukację kontynuował
w gimnazjum klasycznym Sobieskiego w Krakowie.
Początkowo uczył się pilnie, potem porzucił metodę
systematycznego przygotowania lekcji. Przygotowy
wał się na te ząęcią na których spodziewał się, że
będzie pytany. Od systematyki odciągała go literatu
ra poważna Czytał dzida m.in.: Darwiną Spencerą
Buckiego, Gumplowiczai Mochnackiego. Z uwagi na
chorobę oczu, studiował je tylko za dnią najczęściej
w szkole pod ławką na czym cierpi d a nauka bieżą
ca. Pasja ta odciągnęła go nawet od sportu w którym,
zwł asz cz a w b i egamu n a cz as oraz j eździ e na łyżwach,
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osiągał niemałe sukcesy. Z tego też powodu nigdy nie
był uczniem celującym, ale zajmował pod względem
nauki zawsze 10 miejsce w klasie. Największe trud
ności sprawiała mu łacina i greką a najbardziej lubił
historię. Przestał poświęcać tyle czasu literaturze po
ważnej dopiero przed maturą kiedy stwierdził, że ni
czego się z mej nie nauczył. Egzamin dojrzałości zdał
z łaciny, greki, języka niemieckiego, polskiego, ma
tematyki. Po ukończemu nauki w krakowskim gim
nazjum w 1339 r., za radą swojego brata ciotecznego
Wacława Sikorskiego, rozpoczął studia na Uniwer
sytecie w Wiedniu. Początkowo słuchał wykładów
filozoficznych i matematycznych na Wydziale Filozo
ficznym, ale słabo znając język niemiecki stwierdził,
że wykłady są na tak wysokim poziomie, że niewiele
rozumie z tego, co mówią profesorowie. Po dw'óch
latach przeniósł się do Hochschule for Bodenkultur
w Wiedniu, gdzie zaczął słuchać wykładów' z rolnic
twa i przyrody. Absolwentami tej szkoły, w różnych
okresach, byli wybitni naukow'cy polscy, m.in.: prof
Karol Malsburg z Dublan, prof. Stefan Pawfik ze
Lwwwą prof. Kazimierz: Ajdukiewicz z Dublan i Jan
Gwedbert Pawiikowski, pi omer ochrony przyrody
w' Polsce.
Pomeważ Stefan Moszczeński me znał i nie ro
zumiał specyfiki pracy na roli po zaliczeniu dw'óch
lat i połowy egzaminów' przerwał studia uniwersy
teckie i rozpoczął roczną praktykę rolniczą W ten
sposób motywował decyzję w sw'oich wspomnie
niach: [...] Ten brak praktycznego przygotowania
utrudniał mi naukę, odbierając mi chęć do niej,
stwarzając trudności w tysiącznych szczegółach,
obcych mi zupełnie, a znanych dobrze tym, którzy
choć raz zakosztowali praktyki. Jakże ja dobrze ro
zumiem dziś, ja k wielką przeszkodą w kształceniu
młodzieży rolniczej jest umiej brak znajomości go
spodarstwa. Nikt mnie nie namawiał, nawet nie tłu
maczył, sam zrozumiałem potrzebę praktyki.
Praktykę rolmczą odbył w charakterze elewa
w' dobrach Mieczysława hr. Kwileckiego w Gosła
wicach, Malińcu i Lichemu koło Konina. Trzema
foKwarkami licheńskimi zarządzał samouk, o na
zwisku Wochelski. W szkole gminnej nauczył
się czytać i pisać, a całą wiedzę rolniczą posiadł
z praktyki. Wochelski stosow'ał w majątku swój
wiasny, opraćow'any i przemyślany system zadań.
Praca każdego robotniką a naw'et koni, była wy
mierzana w' zależności od możliwości ludzi i zwie
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rząt, z przeliczeniem na dobę. Codziennie wieczo
rem sprawdzał i porównywał wyniki ze swoimi
obliczeniami. Plony na słabych licheńskich zie
miach przewyższały pospolite normy co najmniej
o sto procent. Profesor Moszczeński wspominał, że
nigdy już w swojej praktyce nie spotkał się z tak
wysokimi plonami, jakie potrafił osiągnąć ten rząd
ca. Moszczeński swoją opinię o Wochelskim wy
raził w tych słowach: [...] Dość, że to, co człowiek
przynosi ze sobą przychodząc na świat, może bez
niczyjej pomocy wyważyć bramy do przybytków,
które normalnie otwiera nauka, ale na to trzeba być
genialnym. Z całą pewnością mogę stwierdzić, że
nieomal wszystko, co było dobrego w późniejszej
mojej pracy zawodowej na wsi zawdzięczam temu
samoukowi. Nie przeczyta on moich słów wdzięcz
ności, bo ju ż przed wielu laty zasypała go ziemia.
Po roku praktyki, w 1892 r. Stefan Moszczeński
powrócił do Wiednia. Wiedza praktyczna wyniesiona
z Lichenia zazębiała się odtąd z wiedzą teoretyczną.
Zaczął się uczyć systematycznie. W tyciu studenckim
praktycznie nie brał udziału. Tylko raz zdecydował
się na udział w zjeździe przedstawicieli organizacji
polskich w Zurychu. Ponieważ czuł się bardzo do
brze przygotowany z całości zagadnień rolniczych,
przystąpił do trudniejszego egzaminu dyplomowego
dającego prawo do tytułu rolnika dyplomowanego
(inżyniera). Egzamin ten nazywał się Strenge Prufungen i w porównaniu do Staats Prufungen, był zdecy
dowanie rzadziej wybierany przez studentów. Hochschule fur Bodenkultur w Wiedniu nie prowadziła
jeszcze wówczas przewodów doktorskich. Dyplom
ukończenia rolnictwa uzyskał w 1893 r., po zdaniu
wielogodzinnych egzaminów pisemnych i ustnych.
Tematy na egzaminie były losowane. Jeszcze podczas
przygotowań do egzaminu końcowego napisał referat
pt. Ekonomiczne zasady gospodarowania. Odczytał
go na zebraniu Koła Polskich Studentów w Wiedniu.
Ponieważ referat zyskał sobie wśród kolegów duże
uznanie, postanowił wysłać go do Gazety Rolniczej
w Warszawie, gdzie został wydrukowany pt. Ekono
miczna działalność rolnika. Była to pierwsza publika
cja Stefana Moszczeńskiego. Po latach napisał o tej
publikacji: [...] Podpisałem się rolnik dyplomowany,
do czego miałem prawo. Ówczesny redaktor gazety,
zdaje się był nim Tadeusz Kowalski, mianował mnie
na podstawie tego artykułu doktorem. Na nic się nie
zdały moje sprostowania, parokrotne protesty w oba
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wie, że będę posądzony o uzurpację tytułu. Nominacja
została w Gazecie Rolniczej prawomocna, aż do dzi
siejszego dnia. Kiedy zaś dziś przeglądam mój mło
dzieńczy artykuł pisany na trzecim roku studiów, wy
daje mi się, że go pisałem wczoraj. Te same konstruk
cje myślowe, ten sam styl. Aż mnie zdziwienie ogarnia,
że się tak mało rozwinąłem od tego czasu. Przybyło mi
wiedzy praktycznej i naukowej, rozszerzył się mój ho
ryzont umysłowy, ale ta istota wewnętrzna, która two
rzy myśli i ubiera je w słowa, pozostała ta sama. [... ]
Pod tym pierwszym referatem podpisałbym się dziś
bez zastrzeżeń. Poprawiłbym tylko usterki zecerskie.
Niedługo po powrocie z Wiednia Stefan Mosz
czeński kontynuował praktykę rolniczą w mająt
kach leżących na Kujawach i w powiecie kaliskim.
W 1894 r. ożenił się z Urszulą Mierzyńską, córką
właściciela majątku Wąsosze w powiecie koniń
skim. Po ślubie osiadł w dobrach rodzinnych żony
Piotrkowicach, oddalonych zaledwie trzy kilome
try od jej domu w Wąsoszy.
Przez pierwsze sześć lat po ślubie zajmował się
budowaniem statusu materialnego rodziny i uno
wocześnieniem zaplecza gospodarczego. Stosował
nowatorskie metody, np. od 1896 r. wysiewał koni
czynę siewnikiem rzędowym, a nie systemem rzu
towym, jak to miało miejsce do tej pory. Doświad
czenia na przykładzie koniczyny podał w jednym
ze swoich artykułów na łamach Gazety Rolniczej.
Uważał, że często za dobrymi osiągnięciami majątku
stoi nie tyle uprzemysławianie, ale po prostu umie
jętność pracy. Uzdrowienie gospodarstw rolnych wi
dział w sporządzaniu rachunków. Poza pracą w go
spodarstwie znajdował czas na pisanie artykułów do
prasy. Odpowiadał także, jako fachowiec, na pytania
kierowane przez rolników do redakcji Gazety Rol
niczej. Doradzał w kwestii ilości inwentarza, zmian
płodozmianu, wyjaśniał pewne zjawiska zachodzące
w rolnictwie. Rodzinny majątek Bronisze objął do
piero po śmierci ojca w grudniu 1900 r. W tym czasie
obejmował on ok. 90 ha użytków rolnych. Zarządza
jąc nim osobiście, uporządkował gospodarkę, a tak
że zreorganizował i unowocześnił produkcję.
Okres działalności publicystycznej i naukowej
Stefana Moszczeńskiego trwał 53 lata. Pierwszy
artykuł naukowy pt. Ekonomiczna działalność rol
nicza, ukazał się w 1893 r. Drugi, W sprawie dostar
czania ziemi azotu, w następnym roku. Przedstawił
w nim aktualny stan wiedzy naukowców europej
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ski ch n a tem at asymi 1owani a azo tu z p owi etrz a prz ez
niektóre rośliny motylkowe i kapustne. Spis jego
UI B t l l l T E K A
>■ » t. A » !» K A
prac, ogłoszonych drukiem, obejmuje ponad 100 ty
U IIII
t P U U C Z S O C O H F H I I A I U K II
tułów, w tym osiem prac zwartych, a nawet, co jest
MH
rzadko wspominane, dwie powieści. Ostatnia praca
powstała w ostatnich miesiącach przed śmiercią. Był
IW STO A* MOWCV.£‘oK I
to podręcznik akademicki z zakresu ekonomiki i or
ganizacji gospodarstw wiejskich. Ukazał się, stara
R A C H U N K O WO Ś Ć
GOSPODARSTW WIEJSKICH
niem jego uczmów, już po śmierci profesora.
Twórczość naukowa Stefana Moszczeński ego
jest nadzwyczaj bogata i obejmuje bardzo szeroki
zakres tematów. Ważniejsze prace profesora moż
na podzielić pod względem merytorycznym na
trzy duże dziedziny. Pierwsza obejmuje zagadnie
nia z zakresu szeroko rozumianej ekonomiki i or
ganizacji gospodarstw rolniczych, druga - prace
z zakresu naukoznawstwą metodologii i dydakty
ki, wreszcie trzecia omawia problemy dotyczące
w »■»<*%*» i«r *
techniki produkcji rolniczej. Prace Moszczeńskiego z zakresu ekonomiki i organizacji gospodarstw
M M r m m i I K m TUT W1PAWKICTW H O lM l C r tC H
rolniczych objęły wszystkie aspekty.
Kiedy na horyzoncie nauki polskiej pojawiła się
postać profesora Mo szczeń ski ego, ekonomika rolnic
twa zwana była „nauką zarządu”. Przeminęły czasy J edna z publikacji profesora w zbiór ach CBR w Warszawie
Anzelma Gostomskiego, który pisał o „rządnem rzą
dzeniu” . Później wpływ na polską naukę zarządu za stworzenie właściwych dalszych metod badawczych,
czął wywierać rozwój nauk przyrodniczych. W dal dających obiektywne narzędzia oceny, jakim są mier
szej kolejności pojawiły się tłumaczenia przekazujące niki. Nauka ekonomiki gospodarstw wiejskich służyła
osiągnięcia nauki niemieckiej i angielskiej. W 1357 r. zarówno gospodarstwu prywatnemu, jak i gospodar
pojawiła się jedna z pierwszych prób ujęcia zasad za ce społecznej. Cel praktyczny, jaki sobie stawiała to
rządu przez Mi chał a Oczapowski ego. I od tej pory, jak sformułowanie zasad najkorzystniejszego prowadze
pisał Mo szczeński [...] me można się pytać o ile w tyle nia gospodarstwa Prawa ekonomiczne miały zawsze
poza innymi narodami stoimy w nauce zarządu, lufy na charakter przejściowy. Wyrażały trwałe stosunki, ale
tym polu nie stoimy iwcale. Nas tam zupełnie nie ma. ograniczone co do ustroju i czasu. Prawo zmniejsza
Dopiero okres „trzech Ste fenów” przełamał ten zastój. jącej si ę wydajności ziemi hamowało zapędy rolnika
Stefan Surzycki rozszerzył i pogłębił rachunek kalku do zwiększania intensywności gospodarstwa V/ każ
lacyjny oraz udoskonalił opis gospodarstw. Później dym przedsiębiorstwie występowały dwa przeciwne
zajął się dokumentacją naukową Drugi z tej trójki to sobie prądy ekonomiczne, z któiych jeden zachęcał
prof. Stefan Pawlik, który zaczął od wprowadzania do rolnika do zwiększenia nakładów, a drugi zmuszał
badań rachunku prawdopodobieństwa, ale wkrótce za go do oszczędzania kapitału. Moszczeński wyjaśnił,
jął się historią rolnictwa opracowując stare instrukcje że zastosowanie zasad nauki kierownictwa pozwałą
zarządu dóbr magnackich. Żaden z nich jednak nie do pomimo kosztów, zwiększyć znacznie czysty dochód.
równał trze a emu Stefanowi - prof. Mo szczeń ski emu. Należy bowiem dobierać te rodzaje działalności, które
Profesor Moszczeński nadał nauce zarządu na przy ich rozwijaniu pochłaniają jak najmniej kosztów
ukowy charakter. Dotąd bowiem zawierała ona tylko specjalnych w grupie kosztów trwałych. W ten spo
walor opisowy. Za swój obowiązek uznał zajęcie się sób, zwiększając nakłady w postaci kosztów bezpo
konstrukcją tej dyscypliny i opracowanie podstaw na średnich zmiennych, można uzyskać wzrost dochodu
ukowych, foimułujących prawą zasady i reguły oraz czystego. Z drugiej strony radził wybierać te rodzaje
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działalności, w których dalsze nakłady środków obro za swe usługi nikogo nie hańbi, że ważne je st pole
towych nie spowodują mniejszego przyrostu produk ganie na sobie samym.
cji od wartości tych dodatkowych nakładów.
Stefan Moszczeński pierwszy przedstawił stanowi
Zestawiając gospodarstwa duże z małymi, Mosz sko, że w nauce i badaniach naukowych, a także w na
czeński wyjaśnił, że kryteria celu prowadzenia go uczaniu, zjawiska natury ekonomicznej, zachodzące
spodarstwa dużego, folwarcznego i chłopskiego są w rolnictwie i ich efekty, dzielą się dwojako: od strony
różne. Głównym celem gospodarstwa folwarczne jednostki, czyli wytwórcy, i od strony społeczeństwa,
go było uzyskanie maksymalnego zysku z kapitału, a więc gospodarki rolnej w całości. Wyprowadził stąd
co nie było równoznaczne z maksymalną produkcją wniosek o konieczności istnienia dwóch odrębnych
z jednostki powierzchni. Natomiast celem gospo członów nauki w gospodarce rolnej: ekonomii jedno
darstwa chłopskiego było uzyskanie największego stek gospodarczych i ekonomii rolniczej ogólnej.
W dziedzinie racjonalizacji pracy w rolnictwie Ste
dochodu z pracy rolnika. Profesor wykazał przewa
gę wielkiego gospodarstwa nad małym, gdzie sto fan Moszczeński i Stefan Biedrzycki byli głównymi
sowano wydajne środki techniczne, a także dobrą teoretykami polskimi okresu międzywojennego. Ana
wydajność pracy. Niezależnie od słabych stron ma liza warunków i wyników działalności rolniczej uka
łych gospodarstw, Moszczeński liczył się z faktem, zywała organizację gospodarstw w przekroju statycz
że gospodarstwa chłopskie stanowiły przeważającą nym. Porównywał to, co miało miejsce w układzie
formę gospodarstw rolnych w Polsce i nie można pewnych zdarzeń minionych, pozwalając wysnuwać
było bagatelizować ich roli. W jednej ze swych pu z nich, drogą rozumowań, wnioski dotyczące kierun
blikacji wyraził pogląd, że w masach chłopskich ku słusznej organizacji w przyszłości. Płynące stąd
jest fundament i przyszłość Polski. Jego zdaniem konkluzje nie wystarczyły profesorowi, który wyrósł
nikt nie powinien występować przeciwko idei re z praktyki, z niej miał wyjątkowo silne odczucie dy
formy rolnej, pojętej w najszerszym tego słowa namiki procesów produkcyjnych, zwłaszcza potrzeby
znaczeniu, a więc łącznie z przebudową wielkości regulowania elementu pracy. To odczucie kazało mu
gospodarstw. Uważał jednak, że nie wolno maso się zająć w rolnictwie polskim, razem z prof. Bie
wo likwidować gospodarstw dużych bez przemy drzyckim, ideą naukowej organizacji i kierownictwa.
ślanego planu przewidującego, które z nich należy Zasady podane przez światowych i polskich twórców
utrzymać jako gospodarstwa przemysłowe, hodow tego kierunku, głównie dla warunków przedsiębiorstw
lane lub nasienne, gdyż zniszczy to postęp małych przemysłowych, starał się przeszczepić do warunków
gospodarowania w rolnictwie. I tu również zaznacza
gospodarstw.
Wyrazem wielkiego znaczenia, jakie przypisy się jego dążenie do tego, aby dojść do matematycz
wał Moszczeński gospodarstwom chłopskim, jest nej i logicznej ścisłości. Profesor pojmował pracę jako
również fakt, że domagał się powołania do życia funkcję szeregu elementów, dających się ująć odpo
w SGGW oddzielnego zakładu ekonomiki gospo wiednim wzorem.
darstw chłopskich. W jednej ze swoich prac po
Rozważając stosunek do bliskich organizacyjnie
święconym gospodarstwom małorolnym napisał: nauk należałoby stwierdzić, że profesor zatrzymał
[...] Imię chłopa polskiego jest milion. Bez jego się ostatecznie przy nazwie ekonomiki rolniczej.
rąk nie odbudujemy silnej Polski. Dzięki niemu, W ten sposób zaznaczył swój prywatno-gospodarw latach trzydziestych odbywały się w SGGW od czy stosunek do podejścia publiczno-gospodarczedzielne wykłady z tego zakresu, które do 1936 r. go. Tym sposobem rozszerzał, ale nie oddalał się od
swoich pierwszych poglądów, w których jako cel
prowadził prof. Wacław Ponikowski.
Swój demokratyczny i nowoczesny pogląd stawiał gospodarstwo jednostkowe, a nigdy zbioro
przedstawił po raz pierwszy w artykule z 1902 r., wości. Szanując ten podział współpracował z wykła
dotyczącym stosunku do pracy: [...] Podstawę dającymi na uczelni ekonomię, względnie politykę
charakteru człowieka i charakteru społecznego je st ekonomiczną i politykę agrarną profesorami Włady
zdemokratyzowanie pracy, to je st uznanie, że każ sławem Grabskim i Zdzisławem Ludkiewiczem.
da jednostka ludzka powinna jednakowo pracować
Publikacje oraz zaangażowanie profesora Moszbez względu na stanowisko materialne, że zarobek czeńskiego w społeczną pracę rolniczą prowadzo
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W 1908 r. Komitet Naukowy Kursów zwrócił się
ną m.in. przez Centralne Towarzystwo Rolnicze,
zwróciło uwagę organizatorów życia naukowego do Stefana Moszczeńskiego z prośbą prowadzenia
z zaboru austriackiego. W 1901 r. wysunięto kan wykładów związanych z nauką zarządu gospodarstw
dydaturę Moszczeńskiego na nieobsadzoną po wiejskich w Sekcji Rolniczej Towarzystwa Kursów
śmierci prof. Franciszka Czamomskiego, Katedrę Naukowych w Warszawie. Był to już trzeci rok dzia
Uprawy Roli i Roślin na Studium Rolniczym Uni łalności Kursów. Stan zdrowia Stefana Moszczeń
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Propozycji skiego na tyle się poprawił, że wyraził zgodę. Po
tej profesor jednak wówczas nie przyjął z uwagi na czątkowo prowadził wykłady z trzech przedmiotów:
administracji, organizacji i taksacji oraz rachunko
chorobę płuc.
Do 1906 r. nie b)do w Królestwie Polskim żadne wości. W 1909 r. objął także, po odejściu prof. .An
go rolniczego ogniska naukowego. Dlatego zamoż toniego Sempołowskiego, prowadzenie przedmiotu
niejsi obywatele zaboru rosyjskiego zmuszeni byli szczegółowej uprawy roślin. W tym samym roku
udawać się na studia za granicę, do Dublan, Krako zorganizował Zakład Ekonomiki Gospodarstw Wiej
wa, Wiednia, Halle nad Soławą, Heidelbergu i dalej. skich, który był pierwszym tego typu i najstarszym
Jedyna szkoła wyższa. Instytut w Nowej Aleksandrii w później utworzonej Szkole Głównej Gospodar
(Puławach), nie cieszyła się szczególnym zaintere stwa Wiejskiego. Kierował nim przez kolejne 37 lat.
sowaniem Polaków. Dopiero odwilż po przegranej Zakład ten służył z pożytkiem Wydziałowi Rolnemu
wojnie rosyjsko-japońskiej umożliwiła działaczom i Ogrodniczemu Szkoły Głównej, kształcąc mło
oświatowym uruchomienie w Warszawie pierw dzież zarówno w teorii, jak i w praktyce.
szych kursów z polskim językiem wykładowym.
Program wykładów był od początku ułożony na
Utworzyli oni Towarzystwo Kursów Naukowych, wzór innych szkół wyższych za granicą. W gmachu
których zamierzeniem było stworzenie uniwersytetu Muzeum Przemysłu i Rolnictwa prowadzono więk
polskiego, obejmującego liczne zakłady. Na począ szość wykładów, w tym chemię organiczną, bota
tek zorganizowano sekcję matematyczno-przyrodni nikę, zoologię, anatomię porównawczą zwierząt
czą. Kursy Naukowe miały na celu podniesienie wy domowych, mineralogię, geologię i geognozję, me
kształcenia ogólnego i zawodowego rzemieślników chanikę rolną, miernictwo, ekonomię polityczną,
i pracowników folwarcznych.
ćwiczenia praktyczne z botaniki i chemii. W szko
Wydział Rolniczy Towarzystwa Kursów Na le Wawelberga i Rotwanda, przy ulicy Mokotow
ukowych powstał z inicjatywy ziemianina, Włady skiej nr 6 odbywały się jedynie wykłady z fizyki.
sława Wilczyńskiego z podwarszawskiego Pogro- Wykładowcami byli znani profesorzy i specjaliści:
szewa, który zwrócił się do Stanisława Wrońskie Stefan Biedrzycki, Zygmunt Moczarski, Roman
go, redaktora Gazety Rolniczej o poparcie. Dzięki Miłobędzki, Antoni Sempołowski, Stanisław Cha
swoim znajomościom Wroński skłonił wiele osób niewski i inni. Od drugiego roku wykłady z budow
do zorganizowania Wydziału Rolniczego. Wśród nictwa prowadził wybitny architekt Apoloniusz
nich był m.in. Stanisław Chełchowski, Antoni Nieniewski. Na koniec każdego półrocza odbywały
Wieniawski, Stanisław Chaniewski i Stanisław się egzaminy. Kurs całkowity trwał trzy lata. Stefan
Dzierzbicki. Pieczę nad nim objęło Centralne To Moszczeński wspomniał, że współzawodniczył,
warzystwo Rolnicze. Warunkiem przyjęcia było w sensie pozytywnym, z prof. Zygmuntem Moczarposiadanie świadectwa dojrzałości. Kandydaci po skim: [...] kto z nas więcej przyciągnie na wykłady
chodzili głównie z rodzin ziemiańskich. Wykłady słuchaczy kto szerszą nada treść wykładom, ćwi
rolnicze odbywały się częściowo w Muzeum Prze czeniom, praktyce. Nawiązywaliśmy łączność z go
mysłu i Rolnictwa w Warszawie (obecnie Centralna spodarstwami okolicznymi, gdzie grupki naszych
Biblioteka Rolnicza), którego sala odczytowa była wychowanków co sobotę miały udawać się i opisy
jednocześnie aulą szkoły, a częściowo w szkole wać przebieg robót w gospodarstwach. Moczarski
Wawelberga i Rotwanda. Kurs całkowity trwał trzy przodował, ja za nim szedłem krok w krok. Dziw
lata i obejmował, poza wykładami teoretycznymi, ne to współzawodnictwo nie dzieliło nas dwóch,
zajęcia praktyczne w laboratoriach i demonstracje lecz zespalało i przyjaźniło. Do grona siedemnastu
pierwszych absolwentów Kursów Naukowych nana wzorowo prowadzonych folwarkach.
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leżał m.in. Zygmunt Pietruszczyński, późniejszy
zasłużony profesor Uniwersytetu Poznańskiego.
W 1909 r. Wydział Rolniczy przy Towarzystwie
Kursów Naukowych został postawiony w stan za
wieszenia. Władze carskie twierdziły, że prowadzo
ny jest na poziomie akademickim. Jeszcze w tym
samym roku Komitet Muzeum Przemysłu i Rolnic
twa zaczął starać się o kontynuowanie prac Wydziału
Rolniczego w innej formie organizacyjnej. Były nią
Kursy Przemysłowo-Rolnicze, tym różniące się od
TKN, że podlegały bezpośrednio bardziej liberalne
mu Ministerstwu Przemysłu i Handlu, nie zaś Mini
sterstwu Oświaty. Program nauk pozostał w podob
nej formie. Do nowej organizacji nie wszedł jednak
inicjator Kursów, Władysław Wilczyński. W ciągu
kolejnych pięciu lat prof. Moszczeński wykładał na
Kursach Przemysłowo-Rolniczych razem z nastę
pującymi nauczycielami: Stefanem Biedrzyckim,
Wiktorem Biernackim, Piotrem Boczkowskim, Sta
nisławem Chaniewskim, Tadeuszem Gorczyńskim,
Janem Lewińskim, Sławomirem Miklaszewskim,
Tadeuszem Miłobędzkim, Zygmuntem Moczarskim, Janem Sosnowskim, Stanisławem Schónfeldem, Kazimierzem Stolpe, Ludwikiem Szperlem,
Janem Feliksem Turem i Zygmuntem Wójcickim.
Równolegle do działalności naukowej brał
czynny udział w życiu społecznym. Trudno wyli
czyć wszystkie inicjatywy, w których, często bez
interesownie, uczestniczył Stefan Moszczeński.
W sierpniu 1910 r. współorganizował Towarzystwo
Rolnicze „Pożytek” z siedzibą w Starych Babicach,
obejmujące m.in. Bronisze, Ożarów i Zaborów.
W listopadzie 1910 r. wziął udział w wykładach
rolniczych, urządzonych staraniem rady Towarzy
stwa Rolniczego w Kownie. Organizatorem przed
sięwzięcia był Władysław Wilczyński, ziemianin
z podwarszawskiego Pogroszewa, któremu udało
się zaprosić także: prof. Sławomira Miklaszewskie
go, prof. Antoniego Sempołowskiego, prof. Stefana
Biedrzyckiego, Antoniego Wieniawskiego z Chleb
ni i Józefa Targowskiego. W 1911 r. należał do
Towarzystwa Gniazd Sierocych, zajmującego się
opieką nad grupą sierot mieszkających w gospodar
stwach rolnych. Na początku grudnia 1911 r. powo
łano do życia Towarzystwo Mleczarskie Ziemiań
skie, zajmujące się organizacją produkcji i handlem
mleka, do którego zarządu wszedł m.in. Stefan
Moszczeński. Profesor razem z innymi ziemianami

Stefan Moszczeński - Twórca ekonometrii rolnej

współorganizował także bale na rzecz niezamoż
nych słuchaczy Kursów Przemysłowo-Rolniczych
w Warszawie, które odbywały się w Resursie Oby
watelskiej. Kolejną inicjatywą realizowaną przez
profesora były wykłady dla rolników. W Starych
Babicach, razem z grupą osób dobrej woli, w ra
mach Towarzystwa Rolniczego „Pożytek”, Stefan
Moszczeński współorganizował bezpłatne odczyty
ludowe, na których omawiał prawidłowe urządze
nie gospodarstwa wiejskiego. Według relacji pra
sowej odczyty' tego typu cieszyły się frekwencją
przekraczającą 1000 osób.
W czasie pierwszej wojny światowej prof. Ste
fan Moszczeński nie zaprzestał aktywnej działalno
ści. W lutym 1915 r. wszedł do komisji rewizyjnej
nowoutworzonego Warszawskiego Towarzystwa
Rolniczego, którego prezesem honorowym został
Władysław Kiślański, prezes Muzeum Przemysłu
i Rolnictwa. W czasie wojny wygłaszał odczyty
o ograniczeniu uprawy buraków cukrowych, wobec
braku czynnych cukrowni i trudności dostaw. Radził
w to miejsce wprowadzić uprawę wczesnych odmian
ziemniaków, kapusty, owsa, seradeli i koniczyn.
W 1916 r. Kursy Przemysłowo-Rolnicze przy
Muzeum Przemysłu i Rolnictwa przekształcono
w Wyższą Szkołę Rolniczą. Dwa lata później, sta
raniem władz uczelni, szkołę tę upaństwowiono na
dając jej nazwę Królewsko-Polskiej Szkoły Głów
nej Gospodarstwa Wiejskiego. Stefan Moszczeński
w tym okresie wykładał ogólną i szczegółową upra
wę roślin, a także gleboznawstwo na kursach dla
geometrów przy Politechnice Warszawskiej.
Odzyskanie niepodległości umożliwiło podjęcie
działań zmierzających do odbudowy nie tylko pań
stwowości ale również instytucji nauki i szkolnictwa.
Po 1918 r. równocześnie zaczęły organizować się
władze państwowe i zakłady naukowe. Miał w tym
swój wkład Naczelnik Państwa, Józef Piłsudski. Ste
fan Moszczeński został postanowieniem Naczelnika
z dnia 13 marca 1919 r. mianowany przez ministra
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Jana
Łukasiewicza, profesorem zwyczajnym, z zalicze
niem służby państwowej od 1 października 1918 r.
Jego pensja zasadnicza wynosiła 1100 marek plus
dodatek ekonomiczny 200 marek; dodatek za zaliczo
ne czterolecie od 1 października 1911 r., 100 marek;
dodatek za pracę w Warszawie - 280 marek, dodatek
mieszkaniowy -1 5 0 marek; za kierownictwo semina97
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Gmach Muzeum Przemyku i Rolnictwa, w którym od 1925 r. mieścił się Instytut Naukowej Organizacji

rium - 100 marek, ogółem 1930 marek miesięcznie,
płatne z góry każdego pierwszego dnia w miesiąca
od 1 kwietnia 1919 r. począwszy. Przysięgę służbową
złożył w maju 1921 r. Od początku kierował Zakła
dem Ekonomiki Gospodarstw Wiejskich, który był
pierwszym zakładem spośród wszystkich na SGGW.
Prowadzone przez niego wykłady obejmowały naukę
o czynnikach produkcji, naukę planowania i organi
zacji, wyceniania gospodarstw wiejskich rachunko
wości, organizacji pracy, kierownictwa naukowego,
metodyki badań ekonomicznych w ramach której
Moszczeński uczył historii rozwoju metod nauko
wych i rozwiązywania zagadnień z zakresu ekonomi
ki gospodarstw wiejskich.
W roku akademickim 1922/23 piastował urząd
dziekana Wydziału Ogrodniczego SGGW. Profesor
razem z innymi pracownikami Zakładu służyli tak
że innym uczelniom. W latach 1926-1927 profesor
miał 60 godzin wykładów rachunkowości i taksacji
rolniczych na Studium Rolniczym Uniwersytetu
w Wilnie. Kurs ten powtórzył się w roku akademic
kim 1930/31. Organizowano również wykłady dla
instruktorów, nauczycieli szkół rolniczych oraz dla
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rolników praktyków chcących pogłębiać swą wie
dzę fachową.
Stefan Moszczeński interesował się metodyką
pracy ze studentem. Po wydłużeniu okresu studiów
wyższych na SGGW z trzech do czterech lat, sam
opracował program wykładów, ćwiczeń i egzami
nów. Zmienił także zasadniczo podejście do wy
kładanego przedmiotu. Dotąd profesorowie przed
stawiali słuchaczom wywód rozumowy, oparty na
wiedzy praktycznej w postępowaniu przy organi
zacji i prowadzeniu poszczególnych gospodarstw.
Moszczeński postarał się tę wiedzę zastąpić dowo
dem ścisłym. Za właściwą drogę uznał analizę wa
runków i wyników gospodarowania, prowadzoną
przy pomocy metod statystyki matematycznej. Sta
rannie przygotowywał notatki do każdego wykła
du. Wykłady te można było podzielić na trzy typy:
kursowy, monograficzny i problemowy. Wykłady
kursowe dotyczyły głównie księgowości rolniczej.
Miały charakter ogólny i przedstawiały wybraną
problematykę, wprowadzając do danej dyscypli
ny. ^Wykłady monograficzne były stosowane przez
profesora na wyższych łatach studiów. Ich cechą

Z DZIAŁALNOŚCI I ZASOBOW CBR

charakterystyczną było wszechstronne i szczegóło
we omówienie wybranego problemu, opartego na
badaniach i analizach wyników tych badań. W ra
mach tego wykładu profesor zapoznawał studentów
z warsztatem swych badań oraz uczył poprawnego
interpretowania źródeł. Trzeci typ wykładu - pro
blemowy, w swym nowatorstwie wyprzedził me
tody wychowawcze innych pedagogów. Profesor
Moszczeński przystępując do wykładu jasno pre
cyzował zagadnienie w formie pytania: jak w kon
kretnych warunkach rozwiązać daną trudność?
Rozwijając myśl przewodnią wysuwał hipotezy,
które miały doprowadzić do rozwiązania proble
mu. Każdą z nich konfrontował z wynikami badań
w celu wykazania jej fałszywości. Ten typ wykładu
zbliżał proces dydaktyczny uczelni wyższej do pro
cesu naukowo-badawczego i pomagał w realizacji
trzech celów: poznawczych, kształcących i badaw
czych. Taki, wybiegający w przyszłość charakter na
uczania dążył do większego skupienia uwagi, a co
za tym idzie zainteresowania poszczególnymi zjawi
skami, wyrobienia pewnego krytycyzmu i własnego
zdania, opartego na intuicji. Moszczeński podkreślał
bowiem, że każde gospodarstwo jest bardzo złożo
nym organizmem, o właściwych sobie proporcjach,
prawidłowościach rozwoju, o określonej funkcji
każdego składowego elementu. W swej pracy dy
daktycznej starał się nie dopuścić do wyrobienia cia
snych umiejętności zawodowych i schematycznego
myślenia. Pragnął rozwijać u studentów zdolność
samodzielnego i dialektycznego rozwiązania pro
blemów, poprzez przeprowadzenie analizy, syntezy,
konkretyzacji, uogólnienia, wnioskowania itd. Dążył
do rozwijania u nich zdolności poznawczych, które
umożliwią w przyszłości poprawne rozwiązywanie
problemów w różnych sytuacjach zawodowych.
Sukcesy wychowawcze profesora były znacz
ne. Wychował około dziesięciu naukowców, którzy
ukierunkowali się w ekonomice rolnictwa. Byli to
m.in.: Józef Dłużewski, Nora Kruszę, Hanna Paszkowiczowa i Wacław Pytkowski. Najwyżej i naj
bardziej wyróżnił się prof. Ryszard Manteufell, któ
ry był asystentem profesora w latach 1923-1926.
Jak sam wspominał wiele mu zawdzięczał w za
kresie wiedzy fachowej i kształtowania poglądów
naukowych: [... ] Zawdzięczam też wiele jego życz
liwym i mądrym radom, z których skorzystałem i za
które jestem mu dozgonnie wdzięczny. W połowie
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1926 r. zdecydowałem się jednak prosić profesora
0 zwolnienie mnie, gdyż doszedłem do wniosku, że
pomimo, iż miałem ju ż niemałą praktykę, je st to
jeszcze za mało dla kogoś, kto pragnie pracować
w dziedzinie ekonomiki i organizacji gospodarstw.
Na to profesor odpowiedział mi tymi słowy: Bardzo
pana lubię panie Ryszardzie i cenię pana jako pra
cownika. Chętnie bym widział pana w moim Zakła
dzie. M a pan jednak rację. Praktyka je st konieczna.
Mam jednak nadzieję, że pan do mnie wróci [...].
Profesor Manteuffel wrócił do jego zakładu ale już
go tam nie zastał. W późniejszym czasie kierował
jego Zakładem, który zyskał miano Instytutu.
W 1926 r. kolejnym asystentem profesora zo
stał Wacław Pytkowski i był nim do jego śmierci
w 1946 r. Pozostawił świadectwo swojej współpra
cy: [•••] byłem przy Profesorze aż do Jego ostat
niego tchnienia i skoro w całej pełni rozumiem dy
stans jaki mnie od niego dzielił i dzieli i ja k bardzo
zdawałem sobie zawsze sprawę, że całe moje życie
naukowe to była jedynie wąska ścieżynka, która
biegła obok wielkiego i szerokiego gościńca Jego
ogromnej wiedzy. Pytkowski często odprowadzał
profesora do stacji kolejowej w Pruszkowie, po to
aby jeszcze w pociągu porozmawiać i skorzystać,
1jeszcze czegoś się nauczyć.
24 maja 1936 r. profesor ukończył 65 lat, a więc
osiągnął wiek emerytalny. W wykonaniu jedno
myślnej uchwały Rady Wydziału Rolniczego o sto
sunku służbowym profesorów państwowych szkół
akademickich, pozostał na stanowisku, przez kolej
ną kadencję. Jeszcze w tym samym roku został od
znaczony Komandorią Orderu Odrodzenia Polski
III klasy. Dekoracja odbyła się 11 listopada 1936 r.
w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego.
W czasie okupacji niemieckiej w SGGW pro
wadzono tajnie wykłady, pod przewodnictwem
dziekana, prof. Stanisława Turczynowicza. Z jego
inicjatywy prof. Moszczeński odbywał razem z in
nymi wykładowcami narady nad reformą studiów.
Ponieważ uważał, że nauczanie młodzieży akade
mickiej jest zbyt obszerne, bo obejmuje 39 przed
miotów z zakresu rolnictwa, dążył do tworzenia
specjalizacji już na roku drugim. W swoich notat
kach pozostawił opinię na ten temat: [...] Głowa
studenta musi podołać wszystkim ciężarom wie
dzy. Od rana do nocy wykłady, ćwiczenia, semina99
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rict. Gdzież czas na naukę własną? Gdzież czas na
przemyślenie własne? Tworzy się powierzchowność
studiów Studenci przetwarzają się w maszyny egza
minowe. Byle zdać, byle otrzymać stopieĄ a potem
zapomnieć co rychlej o tym, co się zdawało, bo już
drugi przedmiot woła o egzamin.

Potomkowie dwóch sióstr prof. Stefana Moszczeńskiego podczas
otwarcia wystawy w gjnachu Centralnej Biblioteki Rolniczej
w Warszawie. Od lewej p. M. Ledie, p. J. Lf dzioni p. K. Kamie
niecki
fot. Teresa Kołakowska

Stefan Moszczeński był w dwudziestoleciu mię
dzywojennym członkiem Towarzystwa Naukowe
go Warszawskiego, Czechosłowackiej Akademii
Rolniczej, Rady Naukowej Międzynarodowego In
stytutu Rolnictwa RP do Głównej Rady Statycznej,
przewodniczącym zarządu Wydziału Organizacji
Gospodarstw Wiejski ego Centralnego Towarzystwa
Rolniczego, przewodniczącym Komitetu Rolni cze
go Rady Nauk Ścisłych i Stosowanych. Brał udział
w wielu wystawach i konferencjach. W 1923 r.
wygłosił na Międzynarodowym Kongresie Rolnic
twa w Bukareszcie referat pt. Ujednolicenie metod
statystycznych dla opracowana materiałów ra
chunkowych z gospodarstw wiejskich. Przedstawił
w nim metody statystyki matematycznej i ich przy
datność w badaniach ekonomiczno-rolniczych.
Stefan Moszczeński na początku wojny owdo
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wiał. Profesor spisał wówczas testament, w którym
Bronisze z dworem i folwarkiem zapisał siostrze
Marii Bogdani, 13 mórg siostrzenicy Wandzie
Szczerbetko, a na jednym z wyznaczonych grun
tów, plac pod budowę szkoły powszechnej, ale
tylko pod warunkiem, że będzie ona zbudowana
w ciągu pięciu lat od jego śmierci. Maria Bogdani
była zobowiązana do opublikowania jego ostatnie
go dzieła o rachunkowości. Korekty tej pracy miały
się podjąć byłe asystentki, Hanna Paszkiewicz i Ire
na Marjanowska
W 194 5 r. Stefan Moszczeński ożenił się ponow
nie z młodszą o 30 lat pracownicą SGGW, Wiktorią
Szepelską I voto Adamczewską, zwaną Tusią, zna
ną mu jeszcze z okresu międzywojennego. Po wy
rzuceniu profesora przez władze Polski Ludowej
z majątku w Broniszach, skąd zabrał jedynie kilka
rzeczy osobistych i ulubionego psa, wabiącego się
„Wilczura”, zatrzymał się w Zakładzie Doświad
czalnym SGGW w Żelaznej koło Skierniewic. Bro
nisze przejęła w tym czasie Woj skowa Intendentura
WOJNTOGK. Do 1943 r. mieścił się tam Wojsko
wy Wydział Oświaty. Po 1951 r. ulokowano tu Sta
cję Hodowli R.oślin Ogrodniczych. Obecnie teren
użytkuje Zakład Hodowlano-Nasienny, Centrum
Ogrodnicze Bronisze, który jest oddziałem spółki
„PlantiCo” z siedzibą w Zielonkach.
Pomimo przekroczenia już dawno granicy wie
ku 65 lat, profesor Moszczeński otrzymał od rek
tora SGGW Franciszka Staffa, propozycję objęcia
K ated^ Ekonomiki Gospodarstw Więj skich. Z tego
powodu Moszczeński wystosował w tym czasie pi
smo do rektora z prośbą, ażeby w Ministerstwie R.olnictwa wyjednano mu pozwolenie na zw?rot szafy
bibliotecznej i dokumentów' z biurka w Broniszach.
Nie wiadomo, czy udało mu się odzyskać te rzeczy.
Stefan Moszczeński zmarł 10 lipca 1946 r. w Żela
znej .Tym cz as ow'o zo stał p o ch ow'any n ami ej scowym
cmentarzu. V/ 1947 r. ciało profesora ekshumow'ano
i przeniesiono na cmentarz w'Żbikow'ie, gdzie odbył
się pogrzeb przy udziale krewmy ch i przyj aa ół.
Całą swmją spuściznę, składąącą się z książek,
teczek z notatkami, wykładami i referatami oraz
korespondencję przekazał SGGW w Warszaw'ie.
W rocznicę czterdziestolecia śmierci, z inicjaty
wy profesorów' Manteuffia, Kierulą Manieckiego
i Wojtaszką podjęto decyzję zabezpieczenia oca
lałych rękopisów' i maszynopisów' profesora. Ma-
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teriały te zostały mety tory cznie uporządkowaną
zinwentaryzowane oraz tematycznie zgrupowane
w osobnych zestawach. Powstało łącznie 60 te
czek, obejmujących 331 pozycji inwentarza, które
oddano do archiwum Zakładu, noszącego w iatach
1970-1991 nazwę Instytutu Ekonomiki i Organiza
cji Gospodarstw Rolniczych.
Profesor Stefan Moszczeński, dzięki swojej pra
cy publicystycznej i naukowej zjednał sobie wśród
sp ecj al i st ów eko no miki ro lni ctwa i nauk owej org anizacji pracy uznanie i szacunek. Znany jest jako
prekursor, który dokonał postępu w metodologii
ekonomiki rolnictwa, pierwszy bowiem w tej dzie
dzinie posłużył się matematyką stosując w bada
niach ekonomiczno-rolniczych rachunek prawdo
podobieństwa oraz metodę analizy tabelarycznej.
Umiał, jak niewielu ekonomistów-rolników w jego
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czasach, wybiegać w przyszłość, dostrzegać per
spektywy rozwoju metod istniejących, wskazywać
problemy, których rozwiązanie było najpilniejsze
dla dalszego rozwoju ekonomiki gospodarstw rol
niczych. Nigdy nie traktował nauki jako czegoś za
mkniętego i skończonego. Pomimo ciągłych prze
szkód dążył do rozwiązania problemów i twierdził,
że tworzenie nowego jest pierwszorzędnym zada
niem nauki. Pozostawił bardzo bogaty dorobek na
ukowy, w postaci publikacji, a także kolejne poko
lenia uczniów którzy nadal czerpią wiedzę z jego
dokonań.
W samych Broniszach je dyną pamiątką po prof.
Stefanie Moszczeńskim jest kamień z pamiątkową
tablicą i nspisem: „TU STAŁ DOM W KTÓRYM
URODZIŁ SIĘ STEFAN MOSZCZEŃSKI 1871 —
1946 PROFESOR SGGW” .

P iz^udó wka dworska w któ rej do 1945 r. mieszkał prof. Stefan Ivb szcze ński

fot. D. Kamiński 2015 r.
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Arkadia —tajemniczy ogród
22 maja 2015 r. w jednym z najpiękniejszych polskich parków krajobrazowych, położonym we wsi
Arkadia koło Łowicza, w dzień imienin założycielki parku Heleny z Przeździeckich Radziwiłłów ej1,
odbyło się uroczyste odsłonięcie zrekonstruowanego Grobowca, umiejscowionego kiedyś na nieist
niejącej wyspie topolowej. Obiekt je st symbolicznym Grobowcem Heleny Radziwiłłów ej, a jego forma
była wzorowana na grobowcu Jana Jakuba Rousseau2 w Ermenonville koło Paryża. Wydarzenie to
uświetniło Jubileusz 70-lecia istnienia Muzeum w Nieborowie i Arkadii.

Arkadia leży ok. 4 km od centrum dóbr rodziny Ra
dziwiłłów w Nieborowie koło Łowicza i zajmuje
14,5 ha powierzchni. Pomnik autorstwa osiemna
stowiecznego architekta Bogumiła Szymona Zuga3,
składa się cokołu, korpusu z czarnego marmuru
z wnęką, której wypełnienie stanowiła kopia rzeź
by św. Cecylii4 Stefana Maderno5 oraz pokrywy,
zwieńczonej wazą. Do śmierci fundatorki Grobo
wiec znajdował się na sztucznie usypanej wyspie,
obsadzonej topolami, która na początku XIX wie
ku, została uszkodzona przez przepływającą rzecz
kę Skiemiewkę. Pomnik przeniesiono wówczas na
skraj parku, jednak niedługo potem został roze
brany na części. Większość elementów Grobowca
znajdowała się w zbiorach Radziwiłłów, a następ
nie po 1945 r. w zbiorach Muzeum na terenie pałacu
w Nieborowie i parku w Arkadii. Wnęka odwróco
nego cokołu służyła przez lata za ławkę. Zwiedza
jący nie mieli nawet świadomości że element ten
był kiedyś częścią symbolicznego Grobowca księż
nej. Niezachowaną podstawę wykonano na podsta
1 Helena z Przeździeckich Radziwiłłowa (1753-1821)- polska
arystokratka, założycielka parku, założonego w stylu angielskim
w Arkadii, od 1771 r. żona Michała Hieronima Radziwiłła, wo
jewody wileńskiego.
2 Jan Jakub Rousseau (1712-1778)- genewski pisarz, tworzący
w języku francuskim, filozof i pedagog.
3 Szymon Bogumił Zug (1733-1807) - architekt klasycyzmu saskie
go pochodzenia, nobilitowany w Polsce w 1768 r., specjalizował się
w architekturze krajobrazu Brał udział przy zakładaniu największych
założeń parkowych o charakterze sentymentalnym w Polsce.
4 Święta Cecylia (zm. ok. 230) - dziewica i męczennica chrze
ścijańska, święta Kościoła katolickiego i prawosławnego.
5 Stefano Maderno (1570-1636) - włoski rzeźbiarz. Jego naj
słynniejszym dziełem jest Męczeństwo św. Cecylii.
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wie rysunków z marmuru dębnickiego. W 2014 r.
Muzeum uzyskało dotację Urzędu Marszałkow
skiego w Łodzi z przeznaczeniem na rekonstrukcję
Grobowca Heleny Radziwiłłowej. Łowicka Grupa
Rybacka w ramach projektu „Wzmocnienie konku
rencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa” na renowację przekazała
ponad 70 tys. zł. Prace konserwatorskie zakończo
no w 2015 r. by po niemal 200 latach, odtworzony
obiekt przywrócić Arkadii. Stanął on wśród paproci
w tym samym miejscu, w jakim był usytuowany po
przeniesieniu go z wyspy topolowej. Uroczystemu
odsłonięciu towarzyszyli ważni goście z kraju, m.in.
Wicemarszałek Województwa Łódzkiego - Dariusz
Klimczak i Starosta Łowicki - Krzysztof Figat. Ze
branych przywitała kurator Muzeum w Nieborowie
i Arkadii - Anna Ewa Czerwińska. Patronat Honoro
wy nad tą inicjatywą objęli: Marszałek Województwa
Łódzkiego - Witold Stępień, potomkini Heleny Ra
dziwiłłowej - Krystyna Radziwiłł-Milewska i kurator
Muzeum w Nieborowie i Arkadii w latach 1970-1994
- Włodzimierz Piwkowski. Ostatni z wymienionych
w dłuższym wystąpieniu przedstawił historię parku
i odtworzonego Grobowca. Trudny proces rekonstruk
cji obiektu przybliżył główny konserwator, Paweł
Pietrusiński. Wieczór uświetnił koncert w wykonaniu
muzyków Warszawskiej Opery Kameralnej. Przed
stawione zostały utwory z epoki, autorstwa m.in. Mo
zarta, Glucka i Handla. Ciekawostką była bereżetka6
z Operetki Laurę et Petrarąue Philippe Fabre d’Eglan6 Bereżetka - utwór liryczny o tematyce sielankowej, miłosnej,
występujący w poezji francuskiej XVIII wieku.
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tine7z 1730 r., o której wiadomo, że wykonywała ją
Helena Radziwiłłowa w nieborowskięj Arkadii. I tak
po przeszło 200 latach miejsce to usłyszało znajomą
pieśń, a echo odbijało ją pod koronami wiekowych
drzew Wszystkie ścieżki w arkadyjskim parku zosta
ły z tej okazji oświetlone świecami, a sam symbolicz
ny Grobowiec Heleny Radziwiłł owej pochodniami.

Arkadia - tajemniczy ogród

parków angielskich, nawiązujących do natural
nych parków krajobrazowych. Ogrodnicy zaczę
li wykorzystywać naturalne warunki miejsca, jak
wzniesienia, stawy, rzeki, zadrzewienią unikając
zamykania dalekich przestrzeni boskietami i pło
tami, otwierając się na łąki i pola. Początkowo
park angielski tworzony był w charakterze nastro-

Zrekonstruowany Grobowiec Heleny Radziwiłł owej z kopią rzeźby św. Cecylii.

fot. Daniel Kamiński 2015 r.

Warto więc przybliżyć historię powstania parku, j owo-sentymentalnym z elementami architektury
który od dziesiątków lat przyciąga tłumy turystów, sztucznie nawiązującej do przeszłości. Dominowa
zainteresowanych nieopisanym klimatem tego ły w nim sztuczne ruiny, obeliski, świątynie, mosty,
miejsca. Niemal każdy fragment parku zaskakuje naśladujące antyczne, gotyckie, a nawet chińskie
swoją innością i oryginalnością, ale dopiero analiza budowle. Obiekty spełniały jednak nie tylko rolę
historyczna może wytłumaczyć jej nieprzypadko dekoracji, ale często miały swoje praktyczne za
wo ść i wyj ątk owo ść.
stosowanie. Umieszczano wnichm .in.: mieszkania
Ma początku osiemnastego wieku zamożni ary właścicieli i pracowników, kuchnie, mleczarnie,
stokraci angielscy znudzeni dotychczasową ba kurniki, obory, gołębniki. Elementami uzupełniają
rokową modą ogrodową, zerwali ze sztucznością cymi i ożywiającymi park byli prości ludzie w nim
i regularnością ogrodów rozpoczynając styl tzw pracujący, a więc pożądani byli nie tyle ogrodnicy
co rybacy zarzucający sieci, pasterze owiec i krów,
7 Philippe Fabre cTEgjantine (1750-1794) - polityk, aktoi;
drama topisarz. Został stracony w czasach rewolucji francuskiej. a nawet chłopi pracujący na folwarku i w polu,
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którzy stwarzali atmosferę sielskości. Po parku jedynie teatr na wodzie z elementami zniszczonej
spacerowały zarówno ptaki ozdobne jak i owce celowo kolumnady. Parki sentymentalne tworzyły
a nawet krowy. Moda ta rozpoczęła się w Anglii, w dalszej kolejności także inni polscy arystokraci,
a następnie dosyć szybko rozpowszechniła we m.in.: Zofia Potocka w Zofiówce koło Humania,
Francji, Niemczech oraz Polsce. Na terenie Polski Aleksandra Ogińska w Siedlcach, Elżbieta Lubopierwszy ogród romantyczny założył ok. 1768 r. mirska w Mokotowie i wiele innych. Do czasów
Kazimierz Poniatowski8, brat króla Stanisława współczesnych jedynym parkiem sentymentalnym
Augusta, w ogrodach na warszawskim Solcu, mię i filozoficznym, który przetrwał w zbliżonym do
dzy dzisiejszą ulicą Ludną, a aleją Płomyczek. Na stanu początkowego wyglądzie jest park Heleny
stosunkowo niedużym terenie powstał oryginalny Radziwiłłowej w Arkadii koło Nieborowa.
Księżna Helena z Przeździeckich Radziwiłłowa
pałac i szereg obiektów tzw. małej architektury na
terenie przyległego parku z celowo zniszczoną ko z Nieborowa, wzorując się na swojej przyjaciółce
lumnadą, młynem, sztucznie usypanym wzgórzem Izabeli Czartoryskiej, choć jednocześnie z nią ry
z grotą, a nawet budowlą przypominającą gotycki walizując, postanowiła założyć park sentymental
kościół, w której wnętrzu mieścił się teatr. Niestety ny w okolicy swojego majątku. Barokowy ogród
park ten przestał istnieć na początku XIX wieku. w Nieborowie nie spełniał jednak kryteriów do
Jedyną pamiątką po nim pozostały rysunki. Kolej założenia parku sentymentalnego, dlatego wybrała
nym takim założeniem, które zyskało jeszcze więk małą wioskę Łupię, leżącą zaledwie cztery kilome
szy rozgłos, i było opisywane przez wielu piewców try dalej. Posiadała ona ciekawe zagajenie, położo
epoki, był park Izabeli z Flemingów Czartoryskiej9. ne przy meandrach rzeczki Skierniewki. Ponieważ
Na terenie podwarszawskich Powązek stworzyła nazwa wsi nie odpowiadała właścicielce, czerpiąc
w 1771 r., na dwóch wyspach, park sentymentalny, inspirację z mitu arkadyjskiego zmieniła jej nazwę
bliski mitowi arkadyjskiemu. Na jego terenie bu na Arkadię. Wygląd tego miejsca miał w efekcie
dziły podziw m.in. obory, zbudowane w kształcie końcowym przypominać uosobienie raju na zie
rzymskiego Koloseum, a także dom samej księż mi, krainy idealnej, gdzie człowiek żył w harmonii
nej, który z zewnątrz przypominał walącą się chatę z naturą, a cała jego egzystencja była sielankowa
z bali, a wewnątrz pałac, którego najpiękniejszym i idylliczna. Miało to miejsce ok. 1778 r. Ogród był
pomieszczeniem była bogato zdobiona kafelkami tworzony z udziałem architekta saskiego Szymona
i sztukateriami łazienka. Park ten został poważnie Bogumiła Zuga, a także malarza Jana Piotra Norblizniszczony w 1794 r. w trakcie powstania kościusz na10*,jednak to sama Helena Radziwiłłowa odegrała
kowskiego, a ostatnie elementy Koloseum zostały kluczową rolę w rozwoju ogrodu w Arkadii. Kie
rozebrane w pierwszej połowie X3X wieku, przez rując pracami projektowymi, inspirując program
kolejnych właścicieli. Jedyną pamiątką po parku ideowy i literacki, skupiła wokół siebie wybitnych
Czartoryskich w Powązkach jest kształt dzisiej architektów i artystów.
Po przeprowadzeniu prac nawadniających
szej ulicy Pionierskiej, której skos, okalał rzeczką
brzegi wyspy. Główne obiekty architektoniczne i utworzeniu sztucznego jeziora z wyspą, przy
parku sentymentalnego w Powązkach znajdowały stąpiono do nasadzeń i umiejscowienia obiektów.
się dokładnie w miejscu dzisiejszej Alei .Armii Kra Pierwszymi budowlami, które powstały w .Arkadii
jowej, pomiędzy ulicami Izabelli i Literacką. Tak byty: Kaskada i Chata przy Wodospadzie, dziś nie
że sam król, Stanisław August stworzył na terenie istniejące, Grota Sybilli, Przybytek Arcykapłana,
Łazienek warszawskich wiele obiektów małej ar zbudowany częściowo z rudy darniowej oraz z frag
chitektury, z których do naszych czasów przetrwał mentów lapidarnych, gotyckich i renesansowych,
w tym rozet i maszkaronów, wydobytych z rozbie
3 Kazimierz Poniatowski (172i- i 800) - generał-lejtnant wojsk ranego w tym czasie zamku prymasowskiego i ka
koronnych, wiatach 1768-1780 założył wspaniałe założenia parkowe plicy św. Wiktorii w kolegiacie łowickiej. W 1783 r.
w ogrodach w jurydyce Solec i „Na Książecem” w Warszawie.
nad brzegiem stawu wzniesiona została Świątynia
9 Izabela z Flemingów Czartoryska (1746-183 5) - założycielka
ogrodu sentymentalnego w Powązkach, w latach 1771-1786
i parku romantycznego w Puławach, w latach 1786-1805.
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10 Jan Piotr Norblin (1745-1830) - malarz, rysownik, grafik,
uważany za ojca polskiego malarstwa rodzajowego.
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Luk Kamienny, zw ary także Greckim i Dom Murgrabiego
w parku arkadyjskim
fot. Daniel Kamiński 2015 r.

w którym księżna umieściła prochy swoich młodo
zmarłych córek, Brama Czasu, Zakątek Melancho
lii oraz nieistniejące Chatki Filemona i Baucydy11
z bogatymi ogrodami kwiatowymi. W latach dzie
więćdziesiątych XVIII wieku powstały zachowa
ne do współczesności: Domek Gotycki oraz Dom
Murgrabiego, przypominający wyglądem średnio
wieczny zamek12*.
Na początku XIX wieku Henryk IttarL< stał się
po Szymonie Zugu, głównym architektem księżnej.
Dzięki niemu na terenie Arkadii wzniesiono dwie
monumentalne budowle, Cyrk i Amfiteatr. Wybór
rodzaju budowli, która miała uzupełniać program
ideowy Arkadii, me był przypadkowy. Decydują
cą rolę odegrała tu znajomość alegorycznego zna
czenia cyrku jako symbolu świata i w nim życia
ludzkiego, którego nieuchronnym przeznaczeniem
jest walka i śmierć. Za wzór Amfiteatru posłużyły
Ittarowi plany i rysunki teatru w Pompei. Arkadyj
ska budowla był a jednak czterokrotnie mniejsza od
oryginału. Obiekt ten został całkowi a e rozebrany
po 1364 r. Na końcu powstał jeszcze Domek Szwaj
carski umieszczony na skaju parku, na zewnątrz na
śladujący budownictwo górali alpejskich, w środku
kryjący baśniowe wnętrze „pałacu kryształowego”.
Jego ścianę południową tworzyły dwie olbrzymie
tafie szkła kryształowego, na których widniały
napisy ze średniowiecznej romantycznej baśni Jouvence i Armide14. Wnętrze wypełniały kryształo
we lustra, żyrandole i lampiony, ożywione antycz
nymi marmurami i roślinami cieplarnianymi. Dla
tego dawni pamiętni karze często nazywali Helenę
Radziwiłłową-Armidą z Nieborowa, ponieważ się
z nią utożsamiała, zwiastuj ąc nowy prąd otwierają
cy epokę romantyzmu15.
Program literacki Arkadii rozwijał się i zmie
niał z upływem lat, będąc ciągle dostosowywany

W tym samym czasie ok. 1733 r. powstał w Ar
kadii Łuk Kamienny, zwany także Greckim, stano
wiący oprawę widokową dla Świątyni Diany, oglą
danej od wschodu. W 1734 r. powstał Akwedukt,
jedna z ną bardziej charakterystycznych ozdób par
ku. Ozdobiony był pasami boni i niezachowanymi
do czasów współczesnych elementami lap i damy mi.
W dalszej kolejności, ok. 1735 r., powstał Grobo
wiec Heleny Radziwiłł owej na wyspie Topolowej.
Przed 1790 r. powstał także Grobowiec Złudzeń,

u Filern on i Baucyd a to bohater owie mitu r zyrnskiego, op owiadaj ącego o par ze staru szków, któr zy ugościli Jowisza i Merkurego,
nie poznaj ąc w nich bogów.
u W. Piwkowski Nieborów, Arkadia: przewodnik, Lódż 1939,
s. 53.
15 Henryk Ittar (1773-13 5 0) - włoski architekt, sprowadzony
do Polski przez Radziwiłłów. Autor wielu obiektów pałacowych
i parkowych na terenie Polski.
14 Jerozolima wyzwolona - epos rycerski, autorstwa Torąuarto
Tasso, wydany pora zpierwszy w 1531 r. Na język polski prze
łożony’// 1613 r.
15 W. Piwkowski, A. Czerwińska, J. M oniatowies Ogród w Ar
kadii, Jelenia Góra 2015, s. 10.

Diany, główna budowla arkadyjskiego parku. Do
1735 r. trwały j eszcze prace związane z wystrojem
wnętrz. Do dnia dzisiejszego zachował się plafon
w największym pomieszczeniu wyobrażą ący Ju
trzenkę -wyprowadzającą rumaki Apollim. Istnieją
także malowidła Jana Piotra Norblina w Gabinecie
Etruskim. Niestety uległy całkowitemu zniszcze
niu malowidła w okrągłej sypialni Radzi willowej,
wyobrażające widoki nąpiękniejszego wówczas
parku sentymentalnego w Powązkach Izabeli Cżar
to tyski ej. Byłyby dziś cennym dokumentem epoki,
ponieważ zachowały się nieliczne dokumenty ilu
strujące wygląd tego miejsca.
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A rkadia-tajem niczy ogród

Świątynia Di ary zo stała wznie si ona w 1733 r. na po dstawie proj ektu Szymona B ogumiła Zuga

fot. D ani el Kamiński 2015 r.

przez księżnę do aktualnych tendencji filozoficz przestrzegano tutaj etykiety, obowiązywały stroje
nych i estetycznych, a także osobistych przeżyć swobodniejsze, przypominające wyglądem ubiory
i przemyśleń. W dekadzie por ozbiór owej, obok dawnych Greczynek. Moda na ludowość przeja
mody na ludowość i baśniowość, rozwinął się nurt wiała się nie tylko w naturalnym wyglądzie obejść
narodowy. Za wzorem Izabeli z Flemingów Czarto chat i fohwarku, umieszczonych na terenie parku,
ryskiej, która po opuszczeniu Powązek, rozpoczęła ale w życiu codziennym księżnej, która razem ze
w Puławach zbierać polskie pamiątki, także Helena swe im towarzystwem oddaw^ała się pracy w ogro
Radziwiłłowa uległ a nowym prądom patriotycz dzie kwdatowym i przy fohwarku. Chłopi byli natu
nym, opartym na romantycznym kulcie przeszło ralnymi mieszkańcami parku, którzy tu mieszkali,
ści i bohaterów narodowych. W Domku Gotyckim pracoweli i uczestniczyli wn zabawkach.
Po śmierci księżnej w 1321 r. rodzina R.adzistworzyła „mieszkanie rycerza” poświęcone syno
wi, generałowi Michałowi Gedeonowi16, jednemu wiłłów zdecydoweła o pochowdaniu jej w nieistnie
z bohaterów moskiewskiej kampanii napoleońskiej jącym już dzisiaj kościółku w Nieborowie, a nie
1312 r., uczestnikowi walk pod Gdańskiem, Połoc- w Grobowcu z Wyspy Topolowej. Skończył się
kiem i Berezyną Zgromadziła w nim portrety pol złoty wiek dl a Arkadii. Dziesięć lat później podczas
skich dowódców, tarcze herbowe zdobytych miast, wydarzeń powitania listopadowego wiele budyn
ków?' ogrodowych uległo zniszczeniu. Żadne z dzie
mapy, a także przedmioty osobiste syna.
Życie w arkadyjskim ogrodzie upływało znacz ci P\.adziwiłłow?ęj nie wykazywało większego zainnie swobodniej niż w pałacu nieborowskim. Nie teresowiania parkiem. Dopiero synowe Aleksandra
ze Stecki ch, żona Michała Gedeona Radziwiłłówna
K Michał Gedeon Rada wiłł (1773-1350) - ksi
generał wojsk uczyniła Arkadię swemu letnim domem, budując
polskich, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej, wojen napole
ońskich i p owstani a listop adowegcj od 1825 r. semtor-wojewoda tam w 1356 r. willę zaprojektowaną przez Fran
Królestwa Polskiego.
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ciszka Lanciego17 i reaktywując życie tego ustro
nia. Niestety po jej śmierci spadkobiercą Arkadii
został syn Zygmunt Radziwiłł18, który okazał się
utracjuszem i przyczynił się do poważnej dewasta
cji obiektu. Przeprowadził systematyczną rozbiór
kę większości budowli, głównie tych wykonanych
z rzadkich i poszukiwanych materiałów, w tym
Akweduktu, Grobowca Złudzeń, Cyrku i Amfi
teatru19. Końcowym akordem jego działań była
sprzedaż Arkadii w 1870 r. Karolowi Hoffmanowi.
Dopiero w 1893 r. odkupił Arkadię od ówczesnego
jej właściciela Mikołaja Adelberga - Michał Radzi
wiłł, bratanek Zygmunta. Ostatnim właścicielem
Arkadii był do 1944 r. Janusz Radziwiłł z Niebo
rowa, który udostępnił ogród szerszej publiczności.
Warto tutaj dodać, że z Arkadią związana była
także pisarka Maria Konopnicka20. Jej syn Jan Ko
nopnicki dzierżawił w latach 1884—1903 dawne radziwiłłowskie młyny. Jego dom położony na skraju
arkadyjskiego parku przetrwał do naszych czasów.
Konopnicka wielokrotnie nocowała w nim i nosiła
się z zamiarem stałego tu zamieszkania.
W 1945 r. Muzeum Narodowe w Warszawie
przejęło pałac w Nieborowie z parkiem w Arkadii
i utworzyło Muzeum. Znany planista ogrodów i ar
chitekt, Gerard Ciołek21, podjął w 1951 r. pierwszą

Arkadia - tajemniczy ogród

powojenną próbę restauracji obiektów. Zrekonstru
ował na podstawie zachowanych archiwaliów ro
zebrany w XIX w. Akwedukt, odnowił Przybytek
Arcykapłana, Dom Murgrabiego i Domek Gotycki
oraz uporządkował sieć wodną i komunikacyjną ca
łego założenia.
Na przestrzeni przeszło półtora wieku przepadło
wiele budowli arkadyjskich, został zmieniony układ
ścieżek, wyrośnięte drzewa zmieniły klimat i zamknę
ły dawne osie widokowe, uległo zmianie ujęcie wod
ne i główne wejście, niemniej zachował się do dzisiaj
czytelny główny trzon rozplanowania ogrodu i jego
zasadnicza oprawa architektoniczna, pochodząca
z pierwszego etapu tworzenia ogrodu. Nie zachowały
się jedynie drewniane obiekty i budowle z kamienia
zrealizowane przez Henryka Ittara po 1800 r. Grobo
wiec Heleny Radziwiłłowej z ok. 1785 r. jest pierw
szym ważnym etapem przywrócenia wyglądu dawnej
Arkadii. Uroczyście otwarty 22 maja, w dzień imienin
fundatorki, w ramach obchodów Jubileuszu 70-lecia
utworzenia Muzeum w Nieborowie i Arkadii, pomoże
wskrzesić dawne filozoficzne założenia i interpretacje
Arkadii Heleny Radziwiłłowej oraz z nadzieją patrzeć
na przyszłość tego wyjątkowego, i do dziś owianego
tajemnicami, parku.

17 Franciszek Land (1799-1875) - polski architekt pochodzenia
włoskiego.
18 Zygmunt Radziwiłł (1822-1892) - z uwagi na hulaszczy tryb
życia zmuszony był sprzedać w Paryżu większą część galerii sztu
ki, m.in 3 tys. pozycji z księgozbioru nieborowskiego. W 1879
r. odstąpił Nieborów bratankowi i zamieszkał w Paryżu. Ożenił
się wbrew woli rodziny z Cecylią de Germa.
19 W. Piwkowski, Nieborów, Arkadia: przewodnik, Łódź 1989,
s. 58.
20 Maria Konopnicka (1842-1910) - polska poetka i nowelistka
okresu realizmu.
21 Gerard Ciołek (1909-1966) - polski historyk sztuki ogrodowej.
Brał udział w rekonstrukcjach ponad stu zabytkowych ogrodów
w Polsce, m.in. w Wilanowie.
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X Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny
w Tokarni
Agroturystyka jako forma -wypoczynku w warunkach zbliżonych do wiejskich rozkwitła w Polsce kilka
naście lat temu, czyli stosunkowo niedawno. Rozwija się w różnych regonach kraju w różnym tempie.
Można zauważyć, że największym zainteresowaniem cieszą się tereny charakteryzujące się szczególną
atrakcyjnością turystyczną, gdzie panują doskonałe warunki do wypoczynku, zaś przyroda jest tylko
w niewielkim stopniu, dotknięta ręką człowieka.

W dobie globalnych zanieczyszczeń trudno jest mó
wić o środowisku naturalnym nienaruszonym dzia
łaniami antropogenicznymi. Należy raczej używać
pojęcia środowisko przyrodnicze, ponieważ wspo
mniane zanieczyszczenia globalne (np. zanieczysz
czenie powietrza, lub niewidzialne zanieczyszczenia
w postaci fal radiowych) dotarły przecież nawet do
miejsc, naktóiych stopa ludzka jeszcze nie stanęła
Wypoczynek na wsi niewątpliwie przeżywa
swój renesans. Jedną z oczywistych przyczyn jest
pogarszanie się od pewnego czasu sytuacji ekono

micznej rolników w związku z przemianami całej
gałęzi przemysłu, w któiym pracowali. Zjawisko
to objęło zdecydowaną większość krajów Europy.
Przekłada się to na spadek poziomu życia rodzin
utrzymujących się z rolnictwa Agroturystyka jest
rozwiązaniem, jest odpowiedzią na te bolączki.
W obliczu rosnącego bezrobocia reaktywowano
sposób uzyskiwania dodatkowych dochodów na
miejscu. Urzędy Statystyczne podają, że nawet po
łowa rolników czerpie w Europie Zachodniej ponad
50% swoich zysków z działalności pozarolniczej,

fot. Al eksandr a Szyiri ańsk a
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do której zalicza się oczywiście działalność tury
styczna. Niewątpliwym atutem wypoczynku na wsi
jest też zauważalnie czystsze powietrze, a często
tliwość odwiedzin tych rejonów wzrasta w takim
tempie, że w pewnym sensie można się pokusić
o stwierdzenie, że powstała moda na agroturystykę.
Do regionów atrakcyjnych turystycznie w Pol
sce można zaliczyć: wybrzeże Bałtyku, Mazury,
Suwalskie, Sudety, Wyżynę Krakowsko-Często
chowską, Beskidy, Roztocze, Podkarpacie i Kar
paty oraz świętokrzyskie zagłębie agroturystyczne,
intensywnie promowane na tegorocznym Jarmarku.
X Jarmark Agroturystyczny odbył się w niedzielę
7 czerwca 2015 r. w Parku Etnograficznym - Mu
zeum Wsi Kieleckiej w Tokami. To jedna z najwięk
szych imprez plenerowych promująca gospodarstwa
agroturystyczne z województwa świętokrzyskiego,
organizowana wspólnie przez Świętokrzyski Urząd
Marszałkowski i Muzeum Wsi Kieleckiej. Głów
nym punktem tej jubileuszowej edycji Jarmarku
była gromadząca co roku kilkudziesięciu wystaw
ców (w tym roku było ich około 100) giełda agro
turystyczna „Swojskie Klimaty - Świętokrzyskie
Smaki” oraz najsmaczniejszy w regionie konkurs
kulinarny pn. „Rarytas wiejskiej gospodyni”. Wśród
wystawców znaleźli się producenci zrzeszeni wokół
sieci Dziedzictwo Kulinarne - Świętokrzyskie, Koła
Gospodyń Wiejskich, rzemieślnicy i właściciele go
spodarstw agroturystycznych. Imprezie towarzyszył
kiermasz pieczywa, miodu, rękodzieła ludowego,
pokaz ginących rzemiosł i sztuki ludowej.
Miejsce na promowanie agroturystyki wybrano
nieprzypadkowo - cóż lepiej nadawałoby się na fe
styn regionalny jak nie muzeum wsi - wielki skan
sen ze zrekonstruowanymi chałupami prawdziwej
dawnej wsi kieleckiej. To miejsce, w którym zatrzy
mał się czas, malowniczo położone w zakolu Czar
nej Nidy, gdzie zgromadzono najcenniejsze zabytki
XVIII/XIX-wiecznego budownictwa drewnianego
z terenu Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Sandomierskiej i Niec
ki Nidziańskiej. Zagrody wiejskie, obiekty mało
miasteczkowe, dwór, budynki folwarczne, zabytki
przemysłu wiejskiego, obiekty sakralne. A wszystko
nieopodal Podzamcza Chęcińskiego. Widoki, jakie
rozciągają się z tamtego miejsca, na długo pozostają
w pamięci, a jednocześnie przynoszą spokój i uko
jenie dla osób przemęczonych miejskim zgiełkiem.

X Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny w Tokarni

W bogatym programie Jarmarku znalazło się
mnóstwo atrakcji m.in. jazda na sztucznym byku,
dojenie sztucznej krowy czy uszycie dratwą koszuli
XXL w ramach rodzinnego agrotumieju. Odbył się
turniej umiejętności jazdy na rowerze oraz ciekawy
warsztat wyrobu tradycyjnych zabawek tj. pacynki,
lalki, zabawki ciągnięte na sznurkach. Moc wrażeń
dostarczyła Osada Średniowieczna z Huty Szklanej,
która zaprezentowała rzemiosła średniowieczne,
Drużyna Rycerska Ziemi Chęcińskiej rozbiła obóz
rycerski ze strzelaniem z łuku oraz walkami na sza
ble piankowe, a Nadleśnictwo Kielce kącik leśnych
zabaw z łamigłówkami, puzzlami i kolorowankami. Można było odwiedzić także Wioskę Shaionke z Truskolasów z wieloma atrakcjami, m.in. tipi,
możliwość wykonywania indiańskich pojemników
ze skóry, malowanie twarzy wedle indiańskich tra
dycji, możliwość przymierzenia strojów indiań
skich, gry i zabawy indiańskie. Wśród wystawców
pojawili się znakomici twórcy ludowi, którzy zre
alizowali pokazy dawnych rzemiosł. Dzięki kowa
lowi Bronisławowi Pielińskiemu została ożywiona
zabytkowa kuźnia z Radoski. Ponadto szereg in
teresujących gier, zabaw i konkursów prowadzili
etnografowie z Muzeum Wsi Kieleckiej.
W imprezie wzięli też udział pracownicy Pań
stwowej Inspekcji Pracy, którzy promowali bez
pieczne zachowania w gospodarstwach rolnych.
A całej imprezie towarzyszyły występy zespołów
ludowych i nie tylko, m.in. zaprezentowały się Chełmowianki, Kowalanki, Stokrotki, Zamkowe Duszki,
Nutki, Jadwiga Betka, Henryka Brzoza i Feliks Korban. Całość zwieńczył koncert zespołu disco polo,
podczas którego najgłośniej bawiły się... dzieci.
Wystawcy promujący gospodarstwa agrotu
rystyczne z województwa świętokrzyskiego jako
pierwsi dotarli na teren Parku Etnograficznego
w Tokami, rozstawiając swe stoiska w pośpiechu,
tak aby zdążyć przed pierwszymi zainteresowany
mi. Miałam okazję obserwować krzątaninę przy sto
iskach, układanie potraw, przystrajanie powierzch
ni wystawienniczej własnymi wyrobami. Wokół
panował chaos, ale i wszechobecna wesołość, która
udzieliła się wszystkim. Zarówno właściciele go
spodarstw agroturystycznych, jak i członkowie sto
warzyszeń byli bardzo życzliwi i chętni do rozmów.
Każdy wystawca prezentował swoją ofertę
turystyczną, promował świadczone przez siebie
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usługi oraz walory turystyczne i kulturowe pre nia dla dobra wszystkich i promowania naszej miej
zentowanych obszarów. Większość wystawców scowości. Mamy też na celu zaktywizowanie kobiet,
przygotowała degustację potraw i napojów, bę promowanie zdrowego trybu życia, zagospodaro
dących jego specjalnością, oraz ich ewentualną wanie pozaszkolnego czasu młodzieży, przeciw
sprzedaż. Czego tam nie było: nalewki, pasztety, działanie patologiom i uzależnieniom, kultywowa
gołąbki, pierogi, ciasta, miody, żurki, racuchy, ga- nie tradycji, ochronę dziedzictwa kulturowego. Idea
larepioki i wiele innych, których zapach niósł się wspaniała szczególnie, że swym działaniem obej
muje wiele dziedzin, m.in. p rz ezwy cięż ani e trud
po całej okolicy.
Pani Wisława Jaworska, właścicielka Gospodar- nych sytuacji życiowych, działalność wspierającą
stwaAgro turystyczne go „Igrzycznia” co roku gości działalność charytatywną pomoc społeczną ochro
na Jarmarku prezentując swoją ofertę: Jestem tu już na zdrowią przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój
dziesiąty raz i każdego roku jest inaczej. Dziś, jak gospodarczy, nauką kulturą ekologią sport, tury
na razie ludzie nie dopisali, to chyba przez ten upal. styką wypoczynek i inne.
Pan Klemens Góral z gospodarstwa „Ma Kuź
Gdy zapytałam, jak promuje swoje gospodarstwo,
odpowiedziała: Nie reklamuję swojego gospodar ni sku” w Porąbce U szewski ej niezwykle serdecz
stwa w mediach, ani Internecie, mam swoich sta nie zapraszał do degustacji nalewki własnej robo
łych klientów, którzy każdego roku wracają. I to mi ty i do siebie na wieś. - U mnie „Na Kużnisku"
wystarczy. Ale oczywiście na Jarmarku muszę być, można wspaniale wypocząć, jest tu świeże powie
trze, urzekające lasy i łąki, co zachęca do pieszych
obowiązkowo.
Moją uwagę zwróciła grupka niezwykle sympa wędrówek Można miło spędzić czas nad rzeką lub
tycznych pań ubranych w żółte bluzeczki z napisem w pobliskim sadzie. A na wsi można zwiedzić Sank
„Oblęgorek” . Jak się okazało promują one Stowa tuarium Maryjne „ Grota", które jest wierną kopią
rzyszenie Kobiet „Jagienka”, której prezesem jest groty z Lourdes. Zdaniem pana Klemensa magne
wnuczka Henryka Sienkiewicza - Anna z Sienkie sem przyciągającym turystów do gospodarstw
wiczów Dziewiano wska - Głównym celem naszego agroturystycznych jest: Proste, smaczne jedzenie,
działania jest szeroko rozumiana integpacja miesz miła, swojska atmosfera, możliwość zorganizowa
kańców wsi, inspirowanie ich do wspólnego działa nia atrakcji na życzenie gości.
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Do stoiska gospodarstwa „Daleko od Szosy”
w Brodach przyciągał zapach swojskiego j adła: ru
skich pierogów, gołąbkowi kapusty. Brody to cicha,
spokojna okolica, pełna lasów i stawów rybnych,
stanowiąca doskonałą bazę wypadową w Góry
Świętokrzyskie. Właścicielka gospodarstwa pani
Elżbieta Osman powiedziała co przy ci ąga turystów
na wieś: Gospodarstwa agroturystyczne mają przy
bliżać turystom proste, smaczne jedzenie. Goście
chcą zaobserwować zwykle prace w polu, to co
było naszymi korzeniami, oczekują prostoty Miesz
czucha ciągnie do natury, ale całkiem odciąć się od
cywilizacji nie da. W każdym razie staramy się.
Prostota to jedno, ale, że oferta agroturystyczna
wciąż musi się uatrakcyjniać, wie każdy właściciel
go spo darstwa. Dzisiejszy turysta jest bardzo wybred
ny, dziś nie tylko łóżko i jedzenie, dlatego gospodar
stwa agroturystyczne wciąż poszerzają ofertę, kupu
ją konie, rowery, kajaki. W naszym gospodarstwie
posiadamy kajaki, można zorganizować np. spóyw
kajakowy po Czarnej Nidzie - tak o dzisiejszym
turyście mówiła pani Grażyna Kot z gospodarstwa
Moorauge - Torfowe Oczko w Morawicy. Właści
ciele Moorauge zapewniali, że położenie ich obiektu
gwarantuje spokojny wypoczynek, możliwość spa
cerowi wędrówek po pięknej okolicy.
Pokoje ja k w hotelu, własny kominek, konie, ło
wiska, a nawet pole golfowe to pomysły, p o jakie

zaczynają sięgać właściciele gospodarze. W ofercie
musi znaleźć się coś, co zwróci uwagę gości wła
śnie na dane gospodarstwo - takie zdanie ma Anna
Pigoń mieszkanka Kielc, która odwiedza j arm ark
z myślą znalezienia oferty dla swojej rodziny Jednak wyjechanie do lasu gdzie nie ma zasięgu,
laptopa, TV ma swój urok Gdzie można dotknąć
prawdziwą kulturę ludową, tą wiejską, np. sianoko
sy, tego też oczekują turyści. Właśnie takie pomysły
to sposób na przyszłość w agroturystyce.
Gospodarstwo „Pod Rumakiem” w Chęcinach
spełnia takie oczekiwania. Dysponuje stajnią, koń
mi i możliwo ścią skorzy stania z j azdy konnej. -P ro
ponujemy aktywny wypoczynek: wypoczynek w sio
dle, jaskinie, narciarstwo biegowe, nordic walking
wędrówki piesze, rowery, myślistwo, wspinaczkę.
U nas można spróbować potraw regionalnych oraz
dań z różnych zakątków świata. Oczywiście wszyst
ko na bazie naszych warzyw z ogródka. W sadzie
są pyszne owoce. Dla zainteresowanych urządzamy
pokazy pieczenia chleba według własnej receptu
ry i wytwarzania kiełbasy własnej produkcji. Kto
zechce może wziąć udział w pracach połowych, to
może być ciekawe doświadczenie, szczególnie dla
mieszczuchów - tak mówi o swojej ofercie Wanda
Gruszczyńska.
O tym, dlaczego jarmarki ludowe są tak popular
ne wśród miejscowej ludności, można było przeko
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nać się już na samym początku pobytu w Tokarni. Kół Gospodyń Wiejskich ubrane w stroje ludow?e,
0 atrakcyjności wiejskich festynów świadczy ich lub choćby w? czerw?one korale. Do tego każda grupa
swobodą prostotą weseli ludzie, zabawa i dobre je  reklamowała swój region, wieś, sołectwo, czy koło.
dzenie. Wszystko to tworzy niepowtarzalny klimat Stoisko Koła Gospodyń Wiejskich „Cieślaneczki”
w danym miejscu, w danym czasie. Do tego dobór z Cieślin obfitowało w? pyszne ciasta i własnoręcz
miej scą w którym można zarówno rozstawić swo nie wykonane ozdoby; Koło Gospodyń Wiejskich
je kramy, wyznaczyć scenę, zorganizować koncert, Czarna gm. Włoszczowa postawiło na koronkar
stwo i swojskie jadło w postaci smalcu, chleba
przeprowadzić konkurs czy odprawić mszę świętą.
Podczas gdy wystawcy prezentowali swoją ofer domowej roboty i ogórków? kiszonych; a Koło Go
tę turystyczną równolegle na scenie trwał program spodyń Wiejskich „Pr ze de dworze” prezentów? do
artystyczny. Przysiadłam na ławeczce obok star ndewki według starej ludowej receptuiy i dzieła
szego paną aby posłuchać pieśni wykonywanych sztuki koronkarskiej.
Promow?anie agroturystyki podczas Jarmarku to
przez młodzieżowy zespól ludowy „Stokrotki”. Pan
Stanisław Miszczak przyjechał z Mniowa pod Kiel jedną a kultywowanie tradycji dawnych jarmar
cami: Do Tokami przyjeżdżam, kiedy tylko mogę. ków? sztuki ludowej i tradycyjnej, to inna sprawą
Lubię odwiedzać to miejsce, czuć tu dawną wieś. choć równie ważna. Impreza w? Tokarni spełniła
Milo posłuchać pieśni ludowych i posiedzieć wśród obie te role. Gospodarstw?a agroturystyczne ofeludzi. Na Jarmarku jestem prawie każdego roku, rowały regionalną kuchnię, staropolskie zwyczaje
agroturystyka mało mnie interesuje, bo się tym nie i spokojny wypoczynek na wsi. Stoiska z rękodzie
zajmuję, ale znam ludzi, korzy z tego żyją i sobie łem ludowym przypominały m de pracow?nie arty
chwalą. Wydaje mi się, że obecnie wypoczynek na styczne, sprzedając wysokiej jakości to war. A mu
wsi przeżywa rozkwit. Ludzie są zmęczeni tłokiem zykę ludową słychać było z każdego zakamarka
1 brudem miasta; i uciekają w bardziej spokojne skansenu. Jarmark nie był wyłącznie miejscem,
gdzie handlow?ano, ale też znakomitą okazją do
miejsca, gdzie życie toczy się wolniej.
Wraz z upływam dnia uczestników?' imprezy spotkań tow?arzyskich.
Pani Anna Szkurł at ze Smyk owa uważą że świat
przybywało z minuty na minutę. Stoiska agrotury
styczne, kół gospodyń wdejskich i ręko dzid a oble byłby smutny bez jarmarków?: Cały ten jarmark jest
gano coraz tłumniej. Było kolorow?o, w?esoło, gwar cudownym i świetnym pomysłem. Jarmarki są jak
no i smacznie! Malowmiczo wyglądały członkinie najbardziej potrzebne, pokazują tradycję i daw-

fot. xAl eksandr a Szym ańsk a
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fot. *Al ek sandra Szym ańska

ną kulturę, która w dzisiejszej dobie pędu pomału
zanika. Bywając na takich jarmarkach 1widzimy co
minęło bezpowrotnie w naszym życiu codziennym
a szkoda. Szczególnie jadła i napitków.
Ma prawdziwym wiejskim jarmarku nie mogło
zabraknąć konkursu. Dlatego w Tokarni ogłoszono
najsmaczniejszy w regionie konkurs kulinarny pn.
„Rarytas wiejskiej gospodyni” . Do konkursu przy
stąpiły 42 zespoły z całego województwa święto
krzyskiego.
Komisją której przewodniczył Jacek Kowal
czyk, Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji,
Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszał
kowskim musiała spróbować wyrobów ze wszyst
kich stoisk, dlatego w wyborze najlepszego dania
nie miała łatwego zadania. Ostatecznie pierwsze
miejsce zdobyły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
ze wsi Grudzyny w powiecie j ędrzejowskim, które
przygotowały oryginalną zupę na bazie musu jabł
kowego i ziemniaków. Drugie miejsce - dla Kola
Gosp o dyń Wiej skich z Zi el onek, powiat j ędrzej owski za roladki wołowe, a trzecie - dla Stowarzysze
nia Gospodyń Wiej skich w Leśnej, powiat kielecki
za „Jaglaną Pychotkę”.
Przypuszczalnie, dlatego, że w ogromnej więk
szości zespoły konkursowe tworzyły Panie z Kół
Gospodyń Wi ej skich, one właśnie wy graty. Bez
wątpienia Panie przywiozły ze sobą najlepsze do

mowe i regionalne specjały, zasługuj ące na najwyż
sze noty. Jednak niektórzy czuli się pokrzywdzeni
tym faktem. Na ten temat rozmawiałam z osobą,
która chciała pozostać anonimowa: Jeszcze nigdy
nie zdarzyło się, żeby w konkursie kulinarnym wy
grab? gospodarstwo agroturystyczne. To krzywdzą
ce, że zawsze wygrywają potrawy Kół Gospodyń
Wiejskich, a przecież to impreza agroturystyczna,
gdzie głównym bohaterem są gospodarstwa. Przede
wszystkim oni powinni być brani p o d uwagę pod
czas konkursu. Też są autorami przepysznych dań
i zasługują na wygraną.
Słońce było już wysoko, gdy oficjalnie wrę
czono nagrody laureatom konkursu. Następnie
przeprowadzano wywiady z laureatami na temat
potraw, które wygrały konkurs. Panie zdradzały
sekrety przepisów. Nie miałam jednak sposobności
usłyszeć tajników przygotowywania tradycyjnych
dań bezpośrednio od gospodyń, gdyż jeszcze raz
chciałam poczuć atmosferę tego miejscą idąc roz
stajem skansenowych dróg...
Zbliżał się wieczór. Tłumy przybyłych gości
oczekiwały już na ostatni punkt programu, czyli
koncert estradowych gwiazd. Na scenie możnabyło
obejrzeć występy zespołów: CamaSutrai After Par
ty, które rozśpiewały i roztańczyły zebraną publicz
ność. Impreza zbliżała się ku końcowi... Za rok
odbędzie się znownj i obowiązkowi trzeba tu być.
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Malowane tańcem
40 lat Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Boczki Chełmońskie

Trudno było sobie wymarzyć piękniejszy dzień na jubileuszowe spotkanie. Pola, ja k przystało na dzień
Zielonych Świątek kąpały się w soczystej żelem i w blasku majowego słońca. Na tym tle tym bardżej
iskrzyły bogactwem kolorów łowickie stroje. A było ich tego dnia więcej niż kiedykolwiek widżano
w miejscowym kościele. Miałby co malować Jó zef Chełmoński widząc to bogactwo kolorów i ludż
w tak uroczystym i podniosłym nastroju.

W ciągu 40 lat działalności Regionalnego Zespołu
Pieśni i Tańca Boczki Chełmońskie przewinęło się
ponad 500 osób. W Boczkach nie ma prawie rodzi
ny, w której nie byłoby osób tańczących w zespole,
z trzech już czasami pokoleń. Podczas tych 40 mi
nionych lat zawiązało się w zespole 20 małżeńskich
par. I ten fakt również ważył na klimacie roczni
cowych uroczystości jednoczących całą wiejską
wspólnotę.
Ma miejsce jubileuszowego spotkania wybrano
zabytkowy park założony pod koniec XIX wieku.
Wcześni ej w meistmej ącym już dworze zamieszka
li tu rodzice Józefa Chełmońskiego, jako dzierżaw
cy niewielkiego majątku. To tutaj 7 XI 1349 r. uro
dził sięjedenz największych polskich malarzy i od
jego nazwiska wieś Boczki przybrała swój przydo
mek, dziś formalnie nieużywany a o co dopomina
się u władz lokalna społeczność.
Do lat siedemdziesiątych ub. wieku wieś Bocz

ki należała do parafii Fara Łowicka i to w jej ar
chiwach znajduje się akt urodzenia malarza. Ten
właśnie fakt jest najbardziej wyeksponowany przez
biografów malarza. Chełmońscy wkrótce zakupi
li jednak niewielki dworek w pobliskim Karnkowie, wsi należącej do sąsiedniej parafii Kocierzew
o czym świadczą zapisy w aktach notarialnych
z 1355 r. dotyczące zakupu folwarku w Kocie
rzewie przez Józefa Adama i Izabellę - małżonków
Chełmońskich, rodziców sześcioletniego wtedy Jó
zia Chełmońskiego. Potwierdzeniem obecności ro
dziny Chełmońskich w Karnkowie w tym właśnie
czasie jest między innymi kamień-monument na
kocierzewskim cmentarzu poświęcony dziadkowi
Józefa Chełmońskiego, ur. w 1795 r., zm. w 1355 r.
w Kocierzewie, i tam pochowanemu na cmentarzu
dziś już nieistniejącym. Do czasu rozpoczęci a nauki
w łowickim gimnazjum, życie przyszłego malarza
toczyło się więc w towarzystwie ko ci erze wsiach

fot. archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocierzewie Południowym
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rówieśników i to oni rozbudzali w nim niezwykłą snością rodziny Agnieszki i Jacka Kłosów. W spo
miłość do koni i całej mazowieckiej przyrody. Od sób symboliczny świadczyły o tym, że na kulturę
kryła te fakty i barwnie opisała Krystyna Gaczyń- wsi składa się nie tylko dorobek jej mieszkańców,
ska w książce „Chata z malwami” powołując się ale także i tych, którzy się z tą kulturą utożsamia
na wspomnienia członków swej kocierzewsłdej ro ją, czerpią z niej inspiracje, kierują się w swym
dziny spośród której wywodził się kolega Józefa życiu jej wartościami. Dowiódł tej prawdy także
Chełmońskiego ze szkolnej ławy łowickiego gim Józef Chełmoński, który po europejskich woja
nazjum, ur. w 1848 r. Mateusz Buczyński.
żach ostatnie lata życia spędził we wsi Kuklówka,
nie stroniąc od trudów jakie niesie ze sobą posia
danie i uprawianie ziemi. I z tego faktu mogą być
chyba najbardziej dumni miejscowi rolnicy, jakże
odmiennie żyjący niż 150 lat temu, ale tak samo
przywiązani do tradycji swych przodków. W tym
upatrują sens istnienia zespołu, do którego trafiają
przedstawiciele kolejnego pokolenia mieszkańców
Boczek i okolicznych wsi. Od kilku lat zapleczem
zespołu jest Dziecięcy Zespół Ludowy działający
również przy Gminnej Bibliotece Publicznej, który
gościliśmy parokrotnie na Święcie Chleba w War
szawie.
Zespół Boczki Chełmońskie powstał przy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Boczkach. Wyłonił
się z grupy młodzieży przygotowującej uroczy
stości dożynkowe w 1974 r. Przez kilka lat działał
przy różnych instytucjach lokalnych i wojewódz
kich i nieraz ważył się jego los. Gdyby nie deter
minacja gminnego samorządu w Kocierzewie nie

fot. Marcin Kowalik

Obecnie Boczki są samodzielną parafią, a wieś
administracyjnie należy do gminy Kocierzew.
Świętującemu rocznicę zespołowi patronuje Gmin
na Biblioteka Publiczna w Kocierzewie i miejsco
wy samorząd. Sława malarza łączy więc wszystkie
te miejscowości, które poznał we wczesnych latach
swego życia i które miały tak wielki wpływ na jego
twórczość. Istnieje np. duże prawdopodobieństwo,
że obraz Chełmońskiego „W kościele” , uważany za
zaginiony, przedstawia właśnie kocierzewski drew
niany kościół na krótko przed jego rozbiórką i bu
dową nowego murowanego kościoła.
Nie mogło więc zabraknąć Chełmońskiego i na
rocznicowej uroczystości Zespołu. Okazałe repro
dukcje najbardziej znanych dzieł zdobiły okolice
parku i zabudowań, będących dziś prywatną wła

fot. Marcin Kowalik
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przetrwałby piętrzących się trudności, podkreślano
w okolicznościowych wy stąp leniach. Każdy, kto
ma do czynienia z podobnymi inicjatywami wie ile
kosztuje utrzymanie zespołu, który ubrać trzeba od
stóp do głów, zapewnić instruktorów, wyposażyć
w muzyczny sprzęt. Zespół ćwiczy w sali Domu
Ludowego w Boczkach, w którym od blisko 50 lat
skupia się całe życie społeczne wsi, dowodząc,
że rola tego typu placówek najlepiej sprawdza się
w małych, lokalnych społecznościach.
Uroczystość rocznicowa rozpoczęła się mszą
świętą w miejscowym kościele w intencji czlonków zespołu, odprawioną przez miejscowego pro
boszcza Marka Kanię i ekonoma diecezji łowickiej
ks. Adama Matysiaka. Centralne miejsce przed oł
tarzem zdobiła nagroda Oskara Kolberga przyzna
na zespól owi w listopadzie ub. roku w kategorii Ze
społy Folklorystyczne. Po mszy barwny korowed
przemaszerował z muzyką i śpiewem do pobliskie
go parku, gdzie odbył się koncert pt. „40 lat minę
ło” - zawierający wybrane obrzędy ludowe z bo
gatego repertuaru zespołu: Dyngusiarze i Wianki.
Po występach odbyła się część oficjalna. Najbar
dziej zasłużeni dla zespołu Stanisław Mad ano wski, Stanisław?' Wróbel - kierownik zespołu i Jerzy

fot. archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kocierzewie Południowym

Papiemik uhonorowani zostali przez wójta gminy
Kocierzew? Agnieszkę Wojdę i przewedniczącego
Rady Gminy Tadeusza Trakula pamiątkowymi od
znaczeniami. Gratulacje i życzenia składali przed
stawiciele władz samorządowych z okolicznych
gmin, powiatu i sejmiku województwa łódzkiego.
Nie zabrakło także gratulacji i życzeń od Kultury
Wsi. Po części oficjalnej rozpoczęła się degustacja
produktów? regionalnych i zabawaludowa (RM)

fot. archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocierzewie Południowym
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Rok Adama Chętnika
- uroczystości centralne w Nowogrodzie
Rok Adama Ckętmka, obchodzony w woj. podlaskim i w całym regionie kurpiowskim, obfituje w wiele
imprez. Informujemy o nich w kolejnych numerach naszego pisma. Inauguracja obchodów, przypo
mnijmy, odbyta się w siedzibie Centralnej Biblioteki Rolniczej 16 stycznia br, w miejscu, w którym
Adam Chętnikpracował w latach 1928-1932, w znajdującym się tutaj wówczas Muzeum Etnograficz
nym. 14 czerwca odbyła się natomiast w rodzinnym Nowogrodzie centralna uroczystość upamiętnia
jąca 130. rocznicę urodzin tego największego piewcy Kurpiowszczyzny, twórcy otwartegp w 1927 r,
Muzeum Kurpiówsko-Nadnarwiańskiego. Było ono wówczas drugą, po kaszubskim, tego rodzaju pla
cówką muzealną n? kraju funkcjonującą na otwartej przestrzeni, wzorowaną na podobnych, istnieją
cych już w wielu krajach Europy.

Uroczystości w Nowogrodzie rozpoczęły się
złożeniem kwiatów na grobie Adama Chętnika
znaj dującym się na miejscowym cmentarzu, po
czym barwny korowód pocztów sztandarowych
przeszedł do miejscowego kościoła na uroczystą
mszę św. Dalsza część uroczystości miał a miejsce

w Skansenie Kurpiowskim, który nosi imię Ada
ma Chętnika. Oprócz licznie przybyłych miesz
kańców Nowogrodu i okolic obecni byli członko
wie Komitetu Obchodów Rocznic owych, przed
stawiciele władz wojewódzkich i samorządowych
z okolicznych gmin i powiatów, młodzież szkol-

fot. Ryszard Miazek
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fot. Ryszard Miazek

na, członkowie organizacji społecznych i licznych
zespołów ludowych. Obecność tych ostatnich łą
czyła się także z otwarciem Ogólnopolskich Dni
Kultury Kurpiowskiej. Bardzo serdecznie przyję
to członków rodziny Adama Chętnika. Przedsta
wiciele ze strony pierwszej żony Zofii Chętnik
z domu Klukowskiej, która dzielnie wspomaga
ła męża w jego działalności społecznikowskiej
i miała ogromny udział w powstaniu i kierowaniu
powstałym przed wojną Muzeum, przybyli do No
wogrodu aż z dalekiego Szczecina.
Uroczystości w Nowogrodzie miały ważne zna
czenie dla przypomnienia zasług Adama Chętnika dla
rodzinnej ziemi wśród jego krajan. Za życią jego za
miłowanie do kolekgonerstwa, naukowa i muzealni
cza pasja nie przysparzały mu uznania i popularności.
Ze względu na wierność narodowym i chrześcijań

R ok Adama Chętnik a

skim wartościom był też postacią prawie zapomnianą
w czasach PRL. Dopiero w latach osiemdziesiątych,
w atmosferze solidarnościowej rewolucji, zaczęto wy
dawać prace Chętniką dokumentować jego naukowy
i pisarski dorobek. Wtedy to staraniem biskupa ełc
kiego ks. Edw'arda Samsel a w katedrze łomżyńskiej
w'murow'ano epitafium z napisem: „Adam Chętnik
1385-1967, wierny chrześcijanin, dobry Polak, wy
chowawca w duchu umił owdania dla Boga, ojczyzny,
redaktor plebiscytowy, obrońca polskości Warmii
i Mazur, poseł na Sejm 1923-1927, twórca muzeów'
regionalnych w Nowogrodzie i Łomży, społecznik,
doc. dr Uniwersytetu Poznańskiego, etnograf badacz;
pisarz mazowiecko-kuipiowski.” Żaden inny Kurp
nie obdarzony został dotąd tak licznymi, wspaniały
mi przymiotami i zasługami dla swej ziemi. Dziś jego
imię nosi kilka szkół, działąją towerzystwa jego imie
nia, trwają prace nad wydaniem wszystkich je go dzieł.
Ma też Adam Chętnik swej udział w?prężnie rozwija
jącym się w Polsce ruchu regionalistycznym, którego
był prekursorem. Już dziś można powiedzieć, że tak
że rok Adama Chętnika skutecznie przyczynia się do
przypomnienia i popularyzacji tej postaci.
Po prezentacji twórczości ludow'ęj, zawierają
cej m.in. spektakl w'esela kurpiowskiego rozpo
częła się w skansenie zabawia kurpiowska, wzbo
gacona różnymi konkursami i wydarzeniami arty
stycznymi. Uroczystościom tow'arzyszyła prezen
tacja potraw' regionalnych i wyrobów' rękodzieła
artystycznego. (RM)

fot. Ryszard Miazek
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Muzeum Wsi Radomskiej
Wystawy:
„ P r z e s tr z e ń o sw o jo n a . Z d o b n ic tw o
a r c h ite k to n ic z n e . D e k o ra c ja w w ie js k ie j iz b ie ”

Pracuj e w Ośro dku Kultury i Sztuki „P.esursa Obywa
telska” w R.adomiu. Od lat prezentuje zdjęcia swojego
autorstwa na wystawach w radomskich instytucjach
kulturalno -o światowych.

fot. archiwum muzeum

Od zarania dziejów człowiek starał się upięk
szać a tym samym oswajać przestrzeń w której
fot. archiwum muzeum
żył. Z biegiem lat zabiegi te zmieniały swoją for
mę oraz treść, jednak stale towarzyszyła im idea
Wy stawia udostępniana w Kurniku z Konar do
przebywania w miejscu przyjaznym pod wzglę
dem estetycznym. Dwuczęściowa ekspozycja, grudnia 2015.
obejmująca dół i górę zabytkowego Spichlerza
z Wilkowa, prezentuje różne zabiegi zdobnicze. „ N a ro d o w e T a ń c e P o lsk ie . M a la rs tw o
Zwiedząący mają okazję zapoznać się ze sposo K a ta r z y n y C h o d o ń ”
Wystawca prezentuje znaczący fragment nasze
bami przystrajania wiejskiej chałupy zarówno od
go dziedzictwa niematerialnego. Prace autorstwa
zewnątrz, jak i wewnątrz.
Wy stawa udostępniana jest w Spichlerzu z Wil Katarzyny Chodoń (z wykształcenia geolog, z zamił owdania i pasji malarka), przedstawiają taniec
kowa do grudnia 2015 r.
- ruch, choreografię, dynamikę. Ideą twórczą była
dwiitorow^a prezentacja tańca; z jednej strony po
„ A r c h ite k tu r a s a k r a ln a R a d o m ia w fo to g ra fii
kazująca pierwowzór ludyczny, z drugiej salonowy
P a w ia P u to n a ”
Wystawa prezentuje niewielkie obiekty kultowe wersję tego samego tańca. Ibważna obserwacj a prac
Ziemi Radomskiej. Autor zdjęć jest członkiem Spo po zwiała na dostrzeżenie różnic, przejawiających
łecznego Komitetu Płatowania Zabytków R.adomia się nie tylko w stroju czy tle, ale przede wszystkim
i redaktorem czasopisma „Wczorą i dziś R.adomia” w wykonaniu.
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Muz eutri Wsi R ad om śkiej

Wystawa fotografii współtworzona jest przez
Kurię Diecezji R.adomskiej, Wyższe Seminarium
Duchowne w Radomiu i Muzeum Wsi R.adomskiej.
Składa się ona z kilkudziesięciu fotogramów, do
kumentuj ących jedno z najważniejszych wydarzeń
w historii miastą kiedy to P.adom odwiedził papież
Jan Paweł II.
Wystawa udostępniana jest w kaplicy z Rdzuchowa.

Im prezy:

fot. archiwum muz eutri

Wy stawa u do stęp mana w Domu Ludowym z Je
dlin Poświętne) do 10 sierpnia 2015 r.
„ J a n P a w e ł II w R a d o m iu - w s p o m n ie n ia
z p ie lg r z y m k i”

fot. archiwum muz eutri
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W ramach cyklu „ L a to n a w s i” odbędą
się w lipcu i sierpniu cztery zabawy taneczne
pod nazwą „ P o ta ń c ó w k a p o d D ę b e m ” . Podczas
każdej z nich będzie można usłyszeć muzykę cha
rakterystyczną dla poszczególnych mikroregionów
muzycznych Ziemi R.adomskiej. Zarówno w instru
mentarium, jak i repertuarze wykonawców będzie
można zaobserwować przemiany jakie zachodziły
w dziedzinie muzyki wiejskiej na przestrzeni lat.
Tradycyjny skład kapel: skrzypce, harmonia, bę
benek, ubogacany był z czasem przez instrumenty
dęte, a obok starodawnych oberków, mazurków,
polek czy walczyków zaczęto grać z czasem mniej
tradycyjne tangą rumby czy fokstroty.
„Potańcówki pod Dębem” odbędą się w termi
nach: 12.07., 26.07., 09.03., 30.03. w godzinach
14.00 - 20.00.
XVII Ś w ięto C h le b a w dniu 6 września 2015
roku w godz. 10.00-19.00
L e tn i K u r s H is to rii w dniach 15-16 sierpnia
2 015 r.
15 sierpnia - W e s e le B o ry n y
16 sierpnia - R o k 1914 w R a d o m s k ie m
D ni C h o rą g w i M a z o w ieck iej ZHP w dniach
19-2 0 wrześni a 2 015 r.
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Imprezy folklorystyczne w III kwartale 2015

W y s ta w a „ F o to g ra f ie o d sze w ca. R o b e rta
P o k o r y ś w ia t w s z k la n y c h n e g a ty w a c h ” .
T o ru ń , 16 m a ja - 3 0 p a ź d z ie r n ik a 2 0 1 5

Organizator: Muzeum Etnograficzne im. Marii
Znamierowskiej-Prujfercrwej w Toruniu

Kolekcja zdjęć P\.oberta Pokory jest swego ro
dzaju fotograficzną monografią Suchej i okolic
I połowy XX wieku, dokumentuje ówczesnąmodę,
życie towarzyskie i społeczne.
Na wystawie, oprócz zdjęć, prezentowane są
również akcesoria fotograficzne, fragment warszta
tu szewskiego i przybory zegarmistrzowskie.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. etno muzeum.pl
14. T a trz a ń s k ie W ici. Z a k o p a n e (m a ło p o lsk ie ),
lip ie c -w rz e s ie ń 2015

Organizator: Tatrzańska Agencja Rozwoju,
Promocji i Kultury

Na wystawie prezentowane są zdjęcia, które
powstały ze szklanych negatywów odnalezionych
przez pracowników Muzeum na strychu drewnianej
chałupy w Borach Tucholskich. Ich autor R.obert Po
korą szewc z wykształcenia i zawodu, z aparatem
fotograficznym zetknął się prawdopodobnie pod
czas I wojny światowej, służąc w armii niemieckiej.
Zbiór 1255 szklanych negatywów obejmuje prace
wykonane od lat 20. do lat 50. ubiegłego wieku.
Głównymi bohaterami zdjęć Roberta Pokoiy są
mieszkańcy Suchej i okolic. Trzon kolekcji tworzą
portrety rodzinne. W swoich pracach autor sku
piał się na utrwaleniu ważnych momentów w ży
ciu rodziny i społeczności lokalnej, jak komunie,
śluby, pogrzeby, rzadziej chrzciny i rocznice ślubu.
Ma kilku zdjęciach znajdują się obrazy z prac i uro
czystości dorocznych - dożynek, żniw, Bożego
Ciała. Fotografował też młynarzy, piekarzy, komi
niarzy oraz uczestniczki kursów gotowania i szycia.

„Tatrzańskie Wici” to cykl wakacyjnych, kultu ralno-rozrywkowych imprez plenerowych o cha
rakterze regionalnego świętą nasyconego bogac
twem tradycji góralskich skalnego Podhala. Po
szczególne imprezy organizowane są na terenie
gmin wchodzących w skład powiatu tatrzańskiego.
I co roku atrakcje przygotowywane są w lipcu,
sierpniu i wrześniu, tak dla turystów bawiących
w tym czasie na Podhalu, jak i dla stałych miesz
kańców.
„Tatrzańskie Wici” to idealna okazja na spo
tkanie z żywą kulturą i tradycją Podtatrza. Celem
„Tatrzańskich Wici” jest promocja folkloru, zespo
121

WYDARZENIAI INFORMACJE KULTURALNE

I mprezy folki otystyczne w III kwartał e 2015

łów regionalnych, twórców ludowych, produktów J a r m a r k F o lk lo ru i J a d ł a K re so w e g o b lin y ,
regionalnych, kultywowanie tradycji, a przede cep elin y , p i e r o g i .... S u w ałk i, 1 -3 1 lip ca 2015
wszystkim dostarczenie licznie przybywającym tu Organizator: Jtegionałny Ośrodek Kultury i Sztuki
rystom i mieszkańcom znakomitej zabawy i dobrej w Swatkach
muzyki rozrywkowej na żywo. Element wspólny,
to rozpalenie na rozpoczęcie każdej z imprez wa
try, mającej upamiętniać wizytę w 2002 roku Jana
Pawła II pod Tatrami, kiedy górale uczcili naszego
Wielkiego Rodaka paląc ku Jego czci ogniska (wa
try) na całym Podhalu. Każde wydarzenie odbywa
się w innym miejscu i ma własny, niepowtarzalny
charakter oraz wątek przewodni. Program Wici jest
bogaty i urozmaicony. Atrakc3'jna formula tego wy
darzenia przy a ąg a co roku setki widzów'. „Tatrzań
skie Wici” już na stałe wypisały się w kalendarz im
Impreza skupia tw'órców' sztuki ludowej, rze
prez; są meodzowmym elementem kultury powńatu
miosła artystycznego, wyrobów'kulinarnych i śpietatrzańskiego.
W ramach „Tatrzańskich Wici” odbywają się w'aków' folkloiystycznych z obszaru pogranicza
polsko-litewskiego, Kurpi, Mazur i Podlasia Na
następujące imprezy:
jarmarku prezentow'ane są wyroby rękodzieła lu
♦ 10. Festyn „Brzegow'skie Nucicki” - Brzegi
dowego, tradycyjne regionalne potrawy oraz pieśni
♦ 13. Dzień Połowica” - Jurgów'
ludowe wykonywane przez zespoły folklorystyczne
♦ „15. Witowńańsko Watra” - Witów
♦ Między po wńato wy Piknik Sportowy „XI Duna z Suw'alszczyzny. Ponadto, przez cały dzień można
przyglądać się pracy twórców rzemiosła ludowe
jeckie Granie” - Biały Dunajec
♦ „Bieg Nartorolkowy o Puchar Prezesa LKS Poro go, zakupić w'iele wyjątkowych przedmiotów' lub
skosztować oferow'anych przez regionalnych wy
ni ec” - Poronin
♦ „Lot Gołębi Pocztowych - wyręczenie nagród” - twórców' przysmaków' jak kiełbasy, litewskie sery,
kibiny tatarskie, kiszki, kartacze, miody i wyroby
Poronin
♦ „Wybór Cepra i Cep erki Roku” - Białka Tatrzań piekarskie.
Jarmark stanowi ciekawą alternatywę spędzenia
ska
czasu welnego i atrakcję turystyczną, gdyż w cie
♦ „Wybór Harnasia P\.oku” - Białka Tatrzańska
♦ „ 2. Mię dzynar o d ow'a Wy stawia Ps ów Ras owy ch” kawy sposób prezentuje osobliwości kuchni re
gionalnej, tradycje kulturowe regionu i zanikające
Kościelisko-Kiiy
♦ „ Strażackie Śpasy” - Ząb
zawody.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
♦ „ Św'ięto Lasu” - Siw'a Polana
www. ro ki s.su walki.pl
♦ „Harendziańskie Zwyki” - Harenda - Zakopane
♦ „14. Dzień Misia Miodu i Bartników'” - Poronin
F e stiw a l T ra d y c ji P o d k a r p a c ia , czy li R o d z in n y
♦ „Osod w' Now'em Bystrem” - Now'e Bystre
♦ „Pow'iatow'e Zaw'ody Sp ort ow'o-Pożarnicze” - T a b o r w Z a w a d c e R y m a n ó w słd e j.
Zawadka Rymanowska, 5-12 lipca 2015
Kościelisko-Kiiy
Organizator: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
♦ „11. Wykopkię w Dzianisz-Dzianisz”
Wsi Karpackiej „Karpatka"
♦ „11. Polaniarski Osod” - Kościelisko-Kiry
♦ „10. Festyn Bacowski” Leśnica - Groń. Zakoń
P\.odzinny Tabor to jedyna tego typu impre
czenie Tatrzańskich Wici.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: za w Zawadce Rymanowskiej, która ma ogromne
znaczenie dlarozw'oju i integracji tamtejszej spo
www.malopolskapl, www.tatry.pl
łeczności oraz dla kultywowania tego, co lokalne.
Festiwal od rana do wieczora wypełnia tradycyjna
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muzyka, taniec i rzemiosło z rejonu Beskidu Ni
skiego. Jego gośćmi są Ci, którzy chcą się nauczyć
tradycyjnych tańców, posłuchać lokalnej, zanikają
cej muzyki, poznać rośliny jadalne i lecznicze re
gionu, a także zagrać na lirze korbowej lub zrobić
podkarpacką frywolitkę albo krywulkę.
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kowe. Podczas imprezy mistrzowie tego rzemiosła
z różnych regionów Polski oraz z krajów ościen
nych, na specjalnie zorganizowanych stoiskach
promują i sprzedaj ą swoje wyroby.
Stałym elementem Targów jest sympozjum, na
którym omawiane są tematy dotyczące problemów
z jakimi spotykają się wykonawcy tego zawodu.
Organizow?ane są pokazy kucią podczas któiych
mistrzowie kowal stwa prezentuj ą swój e umi ęj ętno ści. Ich prace biorą udział w konkursie o Nagrodę
Kowali Polskich.

KOdZIW
W
ytABOk

ui

zmvcs umiiouiswej

Na Rodzinnym Taborze będzie funkcjonował
Klubik z Tradycjami, czyli przedpołudniowe zaję
cia dla dzieci inspirowane trądycyjną kulturą, będą
prowadzone zajęcia integracyjne dla młodzieży
oraz warsztaty dla dorosłych i młodzieży (tanecz
ne, rękodzielnicze, zabawkarskie). Zaplanowane są
również spotkania z lokalną tradycją instrumental
ną (lira korbową cymbały, skrzypce), spacery zie
larskie oraz potańcówki przy żywej muzyce łem
kowskiej. Do tańca zagrają: Czarne Motyle, kapela
Kyczerą kapela Stachy, Kapela Butrynów, Kasia
de Latour, Piotr i Emila Herdą Kapela Jacka Hała
sa i inni. Ostatniego dnia Taboru odbędzie się Targ
Tradycji - na któiym będzie można nabyć produkty
od lokalnych rzemieślników, wytwórców i zbiera
czy.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.rodzinnytabor.pl

Imprezom tow?arzyszy wystawa wyrobów?' ko
walskich, kiermasz sztuki ludowej, występy ze
społów? folki oly stycznych i gwiazd estrady. Pro
dukty wykonane podczas imprezy są eksponow?ane
w Muzeum Ko wal stwa w Woj ci e cho wi e.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. ko w?ale.com.pl
Noc K u p a ły . N a re w k a , l l l i p c a 2015

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Narewce

O g ó ln o p o ls k ie T a rg i S z tu k i K o w a lsk ie j.
W o jc ie c h ó w , 10-12 lip ca 2 0 1 5

Organizatorzy: G m im y Ośrockk Kultury
w Wojciechowie, Stowarzyszenie Kowali Polskich,
Urząd Gminy Wojciechów
Ogólnopolskie Targi Sztuki Kowalskiej orga
nizowane są w Wojciechowie od 2001 roku w lata
nieparzyste, naprzemiennie z Ogólnopolskimi Spo
tkaniami Kowali. Celem tego przedsięwzięcia jest
promocj a kowalstwa, jak również poszerzenie ryn
ku zbytu na kowalskie wyroby artystyczne i użyt
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Noc Kupały zwana jest też nocą kupalną, kupalnocką, kupałą, sobótką lub sobótkami to słowiań
skie, pogańskie święto związane z letnim prze
sileniem Słońca. To święto ognia i wody, słońca
i księżyca, urodzaju, płodności, radości i miłości,
powszechnie obchodzone na obszarach zamieszki
wanych przez ludy słowiańskie, ale również w po
dobnym charakterze na obszarach zasiedlanych
przez ludy bałtyckie, germańskie i celtyckie, atakże przez część narodów wywodzących się z ludów
ugrofińskich.
Według relacji Pawła Jasienicy ostatni zare
jestrowany przypadek prawdziwie pogańskiego
świętowania kupały miał miejsce w 1937 roku na
Opolszczyźnie. Współeześnie, na fali zainteresowa
nia ludowością i ładunkiem kulturowym narodów,
obchody związane z letnim przesileniem zyskują na
popularności wśród społeczeństw europejskich.
Również w Narewce kultywowany jest zwy
czaj obchodzenia tego święta. Ulicami miasta kro
czy barwny korowód zespołów folklorystycznych
z Polski i Białorusi, które później prezentują swoją
twórczość na deskach amfiteatru. O północy nad
rzeką Narewkąpłoną ogniska, odbywa się puszcza
nie wianków oraz pokaz fajerwerków.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.narewka.pl
X X I II M ię d z y n a ro d o w e P o le s k ie L ato
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miasto przyjmuje do 10 grup folklorystycznych,
a podczas 22. edycji Włodawę odwiedziło 197 ze
społów folklorystycznych z 539 kraj ów wszystkich
kontynentów.
Celem festiwalu jest upowszechnianie, udo
stępnianie i ochrona folkloru poprzez integrujące
spotkania zespołów z różnych stron świata, pre
zentacja dorobku polskiego folkloru na tle innych
krą ów, pokazanie różnorodności i piękna strojów
ludowych, regionalnej muzyki, tańcą pieśni, trady
cji i obrzędów, budowanie świadomości wspólnego
dziedzictwa kulturowego, tworzenie postaw oby
watelskich, inicjowanie długofalowej współpracy
w dziedzinie kultury, rekonstrukcja i kultywowanie
tradycji ludowych oraz wytyczanie nowych kierun
ków pracy z młodzieżą.
Festiwal rozpoczyna uroczysta parada uczest
ników ulicami miasta Podczas przemarszu arty
ści popisują się przed zebranymi mieszkańcami
swoimi umiejętnościami muzycznymi i taneczny
mi. Następnie reprezentacje z najdalszych krajów
świata przybywają do amfiteatru, gdzie odbywają
się wy stępy.
Festiwal ma charakter przeglądu, a nie konkur
su, więc nie ma przyznawanych miejsc. Przyznaje
się jednak różne nagrody, takie jak nagroda pu
bliczności czy dl a najmłodszego uczestnika.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. wdk. wl o d awa. p 1

z F o lk lo re m . W ło d a w a , 1 1 -1 5 lip c a 2 0 1 5

Organizator: Włodawski Dom Kidlury

X X X M ię d z y n a ro d o w e S p o tk a n ia
F o lk lo ry s ty c z n e im . Ig n a c e g o W a c h o w ia k a .
L u b lin , N ałęczów , 1 1 -1 7 lip ca 2015

Organizatorzy: Zespól Pieśni i Tańca „Lublin",
Nałęczowski Ośrodek Kultury, Dziecięcy Szpital
Kliniczny w Lublinie

Od 1991 roku Wł o dawaj est jednym z 250 miast
na świecie, które pod flagą CIOFF organizują festi
wale folklorystyczne. W okresie trwania Festiwalu
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Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne
im. Ignacego Wachowiaka to impreza cykliczna za
początkowana w 1935 roku z inicjatywy lubelskich
zespołów folklorystycznych oraz Wydziału Kultury
i Sztuki Urzędu Miasta. Od 1994 roku organizację
nad Festiwalem przejął Zespół Pieśni i Tańca „Lu
blin” . Spotkania są jednym z najstarszych i naj
ważniejszych przedsięwzięć odbywających się pod
auspicjami CIOFF - Międzynarodowej Organizacji
Festiwali Folklorystycznych. Uczestniczą w nich
nap rzemiennie, jednego roku zespoły dziecięcą
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a drugiego dorosłe. Planowane są również spe
cjalne występy dla małych pacjentów Dziecięcego
Szpitala Klinicznego w Lublinie.
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Nowoczesna technologia w dużym stopniu
zmieniła pracę drwala Dzięki modernizacji metod
i narzędzi stała się trochę łatwiejsza, chociaż na
dal bardzo niebezpieczna, zasługująca na szacunek
i uznanie.
Podczas obchodów Dnia Drwala w Nowince
odbywają się pokazy rzeźby piłą spalinową, poka
zy rękodzieła ludowego, występy zespołów folk
lorystycznych, koncerty muzyki myśliwskiej oraz
liczne konkursy, gry i zabawy dla najmłodszych.
Imprezie towarzyszą pokazy sprzętu leśnego.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www gmi nan owi nk a.p 1
V I S p o tk a n ie z K u ltu r ą T a ta rs k ą i R e g io n a ln ą .
S tu d z ia n k a , 12 lip c a 2015

V/ tym roku gośćmi Festiwalu będą zespoły Organizatorzy: Stowarzyszenie Rozwoju
z Egiptu, Frańqi, Gruzji, Rumunii, Hiszpanii, Mek Miejscowości Studzianka, Urząd Gminy Łomazy,
GOK w Łomazach
syku, Niemiec, Serbii, Słowacji Ukrainy i Polski.
Więcej informaqi można znaleźć na stronie:
Podczas imprezy organizowane będą warsztaty
wwwzpit.pl
kuchni tatarskiej i tańca tatarskiego, pokazy łuczD z ie ń D rw a la . N o w in k a , 1 2 1 ip c a 2 0 1 5
mctwa hi sto rycznego, garncarstwa, wystawa mili
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Nowince tariów, występy artystyczne i kabaretowe, zabawy
i konkursy dla dzieci.

Dzień Drwala to impreza plenerowa prezentu
jąca kulisy tego starego zawodu. Niegdyś drwale
pracowali w obozach i wiedli koczowniczy tryb
życia. Ze względu na specyfikę wykonywanych
czynności z czasem wyodrębniły się dwie grupy
drwali - „g wiz dacze” i „wspinacze” . Zadaniem
„gwizdacza” było ostrzeganie innych gwizdem,
gdy drzewo, które ścinali, zaczynało się niebez
piecznie chwiać. Dobry „g wiz dacz” musiał być
spostrzegawczy i myśleć szybko, gdyż to od niego
zależało życiejego kompanów. „Wspinacz” używał
stalowych hakowi liny do wspinania się na drzewa,
gdzie ścinał ich konary i wierzchołek.

Wszyscy zainteresowani kulturą tatarską będą
mieli okazję spotkać się z przedstawicielami tej
społeczności oraz potomkami Tatarów ze Studzian
ki. Przedsięwzięcie to ma również na celu promocję
dziedzictwa kulturowego regionu.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.lomazy.pl
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społeczność łemkowską z całego świata. Odbywa
się co roku w trzecim lub czwartym tygodniu lip ca w Zdyni. Jest organizowana przez Zjednocze
12 lip c a 2 0 1 5
nie Łemków w specjalnie wybudowanym ośrodku
Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury
w Zdyni.
w Łopienniku, Wójt Gminy Łopiennik Górny
Od prawie 30 lat Łemkowie zbierają się w lip Starosto Powiatowe w Krasnym stawie, LGD
cu przy płomieniach watry, by kultywować swoje
Krasnystaw „Plus", Biblioteka Publiczna Gminy
tradycje. Początkowo spotkaniate, z trudem tolero
Łopiennik Górny
wane przez władze PP\Ł-u, były bardzo kameralne
i pół oficjalne. Odbywały się w Nowicy. V/ latach
30. XX w , władze pozwalały już na dużo większe
zgromadzenia Łemków. Odbywały się one w Bartnem i miały już oficjalną nazwę: Łemkowska Wa
tra. Po 1990 r. jedna z organizacji łemkowskich wy
kupiła grunt w Zdyni. Został on ogrodzony, wybu
dowano na nim m.in. scenę. Od kilkunastu lat jest
to miejsce corocznych spotkań Łemków z Polski,
Ukrainy i Słowacji. Przyjeżdżają rów?nież emigran
ci zza oceanu. Przez trzy dni występują zespoły
folklorystyczne i sprzedaw?ane są wydawani ctwa do
tyczące Łemkow?szczyzny. Można tu rówmież zj eść
potrawy łemkowskie, a wńecz orem pośpiewać przy
Celem Festiwalu jest propagowanie i kulty o gni sku łemkowski e pi eśni. N aj w?ażni ej sza j est j ed wowanie tradycji folkloru, konfrontacja dorobku nak możliw?ość spotkania ludzi, których z rodzin
artystycznego i integracja kapel, zespołów śpie nych wsi los rzucił w różne strony św?iata Jest ich
waczych i solistów, wymiana doświadczeń i do już coraz mniej, ale na Watrę coraz liczniej przyj eżskonalenie warsztatu muzycznego oraz wyłonienie dżają ich dzieci i w?nuki.
najlepszych muzyków w różnych kategoriach kon
kursowych (kapel ludowych, solistów i zespołów
śpiewaczych).
W Festiwalu mogą wziąć udział wszystkie gru
py amatorskie, samodzielnie kapele lub kapele
towarzyszące zespołom, zespoły śpiewacze oraz
pojedynczy wokaliści z akompaniamentem mecha
nicznym.
Przedsięwzięcie to ma charakter konkursowy.
Oceniany będzie poziom artystyczny, dobór reper
tuaru oraz ogólna prezentacj a sceniczna.
Watra trwa trzy dni - piątek, sobota i niedzielą
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
lecz wbększość Łemków?' przyjeżdża już w czwar
www. g okl opi ennik.org
tek. Część Łemków? krytykuje Zjednoczenie Łem
ków? i ostatnie Watry jako bardziej ukraińskie niż
33. Ł e m k o w s k a W a tr a . Z d y n ia (m a ło p o ls k ie ),
łemkow?skie. Podczas imprezy organizow?ane są
1 7 -1 9 lip c a 2 0 1 5
koncerty muzyki tradycyjnej oraz w?spółczesnej
Organizator: Organizacja Społeczna
rozrywkow?ęj opartej na folklorze łemkow?skim,
„Zjednoczenie Łemków "
w?arsztaty tradycyjnych umiejętności, wystaw?y ltp.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
To cykliczną coroczna impreza kulturalna
w górskiej dolinie w Beskidzie Niskim gromadząca www. 1emko u ni on.repub lik a.p 1
11 M ię d z y n a ro d o w y F e s tiw a l L u d o w y

„ Ł ą c z y n a s k u l t u r a ” . Ł o p ie n n ik N a d rz e c z n y ,
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X I I T r a w n ic k a Z a c ie r a . T ra w n ik i,
19 lip ca 2 0 1 5

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury
w Trawnikach, Starostwo Powiatowe -w? Świdniku

Dawniej trawnicka zaciera była bardzo popu
larną zupą, którą gotowano w Trawnikach. Tamtej
sze gospodynie podawały j ąn a różne sposoby - na
mleku, ze skwarkami i cebulką lub kaszą jaglaną.
Ma cześć tej legendarnej potrawy Gminny Ośrodek
Kul tuty w Trawnik ach podjął się organizacji impre
zy pod nazwą „Trawnicka Zaciera” .
Każdy kto chciałby spróbować tego lokalnego
specjału musi więc 19 lip ca udać się do Trawnik,
gdzie obchodzone będzie święto trawnickiej zacie
ry. Oprócz degustacji tego przysmaku, będzie moż
na spróbować swoich sił w turnieju zacierkowym
„O złotą chochlę” oraz wziąć udział w konkursie na
najlepsze ciasto drożdżowe i konkursie potraw re
gionalnych o Nagrodę Wój ta Gminy Trawniki.
Kulinarnym konkursom i degustacjom towa
rzyszyć będzie kiermasz rękodzieła oraz występy
kapel i zespołów ludowych. Podczas festynu odbę
dzie się również IV Nadwieprzański Festiwal Pio
senki i Przyśpiewki Ludowej.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. go ktrawni ki .p1
J a r m a r k Ż u b r a . H a jn ó w k a , 19 lip c a 2 0 1 5

Organizator: Hajnowsh Dom Kultury
W Jarmarku Żubra biorą udział artyści ludowi,
drobni wytwórcy produktów regionalnych, osoby
prezentujące potrawy kuchni regionalnej, a także
firmy, instytucje i organizacje związane z kulturą,
turystyką oraz promocją regionu. Wśród twórców
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są przedstawiciele ginących zawodów, hafciar
ki i koron czarki, tkaczki, plecionkarze ze słomy
i wikliny, wytwórcy galanterii drewnianej, osoby
zajmujące się zdobnictwem domów, mistrzowie
ceramiki i kowalstwa z Polski, Białorusi i Ukra
iny. Można tu podziwiać piękne tkaniny artystycz
ne, ręcznie zdobioną odzież, wycinanki z papieru,
wyroby szydełkowe, drewniane z ab awki, skórzaną
biżuterię, kompozycje z suchych roślin, ozdobne
szkła, wyroby kaletnicze, rzeźbę w glinie, a także
inne oryginalne wyroby rękodzielnicze. Uroki re
gionalnego jedzenia można poznać rozkoszując się
smakiem serów korycińskich, pieczywa kurpiow
skiego, swojskich podlaskich wędlin i pysznych
naturalnych miodów. W trakcie trwania Jarmarku
odbywają się występy kapel ludowych, liczne po
kazy i konkursy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. hdk.haj n owka. pl
23. M ię d z y n a ro d o w y F e s tiw a l D ziecięcy ch
Z e sp o łó w R e g io n a ln y c h „Ś w ięto D zieci G ó r ” .
N ow y S ącz (m a ło p o lsk ie ), 1 9 -2 6 1 ip ca 2015

Organizatorzy: Biuro Organizacyjne Festiwalu
ŚWIĘTO DZIECI GÓR Małopolskie Centrum
Kultury SOKÓŁ
„Święto dzieci gór" w Nowym Sączu jest miej
scem wspólnej zabawy, w czasie której dzieci mają
szansę zapoznania się z bogactwem kultury i trady
cji ludowej różnych stron światą uczą się tolerancji
i szacunku w stosunku do odmienności kulturo
wych, religijnych i obyczajowych różnych naro
dów?'. Festiwal jest jednocześnie miejscem współ
pracy i wymiany dośw?iadczeń kierowników arty127
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stycznych i choreografów prowadzących dziecięce
zespoły folklorystyczne, okazją do zapoznania się
z różnymi sp o sob ami p atrzeni a na folklor dziecięcy
i metodami jego przedstawiania na scenie.
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XX Międzynarodowe Dni Folkloru „W arm ia”.
Olsztyn, 21-25 lip ca 2015
Organizatorzy: Stawarzyszenie Kulturalne Zespól
Pieśni i Tańca „ WAPJulIA ”, Miejski Ośrodek
Kultury w Olsztynie

ŚWIĘTO

DZIECI

GÓR

V/ Festiwalu biorą udział dziecięce zespoły
folklorystyczne, pochodzące z regionów górskich
na świecie. Dopuszcza się możliwość gościnnego
udziału 1-2 zespołów z innych regionów - są one
pełnoprawnymi uczestnikami Festiwalu.
W czasie Festiwalu zespoły prezentują kulturę
własnego regionu - w formie tradycyjnej - poprzez
taniec, śpiew, giy i zabawy dziecięce. Program,
prezentowany podczas koncertów, powinien być
dostosowany do wieku i możliwości interpretacyj
nych dziecka.
Program Festiwalu obejmuje m.in. następujące
wydarzenia:
♦ 19 lipca - korowód festiwalowy ulicami miasta
Nowego Sącza, uroczystość otwarcia Festiwalu
oraz koncert inauguracyjny na scenie plenerowej.
♦ U dzi ał wszystki ch z e sp o1ów w m sz ach fe stiwal o wych w dniach 19 i 26 lipca
♦ 20-25 lipca - Dni Narodowe poszczególnych ze
społów.
♦ Koncerty w innych miastach i uzdrowiskach re
gionu.
♦ Imprezy towarzyszące (wspólne ogniska, spotka
nia, imprezy sportowe, wycieczki - zapewniające
uczestnikom możliwość wypoczynku i zabawy,
ajednocześnie stwarzające okazję pozn ani a pięk
nego regionu i zabytków południowej Polski).
♦ 2 6 lipca koncert finałowy - według scenariusza
reżysera koncertów.
♦ Koncerty wieczorne kapel (akompaniujących ze
społów instrumentalnych).
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. swi eto dzi e ci g or. pl
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Międzynarodowe Olsztyńskie Dni Folklo
ru „Warmia” to niezwykłe święto tańcą muzyki
i śpiewna, kultywujące i upowszechniające dorobek
dziedzictwa kulturowego wielu narodowości. Jego
główną ideą jest przybliżanie społeczności regionu
oraz odwiedzającym go turystom, piękna zawarte
go w tańcu i muzyce ludowej. Główna scena festi
wal owa j e st zl okali zo wan a w Amfit eatrz e im. Cze sława Niemena w Olsztynie. Poza tym w okolicz
nych miejscowościach odbywają się tzw. „koncerty
towarzyszące” . Podczas codziennych prezentacji
koncertowych przybyli na tę uroczystość goście
mają okazję zapoznać się z dorobkiem kulturowym
nacji z najdalszych zakątków' świata. Dodatkowych
wyrażeń dostarczają występy Zespołu Pieśni i Tańca
„Warmia” oraz pokazy uczestników' Ogólnopol
skich Spotkań Dziecięcych Zespołów' Folklory
stycznych.
Międzynarodowa Dni Folkloru „Warmia”
otwiera barwny korow'ód ulicami starów'ki. Pre
zentujący się na scenie główmej artyści biorą udział
w' Konkursie Zabaw' Ludowych i Integracyjnych,
którego główmym celem jest w'ciągnięcie publicz
ności do wspólnej zabawy. Przy ocenie zmagań
konkursowych brana jest pod uw'agę metodyką
styl, osiągnięty efekt. Kulminacją Dni Folkloru,
obok koncertu zamknięcia jest Ogólnopolski Kon
kurs Tańców' Polskich. Uczestnicy w indywidu
alnych parach prezentują polskie tańce narodowa
w' 7 kategoriach wiekowych oraz w tzw. konku-
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rencji „kar mazurowych” - zespołowych prezenta
cjach salonowej formy tańca.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.warmia.art.p 1 i www. m ok. o1sztyn.p 1
G L O B A L T I C A - F e s tiw a l K u ltu r y Ś w ia ta .
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X X F e stiw a l W ie lu K u ltu r i N a ro d ó w
„Z w i ej sk ieg o p od w ó rz a ” . C z e re m c h a ,

24-26 lip ca 2015
Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury
w Czeremsze, Stowarzyszenie Miłośników Kultury
Ludowej

G d y n ia (p o m o rs k ie ), 2 2 -2 6 lip ca 2 0 1 5

Organizator: Fundacja Kultury LIBERTY

GLOBALTICA - Festiwal Kultury Świata jest
swoistą podróżą do źródeł, uczestniczącym grupom
me można zarzucić odtwórczośd. Duch wielolet
nich tradyqi jest dla nich inspiracją i narzędziem do
własnych poszukiwań, możliwością rozwoju przy
jednoczesnej pielęgnacji najcenmej szych wartości
artystycznych. Festiwal prezentuje różnorodność
kultury muzycznej w nowoczesnej formie.
Festiwal organizowany od 2005 r., to wyda
rzenie unikatowe i niezwykle interesujące z wielu
powodów. Jednym z nich jest bardzo istotna w dzi
siejszym świecie potrzeb a tolerancji i otwartości na
inne kultury, na reprezentowane przez nie wartości,
którą GLOBALTICA realizuje na najwyższym po
ziomie artystycznym.
GLOBALTICA to me tylko festiwal muzyczny,
ale także miejsce spotkań całych rodzin, przyjaciół
i znajomych. Obchodzone w tym roku urodziny to
okazja do wspólnego świętowania.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.globaltica.pl

Festiwal stanowi cykl spotkań folkowych, na
który składają się występy artystyczne zespołów
z Polski i zagranicy, wystawy, spektakle teatralne,
prezentaqe wyrobów rękodzielniczych, warsztaty
twórców ludowych oraz degustacje potraw regio
nalnych.
W tegorocznej jubileuszowej edycji organizato
rzy przewidują wiele atrakcji. W pierwszym dniu
festiwalowym odbędzie się konferencj a „Kultura naród - etniczność na pograniczach Europy i świa
ta” oraz otwarcie wystawy „Bieżeństwo. Niezwy
kła historia zwykłych ludzi” .
Na dwa następne dm przewidziane są warszta
ty rękodzielmcze: (wyplatanie ze słomy, garncar
skie, filcowania, twórców bretońskich i liryczne),
kulinarny konkurs plenerowy, spotkanie autorskie
w Piotrem Nestorowiczem, pokazy filmowe, prze
gląd artystów grających na harmonijkach ustnych
oraz warsztaty śpiewna „białego”.

Wydarzeniom tym towarzyszyć będą liczne
koncerty, degustacje potraw regionalnych oraz
kiermasz ręko dzieł a lud owego.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. fe stiwal cz erem ch a.p 1
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„ W e r te p ” - V I I M ię d z y n a ro d o w y F e s tiw a l
T e a tra ln y . P o lic z n a , D u b ic z e C e rk ie w n e ,
N arew , H a jn ó w k a , O r la , K lesz cze le , N a re w k a ,
2 4 lip ca - 2 s ie r p n ia 2 0 1 5

Organizator: Stowarzyszenie Kulturalne
Pocztó-wka
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Festiwal stwarza mieszkańcom zupełnie nową
perspektywę rozumienia współczesnej kultury
i aktywnego w niej uczestnictwa. Łącząc tradycje
z nowoczesnością oraz ukazując teatr w szerokim
kontekście aktualnych polskich i międzynarodo
wych dokonań, propagując innowacyjne projekty
artystyczne i nowatorskie interpretacje klasyki, od
działuje kulturo twórczo na szerokie i zróżnicow'ane
w'iekow'o i społecznie grono odbiorców'.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. w'ertep festiv al .p1
X X V III M ię d z y n a ro d o w a B ie sia d a
N a d b u ia ń s k a . S ła w a ty c z e , 25-2Ć lip ca 2015

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury, Zespól
Szkól, Stowarzyszenie „Bużanie", Stowarzyszenie
Rozwoju Gminy Sławatycze

Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Wertep”
to nąj ważni ej sza impreza teatralna w regionie Pusz
czy Białowieskiej. Jego ideąj est wędrówka ze sztu
k ą - dzielenie się nią i współtworzenie jej. Dlatego
właśnie odbywa się w różnych miej scach Podlasią
każdego dnia w innej miejscowości. Zaproszeni
artyści prezentują różne formy sztuki, a widzowie
mogą uczestniczyć w przedstawieniach zarówno
dla dzieci, jak i dorosłych. V/ ciągu 7 dni Festiwalu,
publiczność ogląda 60-90 spektakli.
Nazwa Festiwalu nawiązuje do tradycji teatrów
wertep owych, czyli wędrujących, które funkcjono
wały przed wojną na terenie Podlasia. Na wschod
nich rubieżach Pieczy pospolitej działały wtedy
teatry wiejskie, które odgrywały sztuki obrzędowe,
mi steryjne, jarmarczne.
Każda edycja „Wertepu” przynosi nowe propozy
cje artystyczne, możliwość spotkani a innych artystów,
kultur i tradycji narodowych. Program jest różnorod
ny: bajki dla dzieci, spektakle plenerowe, przedsta
wienia salowe i koncerty. VII edycja Festiwalu bę
dzie ukierunkowana tematycznie na „PÓŁNOCNĄ
STP\.ONĘ ŚWIATA”. Swoją twórczość zaprezentują
artyści z takich krajów jak: Norwegią Szwecja, Da
nia, Finlandia, a także grupy teatralne z Polski i UE.
130

Impreza popularyzująca kulturę ludow'ą grup
narodowościowych, etnicznych i etnograficznych
zamieszkujących regiony nadbużańskie Polski,
Białorusi i Ukrainy, poprzez prezentacje artystycz
ne twórców' zespołów' muzycznych, tanecznych,
folkowych, kapel, solistów, kabaretów'.
To śwńęto z tradyqami, adresow'ane do nadbużańskiej społeczności, integrujące środowisko lo
kalne, promujące okoliczną kulturę i tradycję.
W programie koncerty, prezentacje, konkursy,
pokazy, wystawy, kiermasze i degustacje.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. sl aw'aty cz e.pl
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9. P ie n iń s k i F e s tiw a l K u l t u r G ó rs k ic h

755. J a r m a r k św. D o m in ik a . G d a ń s k ,

- Ł e m k ó w , R u sm aków i G ó ra li. J a w o r k i

25 lip c a - 16 s ie rp n ia 2015

(m a ło p o lsk ie ), 25 lip ca 2 0 1 5

Organizator: Mędzynarodowe Targ. Gdańskie S.A.

Organizatorzy: Stowarzyszenie na Przecz Promocji
i Rozwoju Jaworek oraz Miejski Ośrodek
Kultury w Szczawnicy i Urząd Miasta i Gminy
Szczawnica
Stouiorzyizanic no rzacz
Promocji i Rozwoju Jaw o rek
oraz
M iejski Otrodek Kultury w Szczawnicy
zoproszo na
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Głównym celem Festiwalu Kultur Górskich jest
propagowanie regionalnych tradycji, które są pod
stawą zachowania pamięci o pochodzeniu lokal
nych społeczności. Festiwal jest ukłonem w stronę
dawnych mieszkańców czterech okolicznych wsi
- Szlachtowęj, Jaworek, Białej i Czarnej Wody,
wysiedlonych w czasie akcji Wisła w 1947 r. - Rusinów Szlachtowskich, oraz ich potomków miesz
kających tu dzisiaj.
Festiwal, to bogaty program regionalnych pre
zentacji od poezji, teatru, poprzez ubiory, tańce
i muzykę. Wszystko to zostanie zaprezentowane
przez regionalne zespoły folki oly styczne. Przyby
li na festiwal będą mogli degustować m.in. bardzo
dobre regionalne wypieki cukiernicze; obejrzeć
prezentację odchodzących zawodów czy wystawę
fotograficzną
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. pi eniny in fo.p 1

„Jarmark św. Dominika” jest imprezą plenerowy
o charakterze handlowa-rozrywkowym. Najstarszą,
naj słynni ej sz ą, nąj wi ęk sz ą w Pol sc e i j edną z najwi ększych w Europie. Jego tradycja sięgaXIII wieku, kie
dy to gdański klasztor ojców? Dominikanów? otrzymał
od pap i eża Alek sandra IV przywilej udzielania odpu
stu w? dniu święta ich założyciela Z uroczystościami
odpustowymi związano jarmark handlowy. Dziś Jar
mark działa jak magnes, rokrocznie przyciągając do
Gdańska tłumy turystów? i mieszkańców? Trójmiasta
V/ 2014 r. odwiedziło go blisko 6 min gości!
Atrakcyjność imprezy wynika z połączenia ofer
ty handlowej - starocie, antyki, wyroby artystycz
ne, rzemieślnicze i regionalne prezentow?ane są na
ponad 1000 kramów? - z programem kulturalnym,
bogatym w? wydarzenia artystyczne: kostiumow?e
parady, spektakle teatralne, konkursy, projekty in
teraktywne i koncerty.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. j arm arkd omini ka. p 1
14. O g ó ln o p o lsk i F e stiw a l K a p e l
P o d w ó rk o w y c h . Ł o b ez (z a c h o d n io p o m o rs k ie ),
31 lip c a - 2 s ie rp n ia 2015

Organizatorzy: Łoheskż Dom Kultury, Zamek
Książąt Pomorskich -u? Szczecinie, Starostwo
Powiatowe n? Łobzie
Celem festiw?alu jest kultyw?ow?anie i rozw?ij anie
folkloru miast i miasteczek, do starczenie w?ykon aw?com i słuchaczom w?iele dobrej zabawy, uśmiechu
oraz konfrontacja i wymiana doświadczeń amator
skiej twórczości artystycznej.
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zakupić ludowe wyroby (kosze, wisiorki, szkatułki
itp.) oraz zasmakować w tradycyjnej kuchni. Od
będzie się także konkurs na potrawkę festiw?alu oraz
konkurs na wykonanie pracy z surowic ów wtórnych
„Zostań EKOistą” . Po południu na scenie zaprezen
tują się lokalne zespoły ludowe.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.gdk.com.pl

Prezentacja konkursowa kapel obejmuje 5 utwo
rów ocenianych przez jury wg następujących kry
teriów:
♦ dobór repertuaru nawiązujący do tradycji folklo
ru miejskiego,
♦ instrumentarium tradycyjne, zakaz używania
keyboardów, instrumentów elektronicznych (do
puszczalna gitara basowa),
♦ ogólny wyraz artystyczny (stroje, kontakt z pu
blicznością),
♦ mile widziane własne kompozycje oraz teksty
utworów.
Obowiązkowo kapele prezentują się w plenerze
- b e z nagłośnienia oraz biorą udział w barwnym
korowodzie.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. 1ob ez -1dk.ho m e. p 1
6. F e s tiw a l T w ó rc z o śc i L u d o w e j. B a rtk o w o

Ś w ięto M a z ia rz y Ł o s ia ń s k ic h . L o sie

(z a c h o d n io p o m o rs k ie ), s ie rp ie ń 2015

(m a ło p o lsk ie ), s ie rp ie ń 2015

Organizatorzy: Gryfińsh Dom Kultury i sołectwo
w Bartkowie

Organizator: Zagroda Maziarska w Łosiu

Impreza odbywa się w podgryfińskiej wsi,
w której od kilkudziesięciu lat działa Kapela Lu
dowca Bartkowiacy. Impreza z roku na rok przy
ciąga coraz większe rzesze miłośników folkloru
i współczesnej muzyki folkowej. Prezentacjom
scenicznym towarzyszą kilkugodzinne warsztaty
artystyczne.
Główną ideą festiwalu jest upowszechnianie
i popularyzacja sztuki ludowej, a zarazem wspól
na zabawa mieszkańców?' wsi i przybyłych gości.
V/ ten dzień już od godzin przedpołudniowych,
odbędą się otwarte warsztaty: tkackie, siano pl ot ów?
i m. Nie zabraknie stoisk, na których będzie można
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Na przełomie XIX i XX w. wieś Łosie zasłynę
ła z maziarstwą które polegało na produkcji i ob
woźnym handlu wyrobami ropopochodnymi w tym
mazią do smarowania osi wozów Maziarze z Łosia
handlowali tym wyrobem na dużą skalę, w swych
ciężkich wozach jeździli do Warszawy, Kalisza,
Łomży oraz na Słowację, do Siedmiogrodu i Mo
raw Docierali nawet do Rygi i Jekaterynburga Po
I wojnie światowej zaprzestali wytwarzania mazi
i handlowali fabrycznymi przetworami naftowy
mi, odpowiednio przez siebie uszlachetnionymi na
terenach II Rzeczypospolitej. Niegdyś maziarstwo
przynosiło wielkie dochody i Łosie szybko stało się
wsią niezwykle zamożną Po II wojnie światowej
maziarski handel obwoźny upadł, niemniej wŁosiu
żyją jeszcze ostatni maziarze, znajduje się tam też
oryginalny wóz kupiecki....
Aby ocalić od zapomnienia maziarstwo łosiańskie, od kilku lat organizowane jest „Święto Ma
ziarzy Łosiańskich” V/programie imprezy przewi
dziano: koncerty kapel regionalnych, sprzedaż rę
kodzieła, warsztaty i prezentacje (wyrób dziegciu,
wyrób kół drewnianych, gontów, łyżek), warsztaty
artystyczne dla dzieci, doroczny konkurs o tytuł
„Honorowego Maziarza” - wtaczanie beczek na
wóz maziarski, potrawy kuchni łemkowskiej i pogórzańskiej.
Więcej informaqi można znaleźć na stronie:
www. muz eum. g orli c e.pl

Imprez}?'folkioiystyczne
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małej architektury jak piec garncarski, studnie, ka
pliczki itp. Urządzone wnętrza odtwarzają wygląd
dawnych zagród chłopskich.

Impreza ma na celu budowlanie dialogu mię
dzynarodowego, kształtowanie przyszłości opar
tej na tradycji i promocję walorów turystycznych
i kulturowych gminy Gorlice. Widzowie będą mieli
możliwość oglądać prezentacje i wystawy ludowe
go rękodzieła artystycznego i ginących zawodów
Łemków?'i Pogórzan: malarstwą haftu, garncarstwa
oraz nieodpłatnie zwiedzić Kasztel oraz wszystkie
obiekty i chałupy w Skansenie.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. gmi na. gorli ce.p 1
K ip i k a s z a , k ip i g r o c h .... S k a n s e n W si
P o g ó rz a ń s k ię j w S z y m b a rk u (m a ło p o sk ie ),

12. P a n o r a m a K u ltu r . S z y m b a r k (m a ło p o lsk ie ),

s ie rp ie ń 2015

s ie rp ie ń 2 0 1 5

Organizatorzy: Muzeum - Dwory Karwacjanów
i Gładyszów w Gorlicach

Organizatorzy: Gmina Gorlice i Ośrodek Kultury
Gminy Gorlice oraz Starostwo Powiatowe
w Gorlicach, Muzeum - Dwory Karwacjanów
i Gładyszów w Gorlicach, Sołectwo w Szymbarku
W Skansenie Wsi Pogórzańskięj im. prof. Roma
na Reinfussa w Szymbarku, w sierpniu 2015 r. po
raz dwunasty odbędzie się „Panorama Kultur”. To
impreza plenerowa, w programie której nie brak wy
stępów zespołów folklorystycznych oraz prezentacji
sztuki ludowej. Jest również okazją do poznani a cen
ny ch z abytk ów b ud owni ctwa wi ej ski e go Po gó rz an.
Do chwili obecnej na teren skansenu przeniesiono
kilkanaście oiyginalnych obiektów, w tym cztery
XIX-wieczne chałupy, a także stodoły, stajnie, wia
traki, olejarnię, kuźnię oraz szereg przykładów tzw.

„Kipi kasza, kipi groch” - pod taką właśnie nazwą odbędzie się niedzielna imprez a folklorystycz
na w szymbarskim skansenie, tym razem z akcen
tem kulinarnym.
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Uczestnicząc w naszych w'arsztatach, masz oka
Tego dnia nad skansenem będzie unosił się za
pach potraw, które zostaną przygotowane z kaszy zję nauczyć się lub przypomnieć sobie jak wyglądały
i grochu. Będzie można nąeść się do syta, nauczyć tradycyjne prace żniwne. To nad nimi unosi się duch
robić równe ozdoby z siana i posłuchać muzyki szacunku dla pracy, której efektem będzie chleb na
cały przyszły rok. Z miłości do pracy na roli, po
w wykonaniu zespołu folklorystycznego.
górzańskiej przyrody, kultury i dziedzictwa, chęci
W programie przewidziano:
♦ Kiermasz i degustację tradycyjnych potraw przy dzielenia się swoimi pasjami zrodziła się impreza gotowywanych z kaszy i grochu.
Żniwa
Pierwszy dzień imprezy to zapoznanie z gospo
♦ Prezentację dawnych sprzętowi ich wykorzysta
darstwem i gospodarzem. Drugi to tzw. dzień prac
nie dawniej przy wyrobie kasz.
poi owych:
♦ Warsztaty rękodzielnicze.
♦ Pobudkaze śpiewem pierwszych ptaków'.
♦ Wy stęp kapeli.
♦ Promocję lokalnych gospodarstw' agrotuiystycz ♦ Zbiorowe wyjście na łąkę i koszenie trawy z rosą
(wszyscy wychodzą boso), z pieśnią na ustach.
nych.
♦ Tradycyjne śniadanie i przygotow'anie do żniw'
♦ Prop agowanie zdrowego żywienia.
(omówienie sprzętów' i ubiorów' klepanie
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
i ostrzenie kosy).
www. muz eum.g orli c e.pl
♦ Wyjście w pole osób nocujących i wszystkich
przybyłych do Paryi: koszenie sierpem i kosą,
Ż n iw a w P a ry i. O łpiny (m ałopolskie), sie rp ie ń 2015
kręcenie powróseł, odbieranie zboża i wiązanie
Organizatorzy: Gospodarstwo Agroturystyczne
snopów'.
i Stajnia Koni „ParyJa” w OŁpinach, Centrum
Usług Turystycznych i Przedsiębiorczości, Gminne ♦ Powrót na południe: dojenie krów' napasame
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach,
kom.
Wesoła Wspólnota w Ołpinach
♦ Powtórne wyjście w pole do żniwa: stawianie,
wiązanie i chochołenie kop (mendli, panienek),
zazbieryw'anie ścierni ze źdźbeł i kłósek.
♦ Przyjazd wozu po snopki wraz z juzyną dla żni
wiarzy: juzy na (podwieczorek), załadunek sno
pów, powrót z polanaw'oziei pieszo.
Wieczorna biesiada z muzyką, ogniskiem i zabawami.
Trzeciego dnia imprezy przewidziane są warsz
taty zajęć okol orolniczych tj. młócenie cepami
i wiązanie słomy, odwaewanie wiejadłem i młyn
kiem, kręcenie micorek, kręcenie powrozów,
warsztaty rękodzieła ludowego. W czasie trwania
imprezy (sobota-niedziela) koła gospodyń wiej
„Żniwa w Paryi” należą do tego typy wydarzeń, skich serwować będą produkty regionalne.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
na które się czeka... „Żniwa w Paryi” to Warsztaty
na Szlaku Rzemiosła, które są kontynuacją rozpo www. p aryj a. p og orza. p 1
czętych sianokosami w gospodarstwie Paryja imprez
okołorolmczych na Pogórzu, wpisują się w roczny 9 . F e stiw a l S z tu k i L u d o w e j. P o z n a ń
cykl prac na roli. Jest to prób a przeniesienia ze skan (w ie lk o p o lsk ie), s ie rp ie ń 2015
senów' w'rodzimy krą obrąz kultury i tradycji zwią Organizator: Uczelniane Centrum Kultury
zanej z pracami poi owymi. Bo, gdzie jak nie w sercu Politechniki Poznańskiej
pogórzańskiej - rolniczej wsi, w środku lata usły
szysz chrzęst koszonego zboża czy głos przepiórki
„Festiwal Sztuki Ludowej” to kluczowy projekt
Uczelnianego Centrum Kultury Politechniki Pouciekającej z ostatniego pokosu.
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znańskięj oraz Towarzystwa „Po li gro dzianie” . Jest
to unikatowe przedsięwzięcie, łączące tradycję
i folklor ze współczesnym podejściem do sztuki,
prezentujące oiyginalne wydarzenia, które czerpią
inspiracje z kultury ludowej.

Imprez}?'folkiotystyczne
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początkowała planowany cykl festynów z udziałem
przedstawicieli krajów związanych z przebiegiem
szlaku bursztynowego łączącego dzisiejsze Włochy
z wybrzezem Bałtyku na obszarze współczesnej
Polski, Litwy i Rosji.

V/ tegorocznej edycji Festiwalu - udział wezmą
zespoły z różnych państw Europy. Przez kilka dni
w sierpniu, mieszkańcy Wiel ko polski uczestniczą
w koncertach, podczas których wy stępują zespoły
W ramach „Europejskiego Święta Bursztynu”
folklorystyczne z całego świata. Festiwal Sztuki
Ludowej to jedyne przedsięwzięcie o tematyce kul odbywają się m.in.: pochody uczestników w stro
tury tradycyjnej tak mocno angażujące publiczność jach historycznych, wyścigi rydwanów, jarmarki,
do aktywnego uczestnictwa. Oprócz prezentacji wioska rzemieślników, konkursy i zabawy dla naj
scenicznych odbywają się warsztaty wokalne, mu młodszych, warsztaty, występy artystyczne, kon
zyczno-instrumentalne, taneczne, projekcje filmów, certy, inscenizacje historyczne z udziałem grup odimprezy kulturalne z jam session i zabawami ta twórstwa historycznego z Polski i zagranicy, degu
stacje, konferencja naukowa „Ma Bursztynowych
necznymi.
W 2011 r. Festiwal otrzymał dyplom „Diploma Szlakach” i wiele innych atrakcji.
Więcej informaqi można znaleźć na stronie:
of Excellence” Euro pean Folk Culture Organisation, a w 2012 r. UNESCO objęło nad nim swój www.wielun.pl
patronat.
Więcej informaqi można znaleźć na stronie: T rz e b ia to w s k ie Ś w ięto K aszy.
T rz e b ia tó w (z a c h o d n io p o m o rs k ie ),
www. nalu d owo pl/kal end arz- imprez
1 s ie rp n ia 2015
9. E u r o p e js k ie Ś w ięto B u rs z ty n u . W ie lu ń

Orgamzator: Trzebiatowski Ośrodek Kultury

(łó d z k ie ), s ie r p ie ń 2 0 1 5

Organizator: Gmina Wieluń

„Trzebiatowskie Święto Kaszy” to największa
cykliczna impreza organizowana przez Trzebiatow
„Europ ęj ski e Święto Bursztynu” ma na celu pro - ski Ośrodek Kultury. Nawiązuje do legendy trze
mocję archeologiczno-historycznego dziedzictwa bi at owski ej, głoszącej o misce kaszy, która spada
kulturowego oraz krą obraz owo-przyrodniczych jąc z baszty obronnej uratowała Trzebiatów, przed
walorów regionów położonych na trasie przebiegu najazdem Gryficzan. Symboliczna Baszta Kaszana
starożytnego szlaku handlowego, jakim był szlak zdobi miasto i zachwyca turystów w czasach obec
bursztynowy, przy udziale lokalnych społeczności. nych. Podczas święta mieszkańcy oraz turyści czę
Pierwsza edyqą która odbyła się w roku 2007 za stowani są kaszą po rycersku.
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nad pszczołami oraz degustować i zakupić produk
ty pszczele, tj. miód, pyłek pszczeli, propolis, wosk.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.mnp e.pl
R e d y k . J a w o r k i k . S zcz aw n icy (m a ło p o lsk ie ),
2 s ie rp n ia 2015

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury
w Szczawnicy

Święto rozpoczyna korowód ze słoniem, któ
ry spod Baszty Kaszanej przechodzi ulicami mia
sta. Podczas imprezy odbywa się również Jarmark
Norbertański, prezentacja stoisk rękodzielniczych,
pokazy wojów, koncerty. Ma zakończenie spektakl
Biała Dama oraz pokaz sztucznych ogni.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. trz eb i atow. p 1

„R.edyk” to święto owiec i pasterzy, wyjście
owiec na wypas, a jako impreza: regionalne potra
wy, strzyżenie owiec, pucenie (robienie) oscypka
i wiele innych atrakcji przypominających zwyczaje
pasterskie i przybliżających kulturę górali. Trady
cyjnie najważniejszy redyk wy rusz ał z Ludźmierza
na Podhalu.

P o w ia to w e Ś w ięto M io d u „ M io d o b r a n ie p o d
L ip o w cem ” . W y giełz ów (m a ło p o ls k ie ),
2 s ie r p n ia 2 0 1 5

Organizatorzy: Muzeum Nadwiślański Park
Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

„Redyk” w Jaworkach jest najstarszą imprezą
Lata Pienińskiego. Na scenie tego dnia zaprezen
tują się regionalne zespoły folklorystyczne, a baco
wie pokażą obyczaje i tradycje pasterskie - zaga
niani ei strzyżenie owiec oraz wyrób oscypków.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. m ok sz czawni c a. pl
9 . D z ik i Z a c h ó d w K u ro z w ę k a c h . K u ro z w ę k i
(św ię to k rz y sk ie ), 7 -9 s ie r p n ia 2015

Organizator: Pałac w Kurozwękach
„Miodobranie pod Lipowcem” - to tradycyjne
święto pszczelarzy organizowane od 1999 r., pod
czas którego w "Wygiełzowie prezentują się Koła
Pszczelarskie skupione w Powiatowej Prądzie Bartniczej oraz zaproszone Koła z regionu Małopolski
Zachodniej. W trakcie imprezy usłyszeć można
opowieści o życiu pszczół, poznać tajniki opieki
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Trzydniowy festyn w otoczeniu zabytkowego
pałacu w Kurozwękach tuż obok jedynego w Pol
sce stada bizonów amerykańskich. Uczestnicy mają
ni ep owtarz aln ą okazj ę sk orzy stać z p ok az ów In di an
i kowbojów na terenie wioski indiańskiej: tańców
indiańskich i country, ujeżdżania kom, kaskaderki
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konnej oraz wejścia do obozu samurajowi obozu
poszukiwaczy złota. W czasie święta funkcjonuje
labirynt z konopi oraz miejsca do gier i zabaw strzelnicą amfibie, i wiele innych. Corocznie na
scenie przed pałacem występują artyści i zespoły
muzyczne.

Imprez}?'folkiotystyczne

w

III kwartale 2015

trzech dni imprez festiwalowych jest koncert galo
wy, w trakcie którego prezentują się kapele, chóry
oraz zespoły pieśni i tańca.
Występom towarzyszą wystawy plastyczne, fo
tograficzne, rękodzieła, wieczory poetyckie, kier
masze i degustacje kresowych potraw. Festiwal jest
najciekawszym obok Pikniku Country przedsię
wzięciem kulturalnym miasta Mrągowa.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. ckit.mr ag owo.p 1
X X B ie sia d a Z e sp o łó w K re so w y c h . G ro d z ie c ,
8 s ie rp n ia 2015

Organizatorzy: „ Zamek Grodziec", Towarzystwo
Milos ni kó-w Gminy Pielgrzymka

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. kuro z weki.c om
X X I F e s tiw a l K u ltu r y K re s o w e j. M rą g o w o ,
7 -9 s ie r p n ia 2 0 1 5

Organizator: Centrum Kultury i Turystyki
•w?Mrągowie

Festiwal jest niekonwencjonalnym zjawiskiem
kulturowym i jedyną tego rodzaju propozycją
w kraju. Ma scenie festiwalowej odbywają się wy
stępy zespołów muzycznych i tanecznych z Li
twy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy. Podsumowaniem

Podczas imprezy odbędą się występy zespołów
kresowych, konkurs na Potrawy i Nalewki Kreso
we, zwiedzanie zamku z przewodnikiem, prezen
tacja wyrobów? rzemieślniczych oraz warsztaty rę
kodzielnicze. Gośćmi Biesiady są twórcy wyrobów?
porcelany, biżuterii ręcznie wykonanej, papierowej
wikliny, smakołyków? z malin, ozdób z krępiny, ka
mieni szlachetnych, a także obrazów? wykonanych
techniką haftu matematycznego. Można spróbować
swoich sil w wykonywaniu różnego rodzaju ozdób
i przedmiotów? użytkowych. W zeszłym roku duże
wrażenie na uczestnikach Biesiady zrobił występ
solistki z Kałusza na Ukrainie - Halyny Bałaban.
Z pewnością i tegoroczna edycja dostarczy go
ściom wielu niesamow?itych wrażeń.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www grodzi ec.com
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15. Ś w ia to w y P r z e g lą d F o lk lo r u
IN T E G R A C J E . P o z n a ń , 9 - 1 6 s ie r p n ia 2 0 1 5

Organizator: Zespól Tańca Ludowego „Poznań ”
AWF

Światowy Przegląd Folkloru „Integracje” jest
międzynarodowym festiwalem organizowanym
głównie przez Akademię Wychowania Fizycznego
im. E. Piaseckiego w Poznaniu od 2001 roku. Po
wstał dzięki wielu osobom życzliwym projektowi
organizacji festiwalu fo lkl oty stycznego w stolicy
■Wielkopolski. Pomysłodawcą i twórcą formuły
festiwalu jest Dariusz Majchrowicz: dyrektor arty
styczny, choreograf i kierownik Zespołu Tańca Lu
dowego „Poznań” działającego przy poznańskim
AWF-ie.
Co odróżnia „Integracje” od wielu odbywają
cych się co roku w naszym kraju imprez folki oiystycznych i folkowych? Przede wszystkim zasięg
przeglądu: zespoły uczestniczące w festiwalu kon
certują w czasie tygodniowego pobytu w naszym
kraju w czterech miastach województwa. Do tej
pory festiwal odwiedził Leszno, Wągrowiec, Słup
cę, Grodzisk Wiel ko polski, Konin, Wronki i oczy
wiście Poznań. Goszczono u nas zespoły z P\.osji,
Ukrainy, Czech, Słowacji, Węgier, Macedonii,
Cypru Tureckiego, Serbii i Czarnogóiy, Estonii,
Turcji.... łącznie ponad 300 tancerzy i muzyków
w każdej edycji. Zespoły me tylko koncertują, ale
i dobrze się bawią. Organizatorzy wypełniają ich
czas wolny proponując zwiedzanie atrakcji tury
stycznych, a wieczorami spotykając się z wszyst
kimi podczas wieczorów narodowych przygotowy
wanych przez poszczególne grupy w festiwalowym
klubie.
Od 2005 r. uatrakcyjniono program festiwalu,
wzbogacając go o prezentacje sportów tradycyj
nych. Sporty te, uprawiane w dawnej Polsce, opra
cowane zostały na nowo przez prof. Wojciecha Li
pońskiego. V/ 2012 r. organizatorzy wy szli naprze
ciw potrzebom najmłodszych widzów zapraszając
dzieci do udziału w warsztatach z zakresu kultury
ludowej, prowadzonych przez zagram cznych gości.
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Festiwal nie ma charakteru konkursu. Jedyna
i najważniejsza nagroda przyznawana jest przez
oglądającą prezentacje publiczność. Widzowie
glosują na wybrane przez siebie zespoły podczas
wszystkich koncertów. Głosy są pieczołowicie zli
czane, a rezultat ogłaszany podczas Koncertu Finał owe go „ Muzyk a w Folki orz e Świ at a” .
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. fe stiwal.awf.p ozn an.pl
49. S a b a ło w e B a ja n ia O g ó ln o p o lsk ie g o
K o n k u r s u G a w ę d z ia rz y , In s tru m e n ta lis tó w ,
Ś p ie w ak ó w , D ru ż b ó w i S ta ro s tó w W e seln y ch .
B u k o w in a T a trz a ń s k a (m a ło p o lsk ie ),
1 2 -1 6 s ie rp n ia 2015

Orgamzator: Bukowiańskie Centrum Kultury
„Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej

„Sabałowe Bajania” to ogólnopolski konkurs
gawędziarzy góralskich, koncerty tradycyjnej mu
zyki z Podhala, popisy śpiewaków, drużbów i sta
rostów weselnych wieńczy finałowa Sabałowa
Moc, odbywająca się w pięknej scenerii górskich
lasów w Niebieskiej Dolinie koło Bukowiny Ta
trzańskiej.
Od zarania dziejów śpiew i muzyka towarzy
szyły góralom podhalańskim i umilały niełatwe
życie, sprawiały, że czas szybciej mijał. Dawni
górale spotykali się wieczorami na po siadach.
Kobiety przędły wełnę, darły pierze lub tarły
len, a mężczyźni naprawiali uprząż, wykonywa
li drobne sprzęty i narzędzia gospodarskie. Snuły
się opowieści o duchach i strachach, boginkach,
dziwozonach i płanetnikach. Muzykanci stroili
gęśliki i po siady kończyły się śpiewem, tańcem
i muzyką.
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„Sabałowe Bajania” zrodziły się z podhalańskiej
tradycji gawędzi arstwą umiłowania tańcą śpiewu
i muzyki góralskiej. W tym roku po raz 49. spotkają się
w Domu Ludowym uczestnicy, miłośnicy i obserwa
torzy „Sabałowych Bąjań” Od samego początku im
preza ta ciesz}? się wielkim zainteresowaniem i ściąga
do Bukowiny coraz większe rzesze ludzi z całej Polski.
Pierwsze „Sabałowe Bajania” w Bukowinie
Tatrzańskiej zorganizowane zostały w 1967 r. Ich
pomysłodawcą był ówczesny prezes Domu Ludo
wego Józef Pitorak. Ten światły, wszechstronnie
utalentowany góral wiedział, że niepielęgnowana
spuścizna kulturowa szybko zginie. Aby stare zwy
czaje i obrzędy, gw?ara, muzyka i strój góralski nie
poszły w?zapomnienie - podjął próbę ożywienia ich
na scenie Domu Ludow?ego.
Pierwsze „Sabałowie Bajania” pomyślane były
jako konkurs gawędziarzy i instrumentalistów? oraz
imprezy tow?arzyszące - w?ystępy zespołów? regio
nalnych i prezentaqa przedstaw?ień teatralnych.
Miała to być impreza lokalna, zasięgiem obejmu
jąca były pow?iat now?otarski. W miarę upływ?u lat
impreza rozrastał a się - zasięgiem i programow?o.
„Sabałow?e Bajania” to także Sabałow?a Noc piękna impreza plenerow?ą która odbyw?a się na
terenie Termy Bukow?ina. To noc szczególna nie
tylko z pow?odu licznych atrakcji jakie przy gotow?ują organizatorzy. Tej nocy zw?iększa się grono
zbójników? tatrzańskich - mężczyzn godnych tego
zaszczytu, którzy św?iatłością inicjatyw? talentem
twórczym, przywiązaniem do ziemi rodzinnej, upo
rem w? realizacji zamierzeń i w?ytrw?ałością w?pisują się w? kontynuow?anie tradycji i rozw?ój kultury
Podhala. Dawni zbójnicy zabierali bogatym, żeby
w?spierać biednych. Zadaniem w?spółczesnych zbój
ników? jest dbał ość o zachow?anie tradycji i aktyw?na
działalność na rzecz rozw?oju kultury ludow?ej.
„Dorobiły się” Sabałow?e Bajania sw?oich w?iernych sympatyków? i widzów. Mają sw?oich stałych
uczestników? i przyjaciół, w?śród których jest coraz
w?ięcej ludzi, młodych. Św?iadczy to o potrzebie organizaqi imprez sprzyjających pielęgnow?aniu tra
dycji i rozw?oj owi kultury ludow?ęj.
Wszyscy będą w?itani jak członkow?ie rodziny.
Sprzyjać temu będzie w?spaniała atmosfera i niepow?tarzalny klimat, jakie zaw?sze tow?arzyszą im
prezie. To zasługa gospodarzy, dla których ludzie
znający w?artość tradycji ludow?ej i pielęgnujący j ą -
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są członkami w?ielkiej polskiej rodziny. Niezależnie
od miejsca urodzeni a.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. domlu do wy. pl
D ni T ra d y c ji. S z c z e b rz e sz y n , 14-15 s ie rp n ia
2015

Organizatorzy: Miejski Dom Kultury
n? Szczebrzeszynie, Urząd Miejski
w Szczebrzeszynie

Położony w? pobliżu Zamościa Szczebrzeszyn
do II w?ojny św?iatow?ej w?chodził w? skład w?ielkiego latyfundium rodziny Zamoyskich. Żydzi osie
dlali się tu od XV w?ieku, a na początku w?ieku XX
stanow?ili niemal połow?ę mieszkańców? 8-tysięcz
nego miasteczka. Kilka procent ludności w? mia
steczku w?yznaw?ało praw?osław?ie, a resztę stanow?ili
katolicy.
Żydow?skie, praw?osław?ne i katolickie tradycje
tego miasta przypomnieć mają Dni Tradycji, które
w? tym roku odbędą się już po raz siódmy w?zabytkow?ych świątyniach trzech religii: synagodze, cer
kwi i kościele.
Wy darz emu tow?arzyszą liczne koncerty, wysta
wy, projekcje filmów? wykłady oraznabożeństw?a
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. m dk.szcz ebrze szy n. p 1
Ś w ięto T a ta r a k u - sz la k ie m d a w n e j tra d y c ji.
P e łc z y c e (z a c h o d n io p o m o rs k ie ),
15 s ie rp n ia 2015

Organizatorzy: Burmistrz Miasta Pełczyce
i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
„Święto Tataraku” to powrót do tradyqi z lat
30. poprzedniego wieku, kiedy to nad jeziorem
odbywał się wielki festyn połączony z konkursa
139
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mi, a także ucztą przygotowaną z potraw rybnych ogromną popularno ścią i przy każdym stoisku two
i myśliwskich. Święto - nazywane dawniej Kai mus rzą się niemałe kolejki.
- Fest było wydarzeniem angażującym całą miej
scową społeczność. Miało ono charakter święta
przepełnionego fetą i o golną rado ścią, co wyrażano
poprzez: zapalanie pochodni nad brzegiem jeziorą
korowód przemierzający miasto, zabawę pod roz
gwieżdżonym niebem (tłumaczenie dosł. z roku
1937), oraz przedstawienie teatralne.
Dziś oprócz wyboru Królowej Jezior Pełczyckich, głównym programem imprezy jest wystawie
nie sztuki teatralnej, często przy udziale mieszkań
ców okolic. Imprezie towarzyszą występy lokal
nych kabaretów i zespołów artystycznych, regaty
Celem tego święta jest kultywowanie, propa
żeglarskie oraz zawody wędkarskie. Głównym ce
lem imprezy jest kultywowanie dawnych tradycji gowanie i pogłębianie wiedzy o tradyqach kuchni
i obyczajów, panuj ących na ziemi pełczyckięj. Re regionalnej Warmii, Mazur i Powiśla oraz promo
alizacja przyczyni się do pielęgnacji i rekultywacji wanie pierogów?; specyficznych dlatego obszaru.
Uczestnicy Warmińskiej Uczty Pierogowej
dawnych obyczajów, pogłębienia wzajemnych wię
zi i poszerzeniu już istniejącej współpracy z innymi mogą skorzystać z bogatej oferty programowej,
gminami. Najważniejszym celem jest utrzymanie jaką jest: kiermasz pierogów? i innych domowych
tradycji obchodów tego święta, podnoszenie jako wyrobów? kiermasz rękodzieła artystycznego, po
ści życia mieszkańców oraz umocnienie dziedzic kaz wyrobu ciasta na pierogi oraz lepienia piero
gów? prezentacja legend i gwary warmińskiej, kon
twa przyrodniczego.
kursy dl a dzieci i dorosłych.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. b dkb i skup iec.pl
15. J a r m a r k P o d h a la ń s k i. N ow y T a rg
(m a ło p o lsk ie ), 2 1 - 2 3 s ie rp n ia 2015

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury -w?Nowym
Targu

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.pelczyce.pl
IX W a r m iń s k a U c z ta P ie ro g o w a .
B iesów o, 15 s ie r p n ia 2 0 1 5

Organizator: Biskupiecki Dom Kultury
Biesowo koło Biskupca Reszelskiego słynie ze
Święta Pieroga. Podczas imprezy turyśa zjadają
kilkadziesiąt tysięcy pierogów ruskich, warmiń
skich, szlacheckich, z kurkami, ze szpinakiem,
mięsem, kapustą, owocami i innymi oryginalnymi
farszami, które są przygotowywane przez tamtej sze
gospodynie. Wszystkie wyroby zawsze cieszą się
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21 sierpnia uroczysta parada zainauguruje od
bywający się już po raz piętnasty w? Nowym Targu
- „Jarmark Podhalański” . R.ozpoznaw?alna w? ca
łym regionie plenerow?a impreza będzie trwać do
23 sierpnia 2015 roku. Jarmark nawiązuj e do trady
cji now?otarskichjarmarków?, które chlubnie zapisa
ły się na kartach historii miasta Jarmarki znaczącą
rolę pełniły już od czasów? Kazimierza Wielkiego.
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W dni targowe bowiem do historycznej stolicy Pod skięj) przez organizację wielu koncertów? muzycz
hala ściągały zewsząd rzesze kupujących i sprzeda nych i folklorystycznych.
jących, pobudzając gospodarkę miasta i stając się
zarazem impulsem do jego rozwoju. Jarmark nie
byl wyłącznie miejscem handlu, ale też znakomitą
okazją do spotkań towarzyskich.
Rolę historii organizatorzy podkreślają nieprzy
padkowo. XV Jarmarkowi Podhalańskiemu towa
rzyszyć będzie atmosfera nawiązująca do tradycyj
nych jarmarków, z mocno zaakcentowanymi gó
ralskimi zwycząami. Dzieje j armarko w przybliży
inscenizaqa histoiyczna, obszerna wystawa plene
rowa oraz ekspozycje sprzętu używanego dawniej
w gospodarstwach domowych i podczas pracy na
roli. Przechadzając się pomiędzy straganami, bę
dzie można podziwiać między innymi rzemiosło
i sztukę ludową, przyjrzeć si ę pracuj ącym rzemieśl
Muzyka jako jedna z niewielu dziedzin sztuki
nikom, a nawet wziąć czynny udział w pokazach.
Niezmiennie wspieramy twórców?' i rzemieślników? ni e zna b ari er j ęzy ko wy ch. Odbi eramy j ą p o dob ni e,
propagujemy autentyczne wyroby, dzięki czemu bez względu na pochodzenie, status społeczny czy
będzie można kupić między innymi starannie wy materialny oraz wy kształcenie. Sztuka ta zbliża na
konane rękodziełą elementy tradycyjnych ubiorów? rody jak żadna inna. Podczas „Festiwalu Spotkanie
góralskich, a także skosztow?ać miejscowych spe Kultuń’ prezentow?ane są współ czesne muzyczne
trendy i nąjciekawsze prezentacje muzyczne z bo
cjałów?
Warto także zaznaczyć, że „Jarmark Podhalań gatego wachlarza ofertowego oryginalnych kultur
ski” to nie tylko impreza skierow?ana do dorosłych. mniejszości narodowych i etnicznych oraz przed
Zw?racając uwagę na aktywną formę spędzania cza staw?^ na bogata polska kultura muzyczna
"Więcej informacji można znaleźć na stro
su, dla najmłodszych przy go to waliśmy liczne warsz
taty konkursy, zabawy i konkurencje sportowe.
nie: wwwzamek.szczecin.pl
Zgodnie z tradycją także w? tym roku zaprezen
tują się lokalne zespoły folki oly styczne, a koncerty V I I I F e s tiw a l P s z c z y ń s k ic h M a sz k e tó w
uznanych gwiazd muzyki rozrywkowej zgromadzą „ C h o c h la 2 0 1 5 ” . P s z c z y n a , 23 s ie rp n ia 2015
Organizatorzy: Pszczyńskie Centrum Kultury
wielu entuzjastów?
n?
Pszczynie, Planeta Smaku, Punkt G, Urząd
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
Miasta Pszczyna
www. j arm arkp o dh al anski.n owytarg. p 1
7. F e s tiw a l S p o tk a n ie K u ltu r. S zczecin
(z a c h o d n io p o m o rs k ie ), 2 2 -2 3 s ie r p n ia 2 0 1 5

Organizatorzy: Rada Organizacji Mniejszości
Narodowych i Etnicznych w Szczecinie, Związek
Ukraińców w Polsce Oddział i ł ? Szczecinie,
Zamek Książąt Pomorskich i ł ? Szczecinie
Impreza ma na celu ukazanie wiel okulturo we go
charakteru Szczecina i regionu zachodniopomor
skiego, w? któiym pielęgnow?ane są tradycje i tole
rancja innych kultur (litewskiej, greckiej, żydow
skiej, niemieckiej, romskięj, ukraińskiej i karaim-

Festiwal Pszczyńskich Maszketów? „Chochla
2015” to jedyna w? swoim rodzaju okazja do po
znania najlepszych smaków? Ziemi Pszczyńskiej.
Drużyny uczestniczące w? konkursie kulinarnym
przygotow?ują tradycyjne potrawy kuchni pszczyń
skiej i śląskiej. Celem konkursu jest promocja tra
dycyjnej kuchni regionalnej, a szczególnie potraw?
charakterystycznych dla tego obszaru, będących
ich symbolem i wizytówką.
Tegoroczna edycja imprezy odbędzie się w? nie
dzielę 23 sierpni a podczas Dni Pszczyny. W rywali
zacji o statuetkę „Chochli 2015” mogą wziąć udział
141
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Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. h dk.haj n owka. p 1
XV E u r o r e g io n a ln e S p o tk a n ia Ł o w iec k ie
„ D a rz B ó r 2 0 1 5 ” . P o łc z y n Z d ró j
(z a c h o d n io p o m o rs k ie ), 2 8 -2 9 s ie rp n ia 2015

Organizator: Centrum Kultury w Połczynie Zdroju

2-5-osobowe drużyny gotujących amatorów: ro
dzinne, koleżeńskie, kół gospodyń wiejskich, ze
społów regionalnych. Tematem konkursu jest przy
staw ka- śledź i galaret, przy czym oceniane będą
przede wszystkim dania według własnego przepisu.
Organizatorzy liczą na pomysłowość oraz inwencję
twó rcz ą u cze stnik ów.

Ideą tych spotkań jest krzewienie Kultury ło
wieckiej oraz integracja środowiska łowieckiego.
Impreza rozpoczyna się od otwarcia Jarmarku my
śliwskiego, na którym można spróbować wyrobów
z dziczyzny. Imprezie towarzyszą występy zespo
łów artystycznych. W programie: zawody strzelec
kie, parada myśliwska ulicami miasta, uroczyste
ślubowanie nowo wstępujących w szeregi związku
myśliwych, Koncert Galowy w wykonaniu Zespołu
Reprezentacyjnego PZŁ, konkurs kulinarny, stoiska
z żywnością ekologiczną, gotowanie myśliwskie,
degustaq a tradycyjnych produktów regionalnych

"Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.b ił ety. p ckul.pl
B ie s ia d a W e se ln a . H a jn ó w k a , 2 3 s ie r p n ia 2 0 15

Organizator: Hajncwski Dom Kultury

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.ckpolczyn.pl
M a ło p o ls k i F e s tiw a l S m a k u . K ra k ó w
(m a ło p o lsk ie ), 2 9 - 3 0 s ie rp n ia 2015

Biesiada weselna to widowisko prezentujące
dawne zwyczaje związane z obrzędem wesel
nym. Uczestniczą w nim lokalne zespoły folklo
rystyczne, które w sposób niezwykle barwny pre
zentują poszczególne etapy tradycyjnej ceremo
nii weselnej. Impreza adresowana j est zarówno
do widza starszego, dla którego może stanowić
rodzaj sentymentalnej podróżny w czasie, jak
i do widza młodszego, dla którego jest ciekawą
lekcją historii.
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Organizator: Województwo Małopolskie z siedzibą
w Krak&wie
„Małopolski Festiwal Smaku” jest cyklicznym
przedsięwzięciem, realizowanym od 2005 r. Jest
największym wydarzeniem kulinarnym w regionie,
ale też w Polsce. Stanowi zasadniczy elementem
promocji małopolskich wyrobów i potraw regio
nalnych i ma na celu uhonorowanie najlepszych
producentów żywności tego regionu.
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Kategorie produktów? biorących udział w festiw?alu:
♦ „Ekologiczne przysmaki”
♦ „Tradycyjne specjały”
♦ „Smakołyki z legendą”
♦ „Jak u mamy” .
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. sm ak.m ał op o1ska p 1, www.m al op o1ska. p 1
S p o tk a n ia H u b e rto w sk ie w P u sz c z y
K n y sz y ń sk ie j. C z a r n a B ia ło sto c k a ,
5 w rz e ś n ia 2015

Organizator: Dom Kultury ił? Czarnej
Białostockiej
Idea promocji regionalnych, małopolskich przy
smaków powstała w 2003 r. Wtedy opracowano
mapę „Małopolskie przysmaki”, na której znalazły
się najbardziej rozpoznawane marki spożywcze
z regionu.
Pod koniec 2003 r. podjęto decyzję o realizacji
projektu „Małopolski Smak”, którego końcowym
efektem miało się stać wykreowanie wydarzenia
o zasięgu regionalnym, skupiającego producentów
żywności z terenu Małopolski oraz osiągnięcie re
alnego efektu rynkowego, związanego ze sprzedażą
mał opolskich przysmaków.
V/ 2004 r. opracowana zastała identyfikacj a wi
zualna „Małopolskiego Smaku”, w tym logo typu
imprezy w formie kwiatu złożonego z 9 oscyp
ków. Po raz pierwszy Województwo Małopolskie
współorganizowało pierwszą edycję krakowskiego
„Święta Chleba” na placu Wolnica, której towarzy
szył „M ał opolski Smak”.
W 2005 r. opierając się na doświadczeniu z or
ganizacji „Święta Chleba”, podjęto decyzję o orga
nizacji pierwszej edycji „Małopolskiego Festiwa
lu Smaku”. Pierwszej i jedynej w Polsce imprezy
w tamtym czasie, o charakterze targów żywności
połączonych z konkursem i plebiscytem na najlep
sze wyroby. Pierwsza edycja Festiwalu w 2005 r.
składała się z 2 kiermaszów półfinałowych w? Zako
panem i Tarnowce oraz finału krakowskiego.
Od 2009 r. w ramach Festiwalu organizowianych
jest 3 kiermaszów, w tym 7 półfinałów?: w Krako
wie (Święto Chleba), Oświęcimiu, Nowym Sączu,
Zakopanem lub Nowym Targu, Tarnowie, Wado
wicach oraz Miechowie oraz finał. Całość wieńczy
Wielki Finał w Krakowie.

Celem Spotkań Hubertow?skich jest przybli
żanie społeczeństwu pięknej tradycji oraz kultuiy
łow?ieckiej wyw?odzącęj się jeszcze z czasów? królew?skich. Każdego roku impreza przyciąga liczne
grono uczestników?, dla których myślistwo jest pa
sją życią dziedziną wiedzy historycznej czy atrak
cyjnym i fascynującym tematem, który chcieliby
bliżej poznać.
„Hubertus” to doskonała okazja do spotkań
myśliwych oraz w?spólnej zabawy przybyłych go
ści i mieszkańców? regionu. Imprezie tow?arzyszą
liczne w?ystawy tematyczne, prelekcje i pokazy.
Organizow?ane są zaw?ody strzeleckie, w? których
konkurują ze sobą członkowie poszczególnych
kół łowieckich. Nad zalew?em Czapielów?ka pre
zentują się zespoły muzyki myśliw?skiej oraz ka
pele biesiadne. Smakosze mają okazję spróbow?ać
pysznych dań z dziczyzny oraz regionalnych wy
robów? z Podlasia.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. dk czarna, com
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„ T u k a ” , cz y li św ięto z ie m n ia k a . B o g d a n ó w k a
(m a ło p o lsk ie ), 5 w r z e ś n ia 2 0 1 5

Organizatorzy: Wójt Gminy Tokarnia,
Przewodniczący Rady Gminy Tokarnia, GOKiS
w Tokarni, Rada Rodziców SP w Bogdanówce
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nie, kwiatów bibułkowych, haftu, itp. „Tuka” to
przecież obrzęd, który jednoczył i integrował ludzi,
pokazywał jak pomagać sobie po sąsiedzku.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. szl akrz emi o sl a. pl
P o k a z y d a w n y c h z a w o d ó w i u m ie ję tn o ś c i
gosp o d a rs k ic h . L u b lin , 6 w rz e ś n ia 2015
Organizator: Muzeum Wsi Lubelskiej

ŚwinoOEHMUUU
06.09.2014 (sobota!
BOGDANdWKA

-na.

Ludność wiejska tak na Lubelszczyźnie, jak
„Tuka” to stary lokalny zwyczaj, organizowany
podczas zbioru ziemniaków w Gminie Tokarnia i w wielu innych regionach Polski, była samowy
Dawniej gospodarze, aby zachęcić ludzi do pracy starczalna. Większość potrzebnych przedmiotów?'
przy zbiorze ziemniaków, organizowali właśnie wytwarzano wdasnym sposobem w? obrębie gospo
„Tukę” - częstowali plackami, piekli ziemniaki darstwa. Chłopi w?raz z cieślą budow?ali domy i po
i karpiele w ognisku, a po pracy zapraszali do sto mieszczenia gospodarcze. Sami wyplatali naczynia
zasobowa, koszyki, kapelusze, łapcie; plecione
doły na zabawę przy muzyce.
Organizatorzy zapraszają na kolejną edycję były także niektóre podw?aliny domów? płoty i me
„Tuki”, czyli jesienne żniwa ziemniaczane, które ble. Mielili mąkę, wypiekali chleb, przygotowyw?ali
są co roku odtwarzane przez Andrzej a Słoninę i za pożywienie. Sami tkali oraz szyli odzież codzienną
proszonych przez niego gości z wielką dbałością i stroje odświętne.
Samowystarczalność wiejskich gospodarstw
o autentyzm obyczaju. Jest więc prawdziwe pole
ziemniaczane, prawdziwe wykopki, ognisko, pie wspierana była przez działalność rzemieślników?
czone ziemniaki i karpiele, muzyka ludowa oraz Posiadali oni największy w? otaczającym ich środosuto zastawiony regionalnymi potrawami stół we wi sku zas ób wi e dzy z aw?o d ow?ej, o dp owi e dni o wy posażony w?arsztat, zestaw? niezbędnych narzędzi
wnętrzu stodoły.
Osoby uczestniczące w obrzędzie mają oka i umiejętność po sługi w?ania się nimi. Ludność ko
zję poczuć charakter i klimat miejsca, do którego rzystał a z usług miejscowych specjalistów?: kow?alą
przybywają, ponieważ skosztują tradycyjnych po stolarzą garncarza.
Wiedzę na temat tradycyjnych rzemiosł i umie
traw przyrządzonych według starych receptur np.
kwaśnicy na żeberkach, kulasiny (klusek z tartych jętności gospodarskich pow?szechnych na Lubelsz
ziemniaków); posłuchaj ą lokalnych legend i aneg czyźnie w? XIX wieku i pierwszej połowie XX
dot od rdzennych mieszkańców gminy; zakosztują wieku, a obecnie zanikających, uprawianych spora
regionalnej, ludowej muzyki i potańczą. Podczas dycznie będzie można uzyskać na orgamzow?anym
trwania „Tuki” zawsze trwa wystawa rękodzieła przez Muzeum Wsi Lubelskiej „Pokazie daw?nych
ludowego miejscowych twórców - rzeźby w drew zaw?odów?i umiejętności gospodarskich” . Wy d arze 144
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ni u towarzyszyć będzie kiermasz ludowych wyro
bów ludowych i spożywczych.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. skan sen.lublm.pl
Z ie m n ia c z y s k o p o d L ip o w c e m . W y g iełz ó w
(m a ło p o lsk ie ), 6 w rz e ś n ia 2 0 1 5

Organizator: Lokalm Grupa Działania
„Partnerstwo na Jurze"
W niedzielę, 6 września 2015 r. Lokalna Grupa
Działania „Partnerstwo na Jurze” na terenie Mu
zeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wy
gi eł z owie organizuje cykliczną imprezę plenerową
-„Ziemniaczysko pod Lipowcem”. W trakcie im
prezy zostanie przeprowadzony konkurs na „Przy
smaki Chrzanolandii” Ponadto będzie można po
smakować „Ziemniaki po cabańsku” przyrządzo
ne przez Koła Gospodyń Wiejskich, wziąć udział
w warsztatach, pokazach rzemiosła lokalnych arty
stów, zabawach oraz w konkursach dla dzieci i do
rosłych. Na scenie zaprezentują się lokalni artyści.
Imprezę zakończy biesiada ludowa.
Celem organizowanego wy darzeni a jest pro
mocja działań i terenu Lokalnej Grupy Działania,
przekazywanie, utrwalanie ponadczasowych trady
cji kulturowych, popularyzowanie zwyczaj ów i ob
rzędów oraz upowszechnianie trądycji rękodzieła
ludowego nie tylko z regionu powiatu chrzanow
skiego, prezentacja potencjału turystycznego, aktywizacja różnych podmiotów z lokalnego środowi
ska, rzemieślników, artystów oraz Kół Gospodyń
Wiejskich.
V/ramach odbywającego się wydarzenia uczest
nicy będą mieli okazję poznać tajniki dawnych rze
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miosł i zawodów. Przygotowane zostaną warsztaty
rękodzielnicze, gdzie własnoręcznie będą mogli
wykonać produkty rzemieślnicze i poznać arkana
danego zawodu. Ponadto odbędzie się kiermasz
promujący lokalnych twórców ludowych i lokalne
wyroby. Wj ednym miejscu zostanie zebrany impo
nujący potencjał odzwierciedlający bogactwo i za
sobność Md opolski.
Więcej informaqi można znaleźć na stronie:
www.mnpe.pl
W y k o p k i w sk a n s e n ie . M u z e u m W si
M a z o w ieck iej w S ie rp c u , 6 w rz e ś n ia 2015

Organizator: Muzeum Wsi Mazowieckiej
w L&erpcu

Impreza prezentuj e j esienne prace w polu i za
grodzie. Tego dnia na polach odbędą się pokaz}?
tradycyjnych metod zbioru ziemniaków W zagro
dach chłopskich będzie można zobaczyć proces
gręplowania owczej wełny, przędzenie wełny na
kołowrotku, kręcenie powrozów czy kiszenie kapu
sty. Muzeum oferuje owoce i warzywa pochodzące
z własnych upraw. V/ ognisku będą pieczone ziem
niaki, a na scenie amfiteatru wystąpią zespoły i ka
pele popularyzujące folklor Mazowsza.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. m wm skan sen.pl
F e s tiw a l O p o c z n o F o lk A tta c k II. Z a g r a j.
O p o c z n o , 12 w rz e ś n ia 2015

Organizator: Muzeum Regionalne w Opocznie
Zeszłoroczna, pierwsza edycja Festiwalu odby
ła się on w ramach „Współorganizacji projektów
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kulturalnych na terenie Województwa Łódzkiego
2014” i byłapołączonaz Dniami Powiatu Opoczyń
skiego. Współ organizatorem imprezy był Łódzki
Dom Kultury. O stronę kulinarną zadbało Stowa
rzyszenie Rozwoju Opoczyńskiej Wsi, a kiermasz
i warsztaty przygotowało Biel owi ckie Stowarzy
szenie Twórców i Przyjaciół Kultury Ludowej.

Organizatorzy zapewniaj ą, że i w tym roku nie
zabraknie atrakcji. Zaplanowany jest kiermasz
i warsztaty sztuki ludowej, degustacje potraw re
gionalnych oraz występy kapel i zespołów ludo
wych i folkowych. Gwiazdą festiwalu będzie uzna
na kapela RUTA.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. muz eum op o czn o.p 1
IV B ia lsk i F e s tiw a l S ęk a czy. R o sk o sz ,
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na kupić niemal w każdej cukierni, chociaż wiele
z nich nie jest już przygotowywanych według sta
rych, sprawdzonych receptur.
Sękacz jest tradycyjnym ciastem tatarskim. Nie
gdyś wypiekano go nad otwartym ogniem, na ob
racającym się ruszcie, uzyskując kolejne warstwy
przypominające słoje ściętego pnia drzewa Proces
przygotowywania sękacza wymaga skrupulatności
i cierpliwości. Doświadczenie, sprawna ręka i od
powiedni sprzęt są tutą niezbędne. Wiele zależy od
składu masy, kręcenia i polewania Pięknie zapie
czone sęczki ze skapującego a asta stanowią piękną
ozdobę tego deseru.
Doskonalą okazją do degustacji tradycyjnych
sękaczy jest święto tego ciasta w P\.oskoszy, pod
czas którego mistrzowie cukiernictwa demonstrują
swoje umiejętności w tym zakresie.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. p owi atbi al ski.eu
20. M ię d z y n a ro d o w y T u rn ie j R y c e rsk i „O zlo ty
w a rk o c z T a rłó w n y ” . D ę b n o (m a ło p o lsk ie ),
13 w rz e ś n ia 2015

Organizatorzy: Muzeum Okręgowe w Tarnowie
i Dębińskie Centrum Kultury

13 w rz e ś n ia 2 0 1 5

Organizator: Starostwo Powiatowe w Białej
Podlaskiej

Wypiek sęk acz a ma niezwykle bogatą historię.
Od bardzo dawna zachwycano się jego smakiem
i stosunkowo długą możliwością przechowywam a
Receptury przekazywano z pokolenia na pokolenie
i tak stał się regionalną specjalnością Podlasia. Jego
walory smakowe doceniali także mieszkańcy daw
nych Kresów Wschodnich. Obecnie sękacze moż
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Jest to jedna z największych imprez plenero
wych tego typu w całej Polsce, na którą zjeżdżają
się setki rycerzy z bractw rycerskich, także z zagra
nicy. Można tu zobaczyć pokazy walk, tańce i gry,
wyczyny kaskaderskie j eźdźców, zaś we wnętrzach
zamku wysłuchać koncertów'-muzyki dawnej.
Rycerstwo z krą u i z zagranicy w lśniących
zbrojach i w pełnym rynsztunku bojowym, poka
zy kaskaderskie, bitwy, turniej łuczniczy i armatnie
salwy, a w finale fajerwerki - to tylko część atrak
cji, jakie od 1995 r. czekają na widownię z całego
krą u.
Turniej przygotowywany wspólnie przez Mu
zeum Okręgowe w Tarnowie i Dębińskie Centrum
Kultury doceniają nie tylko widzowie. Walory im
prezy podkreślono szczególnie w 2006 r., kiedy to
turniej został uznany najciekawszym wydarzeniem
kulturalnym w Małopolsce i otrzymał I miejsce
w konkursie „WIELKIE ODKRYWANIE MAŁO
POLSKI” .
Naturalne otoczenie pięknego zamku w Dębnie
powoduje, że turniej nabiera charakteru wielkiego
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historycznego widowiska. Główną areną pokazów
jest fosa zamkowa, gdzie dzięki doskonałej wi
doczności i rozległemu terenowi mogą zaprezento
wać się różne formacje zbrojnych i jazdy. Ma dębiński turniej przyjeżdża rycerstwo zcałegokrąju oraz
zagraniczne bractwa lycerskie. Na placu boju staje
zwykle kilkuset zbrojnych wojów, konnica i artyle
ria. Wszystkie pokazy walk, sceny bitewne, zwy
czaje rycerskie i dworskie oraz tańce i gry dworskie
czy plebejskie uzupełnia muzyka, światło, efekty
dźwiękowe oraz fachowy komentarz. Na polu tur
ni ej owym ustawia się elementy dawnej zabudowy,
makietę zamku wraz z mostem, chałupy a na przed
polu namioty rycerskie oraz artylerię.

Dzięki takiej scenografii możliwe jest przed
stawienie życia naszych przodków i realistyczne
pokazanie scen bitewnych, podczas których płoną
chałupy, stogi i zamkowa brama. V/ czasie impre
zy pokazywane są walki rycerskie od czasów śre
dniowiecza aż po wiek XX. Podziwiać można także
popisy ułanów. Prezentacja obejmuje ponadto ele
menty uzbrojenia, sposoby walki i obyczaje rycer
skie. Są też sceny bitewne z udziałem rycerstwa,
artylerii oraz konnicy. Na stałe w program impre
zy wpisała się już rywalizacji łuczników i rycerzy
ciężkozbrojnych walczących o turniejowe trofeum
- „Złoty warkocz Tarłowny” . Widownia ogląda
także pokazy walki na koniach oraz woltyżerki
i wyczyny kaskaderskie w wykonaniu j eźdźców.
Równocześnie do dyspozycji gości jest rene
sansowy zamek. Jego zabytkowe wnętrza stanowią
arenę koncertów muzycznych. Artyści występujący
często w strojach z epoki wykonują muzykę kla
syczną i muzykę dawną korzystając przy tym z tra
dycyjnych instrumentów.
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Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. muz eum. tam ow.p 1, www. d ck.n et .p1
II M ię d z y n a ro d o w y P le n e r „ W k r ę g u t r a d y c j i ”
- k r z y ż k o w a lsk i. C z a r n a W ie ś K o ścieln a,
C e n tru m R ę k o d z ie ła L u d o w e g o w N ie m c z y n ią
16 w rz e ś n ia 2015

Organizator: Dom Kultury w Czarnej
Białostockiej

Krzyże kowalskie ząj muj ą ważne mi ęj sce w p ej zażu wsi północno-wschodniej Polski. Zwracają
uwagę poprzez swoją mnogość i bogactwo form.
Wykonywane przez wiejskich i mai orni asteczkowych kowali były umieszczane na wierzchołkach
drewnianych krzyży przydrożnych i nagrobnych
na wiejskich cmentarzach oraz na szczytach drew
nianych kapliczek słupowych i murowanych już
od połowy XVIII wieku. Większość z ocalonych
obiektów pochodzi z końca XIX i początku XX
wieku.
Podlaskie kute krzyże są nie tylko świadectwem
pobożności i religijności społeczności wiejskiej,
ale też dziełami sztuki ludowej odznaczą ącymi
się walorami plastycznymi i bogactwem form oraz
kunsztem artystycznym lokalnych, wiejskich rze
mieślników.
Założeniem organizatorów pleneru jest integra
cja twórców kontynuujących dawne tradycje ko
walstwa ludowego z Polski i Litwy, wspólna w y 
miana. doświadczeń, a także popularyzaą a pięknej
idei kucia metal owych krzyży.
Więcej informaąi można znaleźć na stronie:
www.dkczarna.pl
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31. B a b io g ó rs k a J e s ie ń . Z a w o ja (m a ło p o lsk ie ),
1 8 -2 0 w rz e ś n ia 2 0 1 5

Organizator: Babiogórskie Centrum Kultury

„Babiogórska Jesień” to jedno z najważniej
szych wydarzeń kulturalnych w regionie Beskidów,
festiwal ten corocznie prezentuje marginalizowany
w Polsce folklor babiogórski oraz sztukę ludową
regionu, które są niezwykle wartościowym elemen
tem szeroko pojętej kultury ludowej.
Impreza od początku swojego istnienia wy
pracowała własny niepowtarzalny charakter. „Ba
biogórska Jesień” przywraca pamięć o pasterskiej
przeszłości regionu. Odbywa się u schyłku sezo
nu wypasowego, którego koniec wyznacza dzień
św. Michała Archanioła. Głównym zaś punktem
„Babiogórskiej Jesieni” jest powitanie jesiennego
REDYKU - powrót pasterzy z owcami do wsi. W i
dowisko to cieszy się dużym uznaniem, zwłaszcza
wśród wczasowiczów, którzy z dużym zaciekawie
niem przyglądają się, jak baca przerzuca owce z za
grody do zagrody.
„Babiogórska Jesień” od początku skupiarzesze
turystów, wczasowiczów i mieszkańców gminy,
którzy przybywająby posłuchać góralskiej muzyki
i wziąć udział we wspaniałej zabawie, pełnej góral
skiego tańcą muzyki, gawęd i obrzędów. Imprezie
towarzyszą Targi Sztuki Ludowej i Rękodzieła Ar
tystycznego.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. babiogorsk aj esien.pl
XXI W y s ta w a G rz y b ó w P u s z c z y B ia ło w ie sk i ej.
B iało w ieża , 1 9 -2 1 w rz e ś n ia 2 0 1 5

Organizator: Białowieski Park Narodowy
Wystawa jest adresowana do wszystkich mi
łośników grzybobrania. Przez trzy dni w Ośrod
148

I trtprezy folki otystyczne w III kwartał e 201 5

ku Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku
Narodowego będzie można podziwiać bogactwo
mniej i bardziej znanych grzybów kapeluszowych,
a także grzybów nadrzewnych i nadrewnowych,
bezbłaszkowych i workowatych. Będzie się można
dowiedzieć, które z nich charakteryzują się niety
powym zapachem oraz poznać trujące sobowtóry
najpopularniejszych grzybów jadalnych porastają
cych polskie lasy. Wystawa jest przygotowywana
pod okiem ekspertów z zakresu mykologii.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.bpn.com.pl
V I K o n k u r s S z tu k i L u d o w e j „ Z tr a d y c j i w z ię tą
n a n o w o w y c ię te ” . C z ę sto c h o w a , re a liz a c ja
p r o je k tu 2 0 lip ca - 3 1 s ie rp n ia 2015. U ro c z y s te
o d s ło n ię c ie m u r a lu : 5 w rz e ś n ia 2015

Organizator: Muzeum Częstochowskie

*
Muzeum Częstochowskie od 2000 r., cyklicznie
co trzy lata organizuje konkursy poświęcone sztuce
ludowej. „VI Konkurs Sztuki Ludowej” zatytuło
wany „Z tradycji wzięte, na nowo wycięte” poświę
cony jest wycinankom z papieru inspirowanym sze
roko rozumianą kulturą tradycyjną. Ma charakter
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otwarty, tzn. udział w nim może wziąć każdy, kto
zajmuje się wykonywaniem wycinanek z papieru.
Konkurs adresowany jest zarówno do osób związa
nych z kulturą tradycyjną, jak i do tych, dla których
kultura ludowa jest tylko inspirag ą.
Pierwotnie wycinanka powstawała w środowi
skach wi ęj ski ch i służyła do dekoraqi izb. Obecnie
straciła pierwotną, dekoracyjną funkcję, stała się
sztuką komercyjną, skierowaną głównie do odbior
cy miejskiego. Jest też chętnie kupowaną przez ob
cokrajowców pamiątką z Polski.
Konkurs ma integrować twórców. Doskona
łą okazją do wymiany poglądów będzie otwarcie
wystawy pokonkursowej, podczas której zostanie
ogłoszony werdykt Jury i będą wręczone nagrody.
Ekspozycji towarzyszyć będzie katalog, zawie
rający m.in. życioiysy laureatów, fotografie na
grodzonych prac, wykaz prac prezentowanych na
wystawie i listę wszystkich osób biorących udział
w konkursie.
Celem konkursu na proj ekt i wykonanie muralu
jest wyłonienie najlepszego projektu muralu, czy
li wielkoformatowego malowidła ściennego, któ
ry zostanie zrealizowany przez laureata na ścianie
Zagrody Włościańskiej - obiektu Muzeum Czę
stochowskiego. Muzeum chce zrealizować dzie
ło będące wizytówką organizowanego przez nie
„VI Konkursu Sztuki Ludowej”. Istotny jest kon
tekst miejsca, w którym powstanie mural: ściana
Zagrody Włościańskiej od ul. 7 Kamienic. Mural
będzie widoczny dla mieszkańców miastą a także
dla turystów i pielgrzymów przybywających licz
nie na Jasną Górę. W projekcie będą podkreślone
wartośa związane z kulturą ludową. Kompozycję
muralu należy wpisać w kontekst architektoniczny
ściany budynku z wykorzystaniem istniejących ele
mentów architektury (okną podziały ściany itd.).
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. ksl .muz eum cz est och owa. p 1
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nych obrzędów ludowych to tylko niektóre z atrak
cji Targów Chłopskich organizowanych corocznie
przez Muzeum Budownictwa Ludowego - Park
Etnograficzny w Olsztynku.

Przybyli na tę uroczystość goście będą mieli
okazję choć przez chwilę poczuć atmosferę i po
znać codzienne życie i zwyczaje mieszkańców
dawnej wsi polskiej. Spróbować swoich sił w strzy
żeniu owiec, młóceniu zboża, obróbce lnu czy le
pieniu glinianych garnków, posmakować specjałów
kuchni regionalnej oraz posłuchać muzyki wyko
nywanej przez lokalnych artystów.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. muz eumo 1szty n ek.c om.p 1
Z m o ty k ą n a b u lw y . W d z y d z e K isze w sk ie,
1 9 -2 0 w rz e ś n ia 2015

Organizator: lvkizeum - Kaszubski Park
Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich
we Wdzydzach Kiszew ski ch

T a rg i C h ło p sk ie . O lsz ty n e k ,
1 9 -2 0 w rz e ś n ia 2 0 1 5

Organizator: Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku
Kiermasz rękodzieła artystycznego i natural
nych produktów, koncerty i występy folklorystycz
ne, pokazy sztuki i rzemiosła oraz prezentacja daw

Zawsze w trze a weekend września muzeum we
Wdzydzach Kiszewskich zapraszana:
♦ Wykopki kartofli i topinambura, orka, brono
wanie i obsiewanie zagonów.
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♦ Wystawę TOPINAMBUR I SPÓ ŁK A -histo
ria uprawy, gatunki, przepisy kulinarne.
♦ Placki, kartoflanka, „baba” ziemniaczana, sa
łatka z topinambura, „golce”, „pułki” ze śle
dziem, „kuchy” .
♦ Bulwy i j abłka z ogniska - potrawy Karczmy
ZAGOŚĆ, gospodyń wiejskich i gospodarzy.
♦ „G orący karto fel ek” - gry, konkursy i z ab awa
z muzyką przy ognisku.
♦ Ma straganach owoce i warzywa, przetwory
i nalewki, soki, miody, produkty pochodzenia
pszczelarskiego.
♦ Kiermasz sztuki ludowej i rękodzieła arty
stycznego.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. muz eum -wdzy dz e.g da. pl
P o d c z e rw o n ą j a r z ę b i n ą . W y g iełz ó w
(m a ło p o lsk ie ), 2 0 w rz e ś n ia 2 0 1 5

Organizatorzy: Muzeum Nadwiślański Park
Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

„Pod czerwoną jarzębiną” to Tradycyjny Do
roczny Odpust w Parku Etnograficznym w Wygiełzowie. W zabytkowym kościele pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego z Rycz owa odprawiona zostanie
uroczysta msza święta, a w plenerach skansenu
odbędą się prezentacje dawnych rzemiosł oraz po
kazy tradycyjnych zajęć wiejskich. Będzie krązanie i deptanie kapusty, wyplatanie koszy, młócenie
cepem, mielenie zboża na żarn ach... I wiele innych
ciekawych atrakcji, dzisiaj już raczej niespotyka
nych. Imprezie będzie towarzyszył kiermasz ręko
dzieła i różnych przysmaków kulinarnych. Na sce
nach plenerowych skansenu odbędą się koncerty
muzyki ludowej i folkowej.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.mnpe.pl
150

I mprezy folki otystyczne w III kwartał e 2015

8 . Ś w ięto R y d z a . W y s o w a -Z d ró j (m a ło p o lsk ie ),
2 6 - 2 7 w rz e ś n ia 2015

Organizator: Stary Dom Zdrojowy w WysowejZdroju k. Gorlic

Tradycyjne polowanie na rydza w Wysowej-Zdroju co roku przyciąga miłośników grzybobra
nia, amatorów potraw z rydzów i wszystkich, któ
rzy lubią leśne wędrówki. Grzybiarze szukają do
rodnych „rudzielców'”, które później zostaną zwa
żone i ocenione. Ci, którzy zamiast szukać, wolą
smakować również będą zadowoleni. Bo „Święto
Rydza” to okazja do spróbowania rydzów smażo
nych, kiszonych, marynowanych i różnych potraw
z nimi. Podczas imprezy odbędą się koncerty, kon
kursy, ąuizy, warsztaty, kiermasz rękodzieła i ro
dzinne piknikowanie.
Dwudniowy program imprezy zawiera atrakcje
dla Małych i Dużych, dla Grzybiarzy i Miłośników
grzybowych dań, dla entuzj astów przyrody i fanów'
tradycyjnego rękodzieła Beskidu Niskiego. Wśród
atrakcji znajdzie się:
♦ Wystawa grzybów' Beskidu Niskiego.
♦ Warsztaty i pokazy rękodzielnicze.
♦ Kiermasz rękodzieła.
♦ Kiermasz lokalnych produktów' spożywczych,
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. swi eto ry dz a. pl
T u rn ie j D u d z ia rz y W ie lk o p o ls k ic h . K o śc ia n ,
S ta ry G o łę b in , 2 6 - 2 7 w rz e ś n ia 2015

Organizatorzy: Kościański Ośrodek Kultury
i Gmina Czempiń
Turniej Dudziarzy Wielkopolskich to jed
na z najstarszych imprez dudziarskich w Polsce.
W każdy ostatni weekend września wielkopolscy
dudziarze spotykają się w Kościanie i Starym Go-
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Innym ważnym wydarzeniem w dziej ach Turnie
łębinie by po muzykować i podzielić się niepowta
ju jest Msza Święta w Intencji Dudziarskięj Braci
rzalną w swej formie i treści muzyką.
Turniej Dudziarzy Wielkopolskich ma trzy za którą, po raz pierwszy, na okoliczność XXIV edycji
sadnicze źródła. Pierwszym z nich jest żywa du- imprezy (i odsłonięcia figur), celebrowano w uro
dziarska tradygą kiedy to podstawą utrzymania czym, drewnianym kościele parafialnym w Starym
wiejskich społeczności było rolnictwo, a szcze Gołębinie. Od tamtej pory, „dudziarskie msze świę
gólnie hodowla owiec i kóz. Z czym też wiązało te”, weszły do programowego kanonu kolejnych
się praktyczne zastosowanie dud. Drugim źródłem edycji. Z czasem powstała również określona se
Turnieju są ludzie, mający sposobność stykać się kwencja przebiegu turniejowych wydarzeń, na którą
z żywą wiejską, wielkopolską tradycją i z osobami, składają się: „o grywdanie pomnika dudziarzy”, koro
które przejęły pałeczkę po dawnych mistrzach. To wód (parada) do kościoła i uroczysta msza
właśnie dzięki takim indywidualnościom przetrwa
Od 2000 roku do udziału w Turnieju zapraszani
ła pamięć o dawnych dudziarskich rodach. Wpływ są, grający na dudach, wykonawcy spoza Wielko
na organizację tego wydarzenia miały również po polski. Impreza jest okazją do wspólnych ćwiczeń
dobne imprezy tematyczne, jak Ogólnopolski Festi warsztat owych i scenicznych, a także do wymiany
wal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu doświadczeń oraz integracji środowiska.
■Więcej informacji można znaleźć na stronie:
nad Wisłą, Dni Folkloru Wielkopolskiego w Po
znaniu, poznański Ogólnopolski Festiwal Folkloru www.dudy.art.pl
Polskiego, Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Du
dziarskich, w których uczestniczyli przyszli organi J e s ie ń w d o m u i w z a g ro d z ie . R e tro Show.
K o m o rn ik i (w ie lk o p o lsk ie), 2 7 w rz e ś n ia 2015
zatorzy Turnieju.
Organizator: Muzeum Narodowe Rolnictwa
i Przemyski Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Pierwszy Turniej Dudziarzy Wielkopolskich
odbył się w 1970 roku w Gołębinie Starym (dziś
Stary Gołębin), w Gminie Czempiń. Jego celem
była wówczas praca na rzecz ocalenia du dziarski ej
spuścizny i zachowania zwartego, tradycyjnego
dudziarskiego środowiska Z biegiem lat doczekał
się on swoich atiybutów: W 1979 roku, z okazji
X edycji, w Starym Gołębinie odsłonięto pierwszy
„pomnik dudziarzy” . Innym materiałami akcen
tem, związanym z Turniejem Dudziarzy Wielko
polskich, są malowidła z wizerunkami dudziarzy
znajdujące się w lokalu gastronomicznym w Głu
chowie. Tam również, na przestrzeni lat, spotykali
się uczestnicy Turnieju.

W niedzielę 27 września w Muzeum Narodowym
Rolnictwa w Szreniawie odbędzie się kolejna, już
dziesiąta, plenerowa impreza „Jesień w domu i zagro
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Konkurs Nie pójdziesz w ogień klocku mój dzie. Retro Show". Organizatorzy zapraszają zwie
dzą ących na pole muzealne gdzie odbędą się pokazy podtrzymywanie ludowych tradycji rzeźbiarskich
orki i bronowani a zaprzęgiem wolim lub parą koni. Na na ziemi wieluńskiej jest w?spółfinansow?any ze
odpowiednio przygotowanej roli siewca zaprezentuje środków? Ministra Kultury i Dziedzictw?a Narodo
siew rzutowy z płachty. Będzie można zapoznać się wego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe,
z ladami do drewna, które używane były kiedyś do priorytet Kultura ludowa i tradycyjna i swoim za
podnoszenia drągów na wóz. Z cyklu prac jesiennych sięgiem obejmuje historyczną ziemię wieluńską
Jego celem jest aktywizacj a okolicznych rzeźbiarzy
przedstawiony zostanie ręczny zbiór ziemniaków.
Podczas imprezy odbędą się także pokazy zwią do dalszą działalności artystycznej, konfrontacja
zane z zagospodarowaniem i konserwowaniem pło twórczości własnej z działalnością innych artystów?
dów rolnych. Będzie, więc wy a skanie soku ręcz zachęcenie młodzieży do kontynuow?ania rodzin
ną p rasą, zap rawi ani e owo ców, sm ażeni e p owi del nych tradycji ludowych, dokumentaąa trwałości
i ciągłości istnienia elementów? kultury materialnej
a także zakiszanie kapusty i ogórków.
Na polu muzealnym uruchomione zostaną za charakterystycznej dla ziemi wieluńskiej oraz po
bytkowe silniki i ciągniki rolnicze i jak zwykle zyskanie do celów? muzealnych nowych zbiorów?
odbędzie się atrakcyjny dla zwiedzających prze rzeźby ludowej. Konkurs obejmuje swoim zasię
jazd starych ciągników ze zbiorów Muzeum i gości giem rzeźbę o dowolnej tematyce odw?ołującą się
z Wilkowic - Klubu Miłośników?' Starych Ciągni do cech rzeźby ludowej.
Wszyscy zainteresow?ani udziałem w? tej rywa
ków?' i Maszyn Rolniczych „Traktor i Maszyna” .
Dla dzieci także przew?idziano atrakąe: samo lizacji powinni dostarczyć swoje prace do dnia
chodziki, hulajnogi i wielki wóz z sianem! Smacz 20 września 2015 roku do siedziby Muzeum Zie
nym punktem programu będzie pokaz tradycyjnego mi Wieluńskiej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
wypieku chi eb a w piecach chlebow?ych i regionalny 27 września 2015 roku. Wszystkie rzeźby zakwali
fikowane do udziału w zmaganiach konkursow?ych
przysmak pyry z gzikiem.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: będą prezentow?ane na specjalnej wystawie w? sie
dzibie Muzeum.
www. muz eum -szr eni awa. pl
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. muz eum .wi el un.pl
K o n k u r s r z e ź b ia r s k i „ N ie p ó jd z ie s z w ogień
k lo c k u m ó j - p o d tr z y m y w a n ie lu d o w y c h
tr a d y c j i r z e ź b ia r s k ic h n a z ie m i w i d u ń s k i e j ” .

H u b e r tu s K ry n ic k i 2 0 1 5 . K ry n ic a Z d r ó j,

W ie lu ń , 2 7 w rz e ś n ia 2 0 1 5 (r o z s trz y g n ię c ie

3 p a ź d z ie r n ik 2015

k o n k u rsu )

Organizatorzy: Kolo Łowieckie „ Leśnik",
Wojskowe Kolo Łowieckie „Jeleń” i Kolo
Łowieckie „Sokół” z Krynicy oraz Kolo Łowieckie
„Jaworzyna" w Muszynie i Kolo Łowieckie
„ Głuszec ” z Nawojowej

Organizator: Muzeum Ziemi Wieluńskiej
■w? Wieluniu

NIE PÓJDZIESZ IV OCflEŃ
^KLOCKU MÓJ
i i
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Hubertus to święto myśliwych, organizow?ane
na początku sezonu polowania jesienno -zimowe
go. Nazwa pochodzi od świętego Huberta-patrona
myśliwych i jeźdźców. Hubertusa po raz pierwszy
obchodzono prawdopodobnie w X V wieku. Począt
kowo święto było związane z wielkim polowaniem.
W Polsce kult świętego Huberta sięgaXVIII wieku.
Wprowadzili go królowie z dynastii saskiej, zasią
dą ący na tronie polskim. V/ II Rzeczypospolitej
pierwszym organizatorem polowań hubertowskich
był prezydent Ignacy Mościcki.
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zentacje produktów lokalnych, konkurs potraw na
winie i miodzie, konkurs na najlepsze wina i mio
dy pitne, występy zespołów muzycznych, piknik
rycerski, wystawy, degustacje oraz prezentacja
starych rzemiosł. Stałym punktem programu jest
otwierająca imprezę konferencj a tematyczna doty
cząca aktualnych problemów z zakresu branży wi
niarskiej.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www gro dzi e c.c om
„ W y tn ij H o łu b c a ” - O g ó ln o p o ls k a S tu d e n c k a
A k c ja . W a r s z a w a i in n e m ia s ta ,
p a ź d z ie r n ik 2015

Hubertus Kiynicki to rodzinny festyn w czasie,
którego leśnicy prezentują kulturę, tradycje i zwy
czaje łowieckie, umożliwiając wszystkim zaintere
sowanym inne spojrzenie na problemy współcze
snego myślistwa
Imprezę tradycyjnie rozp oczy na uroczy sta Msza
Święta Następnie na Deptaku odbywa się jarmark
produktów lokalnych i akcesoriów myśliwskich,
degustacja potraw kuchni regionalnej i wyrobów
z dziczyzny oraz pokazy psów myśliwskich, pta
ków łowczych i wabienia drapieżników. Dla naj
młodszych organizowane są gry, zabawy i konkur
sy, a wszyscy uczestnicy święta mają okazję posłu
chać muzyki myśliwskiej.
Więcej informaqi można znaleźć na stronie:
www. atrakcj ekry ni cy. pl
IX A g r o tu r y s ty c z n e Ś w ięto W in a i M io d u
P itn e g o . G ro d z ie c , 1 0 -1 1 p a ź d z ie r n ik a 2 0 1 5

Organizator: „Zamek Grodziec"

Jak co roku podczas Święta Wina i Miodu Pit
nego na Zamku w Grodźcu odbywać się będą pre-

Organizator. Zespól Pieśni i Tańca Politechniki
Warszawskiej, Ludowy Zespól Artystyczny
PROMNLA SGGW oraz Zespól Pieśni i Tańca SGH

Ogólnopolska Studencka Akcj a Wytnij Hołubca
powstała, aby ożywić pięknym polskim folklorem
ulice zabieganych miast. Organizatorzy chcą udo
wodnić, ile piękna, zabawy i radości niesie ze sobą
polska tradycyjna kultura! Nie masz pojęcia, jak
się wycina hołubce? Najwyższy czas abyś to zmie
nił, już niebawem będzie je wycinać cala Polska!
Wszystko za sprawą zbliżającego się Dnia Tańca
Ludowego, obchodzonego w październiku i zwią
zanej z nim studenckiej akcji - Wytnij Hołubca!
Celem akcji jest promowanie polskiego folklo
ru w myśl starej, dobrej zasady: „cudze chwalicie,
swego nie znacie” . Organizatorzy nie ukrywają, że
happening ma zachęcić młodych ludzi do zaintere
sowania się tańcem ludowym oraz do wstąpienia
w taneczne szeregi nowych adeptów, dla których
kultura ludowa to sposób na spędzenie wolnego
czasu.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. faceb o ok.com/wy tnij h olub c a
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Konferencje naukowe poświęcone kulturze
Jęz y k o w y , li te r a c k i o ra z k u ltu r o w y o b ra z
P o m o r z a d a w n ie j i d z iś

4 września 2015 r. w Gdańsku
Organizatorzy: Uniwersytet Gdański i Instytut
Kaszubski (katedra języka polskiego)
O p is k o n fe re n c ji:

Konferencja ma interdyscyplinarny charak
ter. Podczas konferencji będzie się dyskutować:
o zjawiskach językowych Pomorza dawniej i dziś,
o wielojęzyczności Pomorza, o bilingwizmie,
o hybrydach językowych, o nowych zjawiskach
literackich, o podwójnym nazewnictwie, o wpływi e ure gul owań p rawny ch na zj awi sk a j ęzy ko we, o zmianach społecznych i sytuacji językowej,
0 świadomości językowej, o prestiżu języków
1 dialektów oraz o wpływie edukacji na sytuację
językową. Kwestie językowe będą rozważane
z różnych perspektyw: filologicznej, literaturo
znawczej, prawnej, społecznej, kulturowej, antro
pologicznej i edukacyjnej.
M ie js c e k o n fe re n c ji:

Wydział Filologiczny UG
ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk
Więcej informacji można znaleźć na stro
nie
internetowej: http s://www. faceb o ok. com/
events/S 14376031969561
K o n f e r e n c ja n a u k o w a „ K u ltu r o w a
i c y w iliz a c y jn a to ż s a m o ś ć P o la k ó w - p r z y r o d a
w k r e a c ja c h : a r ty s ty c z n y c h , n a u k o w y c h ,
tu r y s ty c z n y c h i te c h n ic z n y c h ”

14-15 września 2015 w Spalę
Organizatorzy: Szkoła Główna Turystyki
i Rekreacji w Warszawie, Uniwersytet
Przyrodniczy w Lublinie, Lokalna Organizacja
Turystyczna w Spalę
O p is k o n fe re n c ji:

Celem konferencji jest podjęcie naukowej dys
kusji na temat znaczenia przyrody w różnych kon
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tekstach życia. W ramach czterech bloków progra
mowych uczestnicy będą podejmować następujące
kwestie:
• Przyroda w sztuce - Sztuka w przyrodzie
(przyroda i sztuka jako nierozerwalne i wzajemnie uzupełniające się obszary życia).
• Przyroda w sporcie i turystyce (przyrodniczy
krajobraz kulturo wy).
• Przyroda w nauce (przyroda jako podstawa
nauk filozoficznych i inspiracja dla świata na
uki).
• Przyroda w technice (przyroda jako inspiracja
dla twórców, konstruktorów, wynalazców).
M ie jsc e k o n fe re n c ji:

Hotel Mościcki
Resort & Conference w Spalę
ul. Nadpiliczna 2
97-215 Spała
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.up.lublin.pl
M ię d z y n a ro d o w a k o n f e r e n c ja „ K u ltu r a
p a s te r s k a w e w sp ó łc z e sn o śc i k a r p a c k ie j
z u w z g lę d n ie n ie m re g io n u B a b ie j G ó r y ”

18 wrześni a 2 015 r. Zawoj a Wilczna
Organizator: Babiogórskie Centrum Kultury
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Podczas jednego z najważniejszych wydarzeń
kulturalnych w regionie Beskidów, jakim jest „Ba
biogórska jesień” już po raz trzeci odbędzie się
konferencja „Kultura pasterska luku Karpat i jej
oddziaływanie na kulturę Babiogórców”, zorga
nizowana dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Miejsce konferencji:
Hotel „JAWOR”
Wilczna 1847
34-223 Zawoja
Więcej informacji można znaleźć na stronie in
ternetowej : www.babiogorskajesien.pl
I Międzynarodowa Konferencja Badania
porównawcze nad językiem i kulturą —tradycja
i innowacja
22-23 września 2015 r. w Poznaniu
Organizator: Zakład Badań Porównawczych nad
Kulturą Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Opis konferencji:
Celem konferencji jest spojrzenie na problema
tykę badań porównawczych w obszarze języko
znawstwa, literaturoznawstwa oraz wiedzy o kul
turze. Szerokie spektrum poruszanych zagadnień
zarysuje stan obecnych badań nad kulturą i zachę
cać będzie do dyskusji dotyczącej ich przyszłości.
Konferencja będzie okazją do podzielenia się wy
nikami badań obejmujących różne języki i kultury.
Organizatorzy przewidują prezentację 20 minuto
wych referatów obejmujących następujące obszary:
Językoznawstwo
• Język w różnych sferach komunikacji.
• Język folkloru i literatury pięknej.
• Język oryginału i przekładu.
• Werbalne i niewerbalne aspekty komunikacji
międzykulturowej.
Literaturoznawstwo
• Przekład literacki.
• Literatura jako miejsce ścierania się tradycji
i nowoczesności.
• Literatura - pamięć i tożsamość.
• Polityczność literatury.
• Wiedza o kulturze.
• Folklor tradycyjny i współczesny.
• Internet jako źródło kultury.

Konferencje naukowe poświęcone kulturze

• Religia jako czynnik kulturotwórczy.
• Komunikacja międzykulturowa jako wyzwa
nie XXI w.
• Języki i kultury mniejszościowe.
Miejsce konferencji:
Instytut Językoznawstwa
Al. Niepodległości 4, Poznań
Więcej informacji można znaleźć na stronie in
ternetowej: www.bazakonferencji.pl
Słowiańskie oblicza kultury masowej
25-26 września 2015 r. w Poznaniu
Organizatorzy: Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu (WydziałHistoryczny,
Instytut Wschodni)
Opis konferencji:
Instytut Wschodni Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu ma przyjemność zaprosić
studentów i doktorantów wszystkich specjalności
na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję
„Słowiańskie oblicza kultury masowej”. Głównym
celem wydarzenia jest dyskusja na temat popkultu
ry słowiańskiej w gronie literaturoznawców, antro
pologów, kulturoznawców, historyków, filologów
oraz przedstawicieli innych specjalizacji. Region,
na który zostanie położony szczególny nacisk to
Słowiańszczyzna obszaru postradzieckiego, ale
mile wdziane będą także referaty dotyczące Polski,
Czech, Słowacji czy krajów bałkańskich. Propono
wane zagadnienia:
- Rozwój kultury masowej w państwach sło
wiańskich - rys historyczny, nurty i tenden
cje, najpopularniejsi autorzy.
- Ekranizacje i adaptacje filmowe.
- Związki kultury masowej z problemami spo
łecznymi, politycznymi i kulturowymi.
- Folklor i tradycje narodowe w literaturze, fil
mie, fotografii muzyce.
- Kultura masowa w służbie polityki.
- Wzajemne powiązania elementów popkultu
ry (literatura, gry, komiksy, filmy, muzyka).
- Związki kultury masowej z religii.
- Korelacje słowiańskiej kultury popularnej
z zachodnioeuropejską i amerykańską.
- Intertekstualność kultury masowej.
- Street art i inne sztuki plastyczne inspirowane
kulturą masową.
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- Wydarzenia społeczne i kulturalne zaliczane
do składników popkultury.
Wymienione zagadnienia nie wyczerpują tema
tu konferencji. Organizatorzy otwarci są na wszel
kie przesyłane propozycje. Planowane są wystąpie
nia gości specjalnych otwierające obrady.
Miejsce konferencji:
ul. Wieniawskiego 1, Poznań
Sala Senatu UAM w Collegium Minus
Więcej informacji można znaleźć na stronie interne
towej :https ://konferencja-naukowa.pl/kulturoznawstwo/
„Na koniu, co się cofa, jechać niebezpiecznie”:
koń w kulturze miejskiej —z dziejów historii
i tradycji od średniowiecza po współczesność
5-26 września 2015 r. w Gdańsku
Organizatorzy: Muzeum Sopotu, Uniwersytet
Gdański (Wydział Historyczny UG)

Konferencje naukowe poświęcone kulturze

• rytuały i obrzędy związane z koniem np. po
chówki końskie i inne.
3.
Temat konia w twórczości artystycznej, po
pularnej oraz w źródłach historycznych:
• obraz konia w sztuce i literaturze,
• motyw konia w kulturze popularnej,
• koń jako element zdobniczy np. w sztuce
użytkowej,
• obraz konia w różnych przekazach źródłowych.
Miejsce konferencji:
ul. Wita Stwosza 55a, Gdańsk-Oliwa
Więcej informacji można znaleźć na stronie intemetowej:www.konfer encja-naukowa.pl/historia/
Kultury i języki pamięci
25-26 września 2015 r. w Warszawie
Organizator: Instytut Germanistyki Uniwersytetu
Warszawskiego

Opis konferencji:
Opis konferencji:
Po tym, jak w roku 2014 świat obchodził
Proponowane bloki tematyczne:
100. rocznicę wybuchuI wojny światowej, 75. - II woj
1. Historia Hipodromu Sopot:
ny światowej i 25-lecie pokojowej rewolucji w kra
• geneza i rozwój,
• charakterystyka w poszczególnych okresach: jach byłego bloku wschodniego, rok 2015 niesie
koniec XIX wieku, przełom XIX i XX wie rocznice upamiętniające wydarzenia będące kon
ku, I wojna światowa, okres międzywojenny, sekwencją wyżej wymienionych: 70-lecie zwycię
stwa nad nazistowskimi Niemcami i 25-lecie prze
II wojna światowa, okres powojenny,
• funkcjonowanie na tle regionalnych tradycji zwyciężenia podziału Niemiec po II wojnie świa
towej. Daty upamiętniające przełomowe wydarze
jeździeckich,
• hipodrom jako atrakcja kurortu letniskowe nia historyczne sprzyjają refleksji nie tylko nad
go i wypoczynkowego - funkcja w kulturze dynamiką procesów historycznych, lecz także nad
aspektem pamięci jako medium ciągłości doświad
mieszczańskiej regionu,
• analiza profilu działalności Hipodromu w za czenia historycznego i jego reprezentacji w języ
ku, kulturze i twórczości artystycznej. W centrum
kresie polityki sportu.
2. Obecność i znaczenie konia w życiu codzien zainteresowania uczestników konferencji będą
znajdowały się relacje kulturowe i historyczne na
nym w kulturze miejskiej:
• koń jako środek transportu miejskiego np. styku niemieckich i polskich kultur pamięci ulo
kowane w globalnym kontekście wykraczającym
tramwaje konne, pocztyliony, policja konna,
• status konia w mentalności mieszczańskiej, poza tę bilateralność.
Języki konferencji: polski i niemiecki.
np. eksploatacja konia versus działania na
Miejsce konferencji:
rzecz praw zwierząt,
Instytut
Germanistyki UW
• obecność konia w paradach np. korso kwia
ul. Dobra 55, Warszawa
towe,
Więcej informacji można znaleźć na stronie in
• koń jako zabawka w rodzinach mieszczań
ternetowej: www.bazakonferencji.pl
skich
• koń w przemyśle turystycznym, np. pamiątki
i inne produkty,
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Kwartalnik na Targach
Kwartalnik „Kultura Wsi. Ludzie. Wydarzeni a. Prze
miany” objął patronatem medialnym pierwszą edycj ę
imprezy „Targi - Produkty P.olne”, zorganizowanej
przez Fundaąę Polskie Produkty Rolne, w dniach
13 i 14 czerwca w Gliwicach. Dziennikarka z redak
cji pojechała przyjrzeć się Targom z bliska.
Organizatorzy za cel postawili sobie promocję
zdrowej, polskie) żywności oraz innych naturalnych
polskich produktów. Można było skosztować lodów
domowe) roboty, przyjrzeć się pracy pszczół, zakupić
dobrą swojską kiełbasę czy ciasta wg regionalnych
receptur prosto z Lubartowa Ponadto każdy odwie
dzą ący Targi mógł zaopatrzyć się m.in. w świeżo wy
ciskane soki owocowo-warzywne, ekologiczne środki
czystośa czy wyroby rękodzieła artystycznego. Kto
miał ochotę mógł dokonać pomiarów składu ciała
Zainteresowani mogli także zapoznać się z działalno
ścią Lokalnych Grup Działaniai Kół Gospodyń Wiej
skich ze Śląska. Miło było spotkać organizacje o tak
bogatym polu działania, porozmawiać na ten temat
i dowiedzieć się czegoś więcej o regionie.
Jednak Targi to nie tylko wystawcy. Organizatorzy
zadbali też o spotkania z ciekawymi osobami. W so
botę można było wysłuchać niezwykle interesującej
prelekcji na temat zdrowego odżywiania pt. „Super
Żywność XXI wieku” , którą wygłosiła dietetyk Ka
tarzyna Bieg.
Okazję do zaprezentowania się dostał także nasz
Kwartalnik. Magda Milczanowska przedstawił a gaze
tę, po czym rozdał aj ą uczestnikom imprezy. Czasopi
smo cieszyło się dużym zainteresowaniem.

W niedzielę odbyło się spotkanie z Roma
nem Włodarzem - Prezesem Zarządu Polskiej Izby
Rolniczej. Wygłosił on krótki referat pt. „Problemy
wejścia n a rynek rodzimych produktów' żywno
ściowych”. Jedną z atrakcji był także pokaz gotowa
nia, w wykonaniu znanego z programu kulinarnego,
kucharza Remigiusza Rączki.
Cała inicjatywą Targi - Produkty Rolne, została
przygotowana bardzo dobrze pod względem organi
zacyjnym i merytorycznym. Goście nie byli pozosta
wieni sarni sobie. Ciągle coś się działo i każdy mógł
znaleźć coś interesują:ego dla siebie.
Dziękuj emy za zaproszenie do udziału w tej im
prezie. Podczas promocji naszej gazety zawyliśmy
wiele interesujących znajomości i mieliśmy okazję
poznania i posmakowania tradycyjnych lokalnych
przysmaków. Organizatorom życzymy wielu sił
i zapału do tworzenia kolejnych tego typu wyda
rzeń. Warto promować rodzime produkty, warto
o nich mówić i je kupować. To, co dobre jest pol
ski ei o tym powinniśmy pamiętać. (MM)

fo t Magda Milczanowska

fot. Magda Milczanowska

fot. Magda Milczanowska
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P O K O JE D O W Y N A JĘ C IA W H A JN Ó W C E

Atrakcyjne segm enty mieszkalne w Hajnówce - w centrum m iasta - do wynajęcia przez
cały rok od 30,00 złotych za jed n ą osobę. Każdy segm ent składa się z dwóch pokoi, łazienki

oraz w pełni wyposażonego aneksu kuchennego.
Hajnówka to urocza miejscowość, nazywana „bramą do Puszczy Białowieskiej

To idealne m iejsce do spędzenia kilku dni wraz z rodziną lub w gronie przyjaciół. Atrakcyjna
okolica, nieskazitelna zieleń, i klim at w otoczeniu Puszczy Białowieskiej, liczne szlaki rowerowe,
w yśm ienita kuchnia regionalna - m iejsce na styku kultur - zachęcają do odwiedzenia tego
wyjątkowego miejsca.

PRZYKŁADOW Y SEG M EN T:

LOKALIZACJA NA MAPIE:

Rezerwacji można dokonać przez:
telefon: 22 629-79-37
e-mail: rezerwacje@fsusr.gov.pl

v\ww. nodegihajnowka.com.pl

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
Jak zamówić „Kulturę Wsi”?
Można zamawiać bezpośrednio w redakcji
tel.: 22 826 57 05
fax: 22 826 0157
mail: prenumerata@kulturawsi.cbr.net.pl
przez stronę internetową: www.cbr.edu.pl
lub pocztą na adres:
Centralna Biblioteka Rolnicza, ul. Makowskie 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 4620 0001
Zamawiamy prenumeratę kwartalnika „Kultura Wsi. Ludzie. Wydarzenia. Przemiany.”
na 2015 rok w ilości egzemplarzy..................
Nazwa i dokładny adres zamawiającego................................................................................

NIP zamawiającego.................................................
Należność powinna być uregulowana przelewem na konto podane powyżej tytułem:
„Prenumerata Kwartalnika Kultura Wsi” na 2015 rok

pieczęć i podpis zamawiającego

