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OD REDAKCJI

Bieżący numer naszego pisma odbiega nieco swym pro
filem od poprzednich. Więcej w nim materiałów związa
nych z zawodową kulturą wsi. Pisaliśmy u progu naszej
wydawniczej inicjatywy, że będziemy dorobek tej kul
tury traktować na równi z jej wymiarem artystycznym,
który nie tylko zazębia się ściśle z pracą zawodową
rolników, ale z niej bierze początek. Taki jest przecież
charakter przebogatej tradycji obrzędowej, wyrażanej
w pieśni, w poezji, wytworach rękodzieła a nawet teatru.
Do poświęcenia więcej miejsca kulturze zawodowej
skłonił nas także jubileusz 60-lecia naszego wydawcy,
czyli Centralnej Biblioteki Rolniczej, która gromadzi
cały dorobek piśmienniczy związany z rolnictwem i słu
ży swymi zbiorami na co dzień rozwojowi kultury. Z tej
okazji rozmawiamy z dyrektorem biblioteki, moim na
stępcą na tym stanowisku dr. Markiem Cieślińskim.
Nieprzypadkowo poświęcamy też sporo miejsca
zagadnieniom kultury społecznej. Specyfika pracy rol
nika, pomimo stałego postępu, zasadniczo nie zmienia
się wywierając wpływ na formy aktywności społecznej
i funkcjonowanie instytucji życia zbiorowego. Tak sze
roko reklamowana przy okazji ostatniego referendum
bezpośrednia demokracja szwajcarska, sięga swymi
korzeniami do czasów średniowiecza i ówczesnych
form życia pasterskiego. Widać na tym przykładzie, że
współczesne społeczeństwa potrafią czerpać z dorobku
wiejskiej kultury a nawet czynić pod wieloma wzglę
dami z niej wzór, jak to jest np. w kulturze amerykań
skiej. Fascynował się tym przykładem m.in., wybitny
polski socjolog Józef Chałasiński, czemu dowód dawał
w swych wykładach i publikacjach. Fragment jednej
z nich przytaczamy w tym numerze. Tymczasem w na
szej kulturze pokutuje wciąż stereotypowe patrzenie
na rolnictwo i wieś jako przeszkodę w dążeniu do no
woczesności i postępu. Zaważyła na tym historia pod
daństwa chłopów, które przybrało w ostatnich wiekach
Rzeczypospolitej formę utożsamianą przez niektórych
badaczy z osobistym niewolnictwem. Ten temat nie
przestaje interesować młode pokolenie o czym świad
czyło duże zainteresowanie jakie wywołał dokumen
talny film o pańszczyźnie, który recenzowaliśmy w 4
numerze Kultury Wsi. Nawiązują do tej tematyki, pu
blikowane także w tym numerze, artykuły ukazując ów
problem na tle szerszych przemian historycznych.
Trzeba podkreślić, że po wejściu Polski do Unii Eu
ropejskiej stereotyp zacofanej polskiej wsi ustępuje no
wemu wizerunkowi rolnictwa, które często dorównuje
swymi osiągnięciami najwyżej rozwiniętym krajom na
świecie. Wielce wymownym jest fakt, że najbardziej

znaną marką na europejskim i światowym rynku jest
obecnie polska żywność.
Dobrym tego przykładem są osiągnięcia sadownic
twa, o którym zrobiło się głośno po wprowadzeniu przez
Rosjan embarga na import z naszego kraju owoców
i warzyw. Wysoka jakość polskich owoców pozwoliła
pozyskać nowych nabywców i utrzymać w świecie po
zycję największego eksportera. Polskie jabłka stają się
ambasadorami współczesnej Polski.
Takie sukcesy nie przychodzą szybko i łatwo. Po
czątki polskiego sadownictwa sięgają średniowiecza
a nowocześnie zorganizowany eksport jabłek z Polski
sięga początku ubiegłego wieku, o czym pisze Daniel
Kamiński przypominając postać Tadeusza Daszewskie
go, pioniera nowoczesnej uprawy sadów w rejonie gró
jeckim. Od metod stosowanych w jego gospodarstwie
sadowniczym rozpoczynało się w Polsce praktyczne
zastosowanie osiągnięć nauki rolniczej, która rozwinęła
się bujnie po II wojnie światowej. Instytut Sadownictwa
w Skierniewicach utworzony został z inicjatywy Szcze
pana Pieniążka już w 1951 r. Profesor patrzy na swój
życiowy dorobek z cokołu pomnika wystawionego sta
raniem grójeckich sadowników, w gminie Błędów, w sa
mym sercu grójeckiego zagłębia sadowniczego. Longin
Kaczanowski przybliża nam niezwykłą postać profesora
„spod jabłoni” w dziale Rodem ze wsi.
Powyższe materiały i artykuły prezentujemy nie tra
cąc z poła widzenia głównej linii pisma, starając się szu
kać odpowiedzi, jak przeobrażenia w rolnictwie wpływają
na życie kulturalne wsi. Rozmawiamy na ten temat z dy
rektorem Grójeckiego DomuKultuiy. Nie trzeba dociekli
wych badań i nadzwyczajnej wyobraźni aby przewidzieć,
że w podobnym kierunku zachodzić będą stopniowo
przemiany kultury wiejskiej w całym kraju. Zachodzą
one zresztą nieustannie w miarę ogólnego postępu cywi
lizacyjnego. Cytowaliśmy w poprzednim numerze opi
nię prof. Stanisława Pigonia, który w tych kategoriach
oceniał dokumentacyjną rolę „Chłopów” Reymonta. Do
przypomnienia twórczości tego pisarza wracamy z okazji
90. rocznicy jego śmierci, zbiegającej się z rocznicą in
nego, wybitego polskiego pisarza Stefana Żeromskiego.
Obydwaj opisywali Polskę, której już nie ma. Od tamtego
czasu zmieniło się wszystko; nie tylko poziom życia, ale
także formy uczestnictwa w kulturze. Ciekawie opowiada
o tym wystawa poświęcona Teatrowi w drodze, zorganizo
wana przez Muzeum Niepodległości w Warszawie. Z za
służonym animatorem kultur}'' tamtego okresu Markiem
Łuszczyńskim rozmawia Teresa Kołakowska.

Ryszard Miazek
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Konkurs literacki
„Wieś, w której żyję” zakończony
30.06.2015 r. minął termin nadsyłania prac n ą
ogłoszony przez naszą Redakcję, konkurs literac
ki pt. „Wieś, w której żyję” . Celem konkursu było
ukazanie całokształtu przem ian zachodzących
na polskiej wsi w minionym 25-leciu. Do końca
roku zostaną ogłoszone wyniki i wyłoniony zw y
cięzcą a nagrody są niebagatelne. Z a zdobycie
pierwszego miejsca przewidujemy 5000 zł, dru
giego - 3000 zł, a trzeciego - 2000 ń. Zapewne
ta perspektywa jak i chęć podzielenia się swoimi
doświadczeniami wpłynęły na liczbę nadesłanych
prac. Zostaliśmy pożytywnie zaskoczeni. W płynę
ło do nas 150 prac. Dziękujemy Państwu za tak
duży odzew. Jesteśm y pełni podziwu, gdyż niektó
re prace to niemal książki. Dzięki temu jury w cią
gu nadchodzących miesięcy będzie miało „pełne
ręce roboty” Do 31.12.2015 r. konkurs zostanie
rozstrzygnięty, a decyzję o przyznaniu nagród

i wyróżnień podejmie szanowne jury w składzie:
Ernest Bryll - przewodniczący, Ryszard Miazek
- wiceprzewodniczący, Elżbieta Osińska-Kas są
Teresa Kołakowska i Jan Machynia - członko
wie, M agda M ilczanowska - sekretarz. Wyniki
zostaną ogłoszone w ósmym numerze kwartalni k ą w styczniu 2016 r.
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Eliza Czapska

Nauka i kultura w centrum wielkiego miasta
- rozm ow a z doktorem M arkiem Cieplińskim, dyrektorem C entralnej Biblioteki
Rolniczej

- Przed objęciem stanowiska dyrektora
Centralnej Biblioteki Rolniczej pracował Pan
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie
sprawował nadzór nad Biblioteką oraz nad In
stytutami Badawczymi podległymi minister
stwu. Resort rolnictwa stanowi przykład resortu
dysponującym wyjątkowo dużym zapleczem na
ukowym. Z jakich powodów?
- Przez ostatnie 7 lat w imieniu Ministra Rolnic
twa i Rozwoju Wsi nadzorowałem Instytuty Badaw
cze, Centralną Biblioteką R.olmczą oraz Centrum
Doradztwa Rolniczego. Wszystkie te instytucje
są elementami tworzącymi system transferu w ie
dzy. Centralna Biblioteka Rolnicza ze swoją misją
gromadzenia i udostępniania zbiorów oraz upo
wszechniania osiągnięć nauki, jest bardzo ważnym
elementem tego systemu tworząc tzw. „bazę w ie
dzy”, o której mowa w dokumentach programowych
Wspólnej Polityki Rolnej. R.zeczywiście zaplecze
naukowo-badawcze resortu rolnictwa jest dosyć
rozbudowane. W wyniku konsekwentnie realizo
wanego procesu restrukturyzacji, mającego na celu
konsolidację zaplecza naukowego, liczba nadzoro
wanych instytutów badawczych ciągle się zmienia
Ma początku lat 90-tych było to blisko 30 jednostek,
w roku 2007, kiedy zaczynałem pracę w resorcie
było już tylko 17, a obecnie jest ich 12. To co wyróż
nia te jednostki to przede wszystkim fakt, że prawie
wszystkie m ają ustanowione programy wieloletnie,
w ramach których realizują zlecone przez Rząd za
dania szczególnie ważne dla planowania i realizacji
polityki państwa. Świadczy to o wysokim poziomie
tych jednostek oraz o dużym znaczeniu sektora rol
no -żywmościowego. Polska to kraj w'dużej mierze

fot. Grzegorz Feret

rolniczy i bez wątpienia ten sektor gospodarki na
rodowej był, jest i pozostanie jednym z nąw ażniej
szych. Aby utrzymać wysoką pozycję na rynku, być
konkurencyjnjmi i innowacyjnym należy dyspono
wać odpowiednim zapleczem naukowym.

- Jak ten system działa w innych krajach
UE? Czy możemy się z którymś z nich porównać
pod względem znaczenia sektora rolniczego dla
całego kraju?
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fot. Grzegorz Feret

- W każdym k rą u system zorganizowania nauki
i transferu wiedzy jest inny. Nie m a tu jednolitego
wzorcą ani modelu. Każdy kraj m a swoje specyficz
ne uwarunkowania, które determinują przyjęte roz
wiązania w tym zakresie. Pod względem potenąału
i znaczenia sektora rolnego możemy porównywać
się z Francją, gdzie jednak ukształtował się zupełnie
inny system niż w Polsce. We Francji funkąonujejedna potężna instytucja naukowa - Narodowy Instytut
Agronomiczny (INRA), finansowana przez Państwo.
Poza INRA we Francji funkcjonuje również kilkana
ście naukowych instytutów tzw. technicznych, które
są współfinansowane przez odpowiednie branże zain
teresowane wynikami badań wypracowanymi przez
te jednostki. Nie m a zatem jednego wzorca według
jakiego funkcjonują rolnicze jednostki badawcze
w różnych krą ach. Jedno jest pewne i wszędzie ob
serwowane, a mianowicie fakt, że obszar ten podlega
dynamicznym zmianom dostosowując swoją struktu
rę, mechanizmy, i narzędzia do nowych wyzwań oraz
szybko zmieniąącej się rzeczywistości.

- Czy wspomniany przykład Francji może
stanowić tu model według jakiego powinna
w sektorze rolnictwa działać też Polska?
- Jak już mówiłem nie m a w tym ob szarze j akiegoś jednego idealnego modelu. Są oczywiście pew-

ó

ne narzędzia i mechanizmy, które w danych w a
runkach się sprawdzają i warto je implementować.
Wracając do Francji zależy zauważyć, że poziom
zorganizowania producentów' francuskich różni
się diametralnie od poziomu zorganizow'ania pro
ducentów'polskich. Polscy rolnicy są mocno znie
chęceni do wspólnych form działania poprzez złe
doświadczenia z okresu, gdy kolektywizacja była
realizow'ana pod przymusem. Bardzo trudno po ta
kich doświadczeniach przekonać ludzi, że współ
praca i wspólne formy działania mogą przynieść
pozytywne zmiany ekonomiczne.
We Frań q i rolnicy są zintegrow'ani, a ich re
prezentacja w postaci Izb P\.olniczych to potężne
lobby, które może doprowadzić nawet do zmiany
rządu. P\.olnik francuski cieszy się dużym szacun
kiem i uznaniem nie tylko ze strony decydentów'
politycznych, ale przede wszystkim ze strony spo
łeczeństwa. Obywatele m ają w'swojej świadomości
głęboko zakorzeniony szacunek i uznanie dla pracy
rolników'. Również sytuacja ekonomiczna francu
skich producentów' rolnych jest generalnie lepsza
niż polskich, co też nie j est bez znaczeni a jeśli cho
dzi o ich aktywności chęć inwestowania w rozwój.
Nie bez znaczenia jest także poziom finansowania
badań, który jest znacznie wyższy we Francji niż
w Polsce. Jaskrawym tego przykładem niech bę
dzie fakt, że roczny budżet Narodowego Instytutu
Agronomicznego jest wyższy niż roczne środki bu
dżetowe, jakie otrzymuje cał a polska nauka.
Bardzo ciekawe rozwiązania możemy także za
obserwować za oceanem. V/ USA doradztwo rol
nicze zlokalizowane jest na tamtej szych uniwersy
tetach i każdy pracownik naukowy m a obowiązek
takie doradztwo realizować. Dzięki temu istnieje
silny związek naukowców z producentami, a co za
tym idzie wysoka efektywność prowadzonych ba
dań, które odpowiadają na potrzeby praktyki.

- A jak w tym systemie naukowo-badawczym
plasuje się Centralna Biblioteka Rolnicza?
- Centralna Biblioteka Rolnicza powstała
w 1955r., w'tym roku obchodzimy 60-lecie jej funkcjonowania. Biblioteka została powołana w ramach
kształtowania się całego systemu wiedzy rolniczej
w' Polsce po II wojnie światowej. Najpierw w wyniku
przeprowadzonej w 1951 r. reorganizacji Państwo-
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wego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskie trzon nauki w Polsce podlegają Ministerstwu Nauki
go (PINGW) mającego siedzibę w Puławach powsta i Szkolnictwa Wyższego. Instytuty Badawcze w wy
ło kilka instytutów badawczych. Powstał także Cen miarze organizacyjnym są nadzorowane przez Mini
tralny Instytut Rolniczy (CIR), na bazie działalności stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale ich podstawowa
którego powstała Centralna Biblioteka Rolnicza. Już działalność tzn. działalność statutowa finansowana
wtedy, zdawano sobie sprawę z tego, jak ważnym jest z budżetu MNiSW. Z kolei jednostki badawcze
elementem organizacji nauki rolniczej w Polsce po Polskiej Akademii Nauk są pod jej jurysdykcją. De
winna być Biblioteka. CBR gromadzi i udostępnia koncentracja procesu zarządzania powoduje proble
wszystkie zasoby, z zakresu nauk rolniczych oraz my z koordynacją na szczeblu krajowym tych trzech
pokrewnych - nasz księgozbiór liczy blisko 400 tys. podstawowych pionów nauki.
wol. wydawnictw. Misja Biblioteki przez lata po
Próby owej koordynacji podejmuje m.in. Mini
zostaje niezmienna, zmieniają się jednak narzędzia ster Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tym roku już po
jakimi jest realizowana. Kiedyś podstawowym na raz trzeci z jego inicjatyw}', odbył się w Warszawie
rzędziem były książki zgromadzone w magazynach, Kongres Nauk Rolniczych mający na celu integrację
katalogi kartkowe oraz wypożyczalnie i czytelnie, środowisk naukowych związanych z obszarem nauk
gdzie udostępniano czytelnikom zgromadzone wy rolniczych. Na forum Kongresu omawiane były naj
dawnictwa. Dziś, w dużej mierze zastąpiły to bazy, ważniejsze problemy i wyzwania jakie czekają ten
które udostępniane są użytkownikom bezpłatnie sektor gospodarki w najbliższej przyszłości. Rów
w Internecie oraz katalogi elektroniczne, które nież sam sposób oceny projektów, które ubiegają się
umożliwiają użytkownikom szybkie wyszukiwanie o przyznanie grantów i kryteria ich przydzielania,
i zamawianie wybranych pozycji. Postęp technolo promujące duże konsorcja i kompleksowe podejście
giczny, a przede wszystkim informatyzacja zmieniła do problemu, wymusza na jednostkach naukowych
sposób dostępności użytkowników biblioteki do jej współpracę zarówno między' różnymi pionami sek
zasobów. Czytelników, którzy przychodzą do biblio tora nauki jak i partnerami gospodarczymi. Niemniej
teki obecnie jest znacznie mniej niż miało to miejsce jednak, biorąc pod uwagę niski poziom środków
w początkach funkcjonowania CBR. Niemniej jed przeznaczanych na naukę w Polsce, lepsza koordy
nak postępująca informatyzacja usług wprowadziła nacja ich wydatkowania wydaje się być konieczno
powszechność i znacznie zwiększyła dostępność do ścią.
zasobów bibliotecznych. Od kilkunastu lat zwięk
—Instytucje użyteczności publicznej, biblio
sza się rola bibliotek uniwersyteckich, których zna
czenie w czasie kiedy powstawała CBR było dużo teki, muzea, skanseny zmieniają również swoje
mniejsze. Ich pozycja wzrastała wraz z upowszech funkcje. Poszerzają profil swojej działalności, by
nianiem się edukacji akademickiej, ale także dzięki jeszcze bardziej udostępniać je społeczeństwu.
modernizacji infrastruktury, co było możliwe dzięki Czy zgodnie z tą tendencją otwiera Pan szerzej
środkom europejskim. Centralna Biblioteka Rolni dla odwiedzających drzwi Biblioteki?
cza przez lata pełniła rolę scalającą biblioteki jed
- Współczesne biblioteki poza podstawową swoją
nostek naukowych, szkół rolniczych oraz biblioteki
publiczne na obszarach wiejskich i zadanie to jest jak funkcją, jaką jest gromadzenie i udostępnianie zbio
rów, stają się również miejscem przyjemnego spędza
najbardziej aktualne.
nia wolnego czasu. Wystarczy spojrzeć na Bibliotekę
— Wspomniał Pan o tym, że CBR powstała Uniwersytetu Warszawskiego albo Bibliotekę na Ko
jako element kształtującego się po II wojnie sys szykowej. Są to bardzo interesujące pod względem
temu wiedzy rolniczej. Kto odpowiada za koor architektonicznym obiekty, gdzie można przy okazji
dynacją tego systemu współcześnie?
wizyty w czytelni lub wypożyczalni ciekawie spędzić
czas. Organizowane są tam strefy wypoczynku dla od
- Niestety, i mówię to z ubolewaniem - w mo wiedzających, gdzie można napić się np. kawy, zjeść
jej ocenie jest w tym obszarze sporo do poprawy. ciastko. Oprócz tego biblioteki organizują spotkania
Uczelnie wyższe, które stanowią podstawowy autorskie, wykłady, seminaria czy konferencje. Głów
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na idea związana z udostępnianiem książek i z czytel przykład związany z rozwojem polskiego sadownic
nictwem jest stale obecna, ale jednocześnie obiekty twa, które odgrywa wiodącą rolę w Europie. Gdyby
te stają się coraz bardziej wielofunkcyjne. Zgodnie nie działalność Instytutu Sadownictwa, założonego
z tą tendencją także Centralna Biblioteka Rolnicza i prowadzonego przez wiele lat przez prof. Szczepa
otwiera się na nowe formy aktywności. W Bibliotece na Pieniążka to polskie sadownictwo nie byłoby na
od kilku lat działa Staromiejski Uniwersytet III Wie tak wysokim poziomie jak obecnie. W tamtych cza
ku. To bardzo cenna inicjatywa, która cieszy się coraz sach nauka była mocno związana z praktyką, można
większą popularnością. Seniorzy chcą aktywnie spę powiedzieć, że pracowała na jej rzecz. Dziś w dużej
mierze ten związek uległ rozluźnieniu. Głównym
dzać swój wolny czas.
Dodatkowo rozpoczęliśmy współpracę z Mazo celem pracy naukowej stają się publikacje wydawa
wieckim Teatrem Muzycznym im. Jana Kiepury, co ne w prestiżowych czasopismach, które pozwalają
zaowocuje już w najbliższym czasie pięknymi kon rozliczyć grant i są niezbędne do awansów nauko
certami muzycznymi w Sali Odczytowej CBR. Pro wych. W systemie oceny jednostek naukowych nie
wadzimy rozmowy z teatrami dla dzieci, żeby także jest dostatecznie promowana działalność jednostki
najmłodsi znaleźli u nas coś interesującego. Organi na rzecz współpracy z gospodarką. Podejmowane są
zujemy wiele konferencji, warsztatów, kiermaszów próby zmiany tej sytuacji ze strony państwa. Potrzeba
i odczytów otwartych dla wszystkich zainteresowa jednak większej konsekwencji i determinacji decy
nych. Obok wymienionych funkcji Biblioteka mogła dentów, aby efektywnie wdrożyć korzystne rozwią
by też pełnić funkcje edukacyjne związane tematycz zania w tym zakresie. Poza zmianami o charakterze
nie z jej profilem. Organizowanie warsztatów związa systemowym wymagana jest także zmiana podejścia
nych z rolnictwem dla dzieci i młodzieży, spotkania samych naukowców jak również mentalności zarzą
z naukowcami, twórcami ludowymi to cel, jaki sobie dzających podmiotami gospodarczymi. Wszyscy za
interesowani powinni w tym systemie partycypować.
stawiamy.
—Rolę edukacyjną, o jakiej Pan mówi, speł
nia też wydawany przez Bibliotekę kwartalnik
„Kultura wsi”.

—Polska zaznacza swoją pozycję w pozyski
waniu dużych środków unijnych przeznaczo
nych dla sektora rolniczego w ramach Wspól
nej Polityki Rolnej. Czy obszar nauk rolniczych
również w tym partycypuje?

- Kwartalnik „Kultura Wsi” to nasza perełka
w tym obszarze. I tu wielki ukłon dla mojego po
- Rzeczywiście polski sektor rolno-żywnościowy
przednika dra Ryszarda Miazka za to, że zainicjo
wał powstanie tego unikatowego wydawnictwa, stał się w ostatnich 10 latach beneficjentem dużych
a obecnie odpowiada za jego redakcję. Nie chciał środków unijnych. Niestety, dotychczas nie byty to
bym zanadto chwalić się naszym kwartalnikiem, jednak fundusze przeznaczone na naukę. Te środki
bo nie jestem zapewne w pełni obiektywny, a co za przeznaczone były głównie na inwestycje, zakup
tym idzie i wiarygodny. Pozostawiam czytelnikom nowych technologii i modernizację gospodarstw.
ocenę tego wydawnictwa i zachęcam do przesyła Dopiero teraz w ramach Programu Rozwoju Obsza
rów Wiejskich na lata 2014-2020 pojawiło się nowe
nia na adres redakcji swoich uwag i opinii.
działanie o nazwie „WSPÓŁPRACA”, gdzie w ra
—W jakim stopniu nauka jest w stanie współ mach realizacji projektów innowacyjnych będzie
cześnie sprostać wyzwaniom związanym z rol również możliwość finansowania prac badawczych.
Skorzystanie z tych środków będzie między innymi
nictwem?
możliwe, w chwili gdy partnerzy tzw. grupa opera
- Nauka zawsze stymulowała rozwój społeczno- cyjna, dojdą do porozumienia i przedstawią ciekawy
-gospodarczy i rozwiązywała problemy. W Polsce pomysł na innowacyjny projekt. Wcześniej takiego
można to było dokładnie zaobserwować po II wojnie działania nie było i mam nadzieję, że będzie się ono
światowej, kiedy praktycznie wszystkie sektory go cieszyło dużym zainteresowaniem ze strony poten
spodarki wymagały odbudowy. Podam tu jaskrawy cjalnych beneficjentów. Poza WPR są do dyspozycji
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fo t Grzegorz Feret

ogromne środki przeznaczone na badania w ramach
programu HORYZONT 2020 (wcześniejsze pro
gramy ramowe UE). By je jednak pozyskać nasze
jednostki badawcze muszą konkurować z innymi
jednostkami z k rą ów całej Unii - wcześniejsze lata
pokazały, że nie jest to łatwe zadanie.

- Poza centralą w Warszawie przy Krakow
skim Przedmieściu 66 , CBR posiada również te
renowy Oddział w Puławach, miejscu ważnym
dla nauk rolniczych jeszcze w czasie zaborów.
Jakie znaczenie ma on obecnie?
- W momencie tworzenia Centralną Biblioteki
Rolniczej utworzono dwa Oddziały - w Puławach
i Bydgoszczy. W 2004 r. z przyczyn finansowych
terenowy oddział w Bydgoszcz musiał zostać zli
kwidowany. Istniejący do dziś Oddział w Puławach
m a ogromne znaczenie historyczne. Puławy stano
wią bowiem kolebkę nauk rolniczych, tam pracowa
ło wielu znamienitych naukowców i stamtąd bierze
swój rodowód wiele współczesnych jednostek na
ukowych. Także obecnie Puławy to bardzo ważny
ośrodek nauk związanych z rolnictwem, gdzie ma
swoje centrale kilka instytutów badawczych w tym
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
(IIJMG) w siedzibie którego mieści się Oddział CBR.

- Czy ma Pan jakieś marzenia związane
z działalnością Centralnej Biblioteki Rolniczej?
- Moje m arzenia dotyczą raczej sfery życia
osobistego. Jeśli chodzi o pracę wolałbym mówić
o planach i zamiarach. Tak więc chciałabym, by
centralność CBR. była przez partnerów zewnętrz
nych dostrzegana Chciałbym, żeby uczelnie rol
nicze, instytuty badawcze, jednostki PAN, w y
dawnictwa komercyjne, czytelnicy wiedzieli, że
w naszej Bibliotece gromadzone są i udostępniane
wszystkie materiały związane z obszarem nauk rol
niczych. W latach 60., kiedy biblioteka powstawała
ta centralność była jej istotą. Także w czasie moich
studiów Biblioteka pełniła taką funkcję. W iedzia
łem, że w jej zbiorach oraz w bazach danych udo
stępnianych przez CBR. znajdę wszystko z zakresu
rolnictwa. Chciałbym, żeby podobne przekonanie
mieli nasi czytelnicy dzisiaj.
Chciałbym również, by Centralna Biblioteka
R.olnicza jeszcze mocniej zaznaczała swoją obec
ność w świadomości warszawiaków, by emanowała
dobrą energią czerpiąc z korzeni ludowych to, co
najpiękniejsze i najbardziej w^artościowe. Chcemy
promować kulturę ludowy w centrum wb elki ego
miasta. Nie jest to łatwe, ale potencjał tego miejsca
jest ogromny.
9

STUDIA I MATERIAŁY

Longin Kaczanowski
♦

Żeromski - Reymont. Dwa spojrzenia na Polskę
M ija 90 lat od śmierci dwóch -wielkich pisarzy: S tefam Żeromskiego i Władysława St. Reymonta.
Zmarli u schyłku 1925 roku, w odstępie zaledwie dwóch tygodni, 20 listopada Żeromski, 5 grudnia
Reymont. Należeli do wyjątkowego pokolenia Polaków, urodzonych ju ż po upadku powstania styszniowego, którzy doczekali wolnej Ojczyzny. Żeromski i Reymont należeli do największych, obok Józefa
Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Adama Stefana Sapiehy, M arii Skłodowskiej- Curie. Zdaniem wybitnego poety Kazimierza Wierzyńskiego „Żeromski był to pierw szy Chopin prozy
polskiej i drugi wzruszenia polskiego". Przez dziesiątki lat pulsow ała w Polsce legenda Żeromskiego.
Jego książka „Ludzie bezdomni" stała się „kamieniem węgełnym w literaturze polskiej X X wieku,
ewangelią inteligencką dla kilku pokoleń". Jednak to Reymont „wygrał rywalizację" z Żeromskim
o nagrodę Nobla i jest z tego powodu bardziej znany w świecie. Czy współczesny czytelnik ma jeszcze
ochotę i czas na czytanie dzieł prawdziwych gigantów ojczystej literatury? Czy warto, a może trze
ba sięgać p o „Chłopów", „Popioły", „Ziemię obiecaną", „Przedwiośnie", „Ludzi bezdomnych"...?
Może uda mi cię odpowiedzieć na te pytania.

W świetnej serii „Biblioteka Polonistyki”, zainicjowanej przez Państwowe Zakłady Wydawnictw
Szkolnych i z biegiem lat kontynuowanej przez
W ydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, publikowane były biografie wybitnych pisarzy ukazujące
ich życie i twórczość. W stulecie urodzin Stefana

Żeromskiego w 1964 r. wydano pracę pióra Jana
Zygmunta Jakubowskiego, profesora Uniwersytetu Warszawskiego. Starsi czytelnicy i widzowie
telewizyjni zapewne pamiętają charakterystyczną sylwetkę profesora, który wygłaszał zajmujące
wprowadzenia do poniedziałkowych przedstawień

Autor artykułu w gabinecie Żeromskiego w jego ulubionym fotel w w domu w Konstancinie
(zdjęcie zrobione dzięki uprzejmości córki pisarza, Moniki Żeromskiej)
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Teatru TV. Na pierwszych kartach wspomnianej da. A może sumienie w narodzie już tak strasznie
biografii profesor Jakubowski przywołał „Dzienni wyblakło? A jaki artysta pióra wywiera aktual
ki” Żeromskiego, swoiste „laboratorium pisarskie” nie „wpływ na odczuwanie młodego pokolenia”?
twórcy, które ukazały się w 20 lat po śmierci pisa W znanym tygodniku czytam esej zatytułowany
rza i z których „przemówił z niegasnącą siłą i świe „Jeden z nas” o autorze, cytuję, „pokoleniowej po
żością” ukazując nie tylko „serce nienasycone”, ale wieści z mocną pornograficzną sceną zbiorowego
też „umysł nienasycony, zawsze głodny poznania, seksu z dalmatyńczykiem”. No, no, pomyślałem
namiętnie drążący trudną i złożoną prawdę o życiu sobie, czy taka „pokoleniowa książka” może być
człowieka i historii”. Właśnie taki jest Stefan Że lekturą dla moich dorosłych dzieci i znajomych.
romski w prozie, dramatach, publicystyce, zawsze Niestety żadna z rodzin nie ma dałmatyńczyka...
Wiadomo, że proza Żeromskiego dla współcze
stanowczy, wręcz pryncypialny. „Dzienniki” to
klucz do zrozumienia dojrzałej twórczości pisarza. snego mu pokolenia Polaków nie była „łatwa, pro
Miody Żeromski wyznaje na kartach I tomu: sta i przyjemna”, ale pomimo to, a może właśnie
Natura jednym daje rozum - drugim serce. Mnie dlatego miała rzesze czytelników. Wymagała my
dała tylko serce, zimnego rozsądku tak mało. Już ślenia i zachęcała do przemyśleń. Maria Dąbrow
od pierwszych utworów, choćby w „Mogile”, ska, uważna czytelniczka Żeromskiego napisała
gdzie pisze iż każdy przebłysk współczucia czy trochę egzaltowanie, że jego książki to dziewicza
cierpienia chwytam i utrwalam, co można było pełna zasadzek puszcza, przebogata dżungla, a ich
dobrze wyrazić przez a, ja muszę wyrazić przez lektura wymaga cierpliwości i ofiarności. Eliza
a w potędze n po wydane u schyłku życia „Przed Orzeszkowa, inna wielka dama literatury polskiej,
wiośnie” widać było u pisarza głęboką wrażliwość po przeczytaniu ,Popiołów” pisała do znajomego:
na każde cierpienie, szczególnie na to cierpienie, Chwilami słupieję ze zdumienia nad niesłychanym,
którego źródłem jest niesprawiedliwość społeczna. wprost bajecznym bogactwem obrazów i języka.
Wyjątkową wrażliwość Żeromskiego dostrzega Ten zna naturę i maluje ją —Boże! Przy tym nowość
li zgodnie czytelnie)' i krytycy jego dzieł. Bodaj wyrażeń nadzwyczajna i niektóre takie silne, takie
najgłębiej i najcelniej o autorze ,JPopiołów, pisał głębokie i przenikliwe, że idą wprost - do szpiku
Wacław Borowy, z którym jako młody publicy kości.
W listopadowe dni 1925 roku Warszawa i cała
sta miał zaszczyt korespondować. Żaden z pol
skich pisarzy, których twórczość osiągnęła szczyt Polska żegnały wielkiego pisarza. Nastał czas ża
w pierwszym dwudziestoleciu naszego wieku, nie łoby i manifestacji narodowej. Przed Zamkiem
miał takiej władzy nad umysłami współczesnych Królewskim (mieszkał w nim z rodziną w skrom
ja k Żeromski; niczyje utwory nie spotkały się w tym nych, dwóch pokoikach przydzielonych mu przez
okresie z równie żywym przyjęciem i nie było bodaj prezydenta Stanisława Wojciechowskiego), w któ
innego pisarza, który by wywarł tak głęboki wpływ rym zwłoki Żeromskiego wystawiono na widok
na odczuwanie młodego pokolenia. Większość czy publiczny, gromadziły się dziesiątki tysięcy lu
telników uważała go za żywe wcielenie sumienia dzi pragnących oddać hołd twórcy. Zapewne nikt
narodu polskiego, za swoje „serce serc”.
z obecnych nie przypuszczał, że za dwa tygodnie
Przypomniał i niejako potwierdził ten pogląd Warszawa przeżyje kolejny wielki pogrzeb - Wła
Borowego, wygłoszony 80 lat temu, profesor Je dysława Stanisława Reymonta. Ciężko chor}' au
rzy Paszek z Uniwersytetu Śląskiego, autor ilu tor „Ziemi obiecanej” jeszcze zdążył napisać do
strowanej biografii Żeromskiego, wydanej ostatnio przyjaciela: W tej chwili, po dwunastej w południe,
w znakomitej serii „A to Polska właśnie”, publi dostałem wiadomość o śmierci Żeromskiego. Cięż
kowanej przez Wydawnictwo Dolnośląskie. Po ko chorował przez całe lata, ale ostatnio czuł się
śmierci Sienkiewicza uważano autora ,Popiołów” znacznie lepiej, ju ż wstawał i chodził. Dzisiaj nagle
za najpierwszego twórcę narodowego i nazywano skończył. Cios to dla naszego czytelnictwa okropny,
z całym przekonaniem właśnie „sumieniem na dla mnie również, i z wielu względów, nie mniejszy.
rodu”. Ciekawe, że już od wielu lat o żadnym ze Byłem jego szczerym wielbicielem. Różniliśmy się
współczesnych twórców tak powiedzieć się nie bardzo, ale podziwiałem w nim genialnego pisarza.
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Dotri Stefana Żeromski ego w Konstancinie

Żeromski-Reyrriont. Dwa spojrzenia na Polskę

fo t Paweł Pi erściński

Niestety, me ma mstępcy. Tzw. luźoda Polska za dziej mezawłodne, gdy mabwtał namiętności serca. Był
częła wymierać. Ja się najbardziej nadaję na dru wielkim poetą miłości. Z przejmującą ostrością umiał
giego, przygotowany niejako jestem na to i odpo dać wvyraz zarówno uniesieniu, jak rozpaczy miłosnej,
wiednio chory, a potem Kasprowicz, również ciężko porywom wyniosłym, ja k i zmysłowym.
Przez poznanie „chłodnym okiem” i wnikliwą
chory! Itd. Cóż robić? Taka kolej losu. Śmierć nie
analizę utworów Wacław Borowy niezwykle traf
jest straszna, straszne jest tylko życie i cierpienie.
W chwili śmierci Żeromski był u szczytu sławy nie odczytał Żeromskiego jako poetę uczuć i mi
literackiej. Poczytność jego utworów trwała nie łości. Znakomity publicysta nie mógł znać jeszcze
zmiennie przez całe międzywojenne dwudziestolecie. młodzieńczych wierszy Stefana. Ujrzały one świa
Jako pisarz znany i uznany w swojej publicystyce lat tło dzienne, i to ni e wszystki e, z chwilą publikacji
ostatnich upominał się o kulturę literacką, języko „Dzienników^, na którego kartach tu i owadzie zo
wą, a przede wszystkim o kulturę narodową, polską. stały zapisane. Rozproszone nie zwracały szczegól
Ta publicystyka była jakby zwieńczeniem całej jego nej mwagi czytelników'. Dopiero Jan Chmielewski,
twórczości, prozatorskiej i dramaturgicznej. Jej wyjąt zmarły w 'ub. roku znany regionalista, wspomnie
kowe znaczenie w naszym kraju zdaniem Borowego nie o nim zamieściliśmy w 2. numerze naszego
jest wynikiem ścisłego jego związku z życiem narodu kw^artalniką zebrał i sumiennie opracowsił wsersze
oraz właściwej mu umiejętności łączema nowych ten- Żeromskiego. Ukazały się one w pięknie opracodencyj z dawnymi tradycjami. Pod wieloma względa w^anym graficznie, z kolorowymi ilustracjami, sta
mi jest on spadkobiercą romantyków, z innych wzglę rannie wy druk owianym tomiku, w twardych okład
dów dziewiętnastowiecznych pozytywistów; jego język kach. Wiersze poprzedził uroczy, a zarazem bardzo
czerpał z dawnej polszczyzny, ja k i współczesnej z róż erudycyj ny esej M arzeny Mi ch ał owski ęj -K owali k.
nych dialektów polskich. Inie było w kraju wydarzenia Łatwo zauważyć, że tekst pisała kobietą która wie
czy prądu umysłowego, którego by nie zauważył, nie co znaczy miłość, kochać i być kochaną.
Dwadzieścia lat po ukazaniu się biografii Że
przeżył, na który by nie zareagował (...) Talent swój
najpełniej przejawiał jako poeta uczuć. Ich zawiłości, romskiego, w „Bibliotece Polonistyki” ukazała się
powiązania i sprzeczności, ich niebezpieczeństwa, książka o Władysławie St. Reymoncie, napisana
rodzące cię z nich półświadome marzenia. Żeromski przez Stefana Lichańskiego, który niestety nie do
stworzył wołasny styl, w którym z poetycką sugestyw- czekał się swego dzieła. Praca eseisty i krytyka lite
nością wyrażał te stany duszy. Pióro jego było najbar rackiego, także autora książek o „Chłopach” i lite
12
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raturze ludowej ujrzała światło dzienne w pół roku dzał mi w pasjonującej podróży po bezdrożach
Chełmszczyzny, przywoływaniu dramatycznych
po śmierci jej autora.
Nie ukrywam, że trafiła mi do przekonania Ste kart historii tej ziemi pod zaborem rosyjskim, prze
fana Lichańskiego refleksja o Reymoncie, wyrażo śladowań unitów, pomordowanych za wiarę w pod
na tymi słowy: Kim właściwie je st Władysław Sta laskich miejscowościach, w Drelowie i Pratulinie,
nisław Reymont? Nałeży on do pisarzy; z którymi beatyfikowanych przez Jana Pawła II. Po kartach
łatwo wchodzi się w zażyłość. Ani śładu w nim bo „Tygodnika” „wędrowałem” z Reymontem jako
wiem wieszcza, kapłana, maga. Nie utrudnia przy przewodnikiem i siedzącym na koźle woźnicą Iwa
stępu do niegoprzerafinowana wirtuozeria kunsztu nem. W tej wirtualnej podróży, okraszonej świet
czy wymyślność tematyki, zawiłość fiłozoficznych nymi ilustracjami Jana Holewińskiego i innych ar
spekułacji czy niejasność wieloznacznych symbo tystów nie mogło oczywiście zabraknąć „komenta
lów. Opowiada przeważnie o świecie, który znamy rza” jej sprawcy, Reymonta - reportażysty. Wystar
z osobistego doświadczenia, a opowiada językiem czyło trochę wyobraźni by usłyszeć szum piasku
bliskim naszej codziennej mowie. Widzi więcej przesypującego przez szprychy bryczkowych kół
i ostrzej niż my, opowiada barwniej i ciekawiej, to oraz błyskające przez nie promienie wschodzącego
prawda, ale obserwując i opowiadając, zachowuje słońca...
się nie ja k artysta profesjonał, świadomy w każdym
Jechałem z Brześcia Litewskiego traktem cią
momencie reguł, wymagań i interesów swegofachu, gnącym się na Kodeń, Sławatycze, Włodawę, Sawin
lecz ja k utalentowany laik o nadczułym „arcyoku ”, do Chełma. Miałem znowu przed sobą parę znoj
nie wiedząc o tym, że „mów iprozą”. I dlatego nie nych dni, a do zrobienia końmi kilka opętanych mil...
wzbudza respektu: wydaje się bowiem kimś skaza Wyjeżdżaliśmy o świcie, przed słońcem, gdy jeszcze
nym na pisanie „prosto z życia ”, osobliwą hybrydą, cała nizina Nadbużańska tonęła w puszystych, bia
w której naiwność widzenia i spontaniczność twór łych kożuchach mgieł, a tylko na wschodzie, nad
czości skojarzyły się kaprysem losu z niezwykłej czarnymi chmurami borów, sączyły się pierwsze,
miary talentem. Słowem: jakiś Homer-Nikifor”.
złociste zorze. Na czarnej, wyboistej drodze kałuże
To oczywiście pozory, pisze dalej Lichański, sła siw iły się, niby zmatowane rosą szyby. Gdzienie
wetna „prostota” Reymonta nie jest wcale taka pro gdzie, z pól omglonych wybuchały kępy drzew, ja k
sta. Kto ciekaw stylu i ducha Reymontów ego pisar szare, przemiękłe pióropusze. Surowy, rzeźwy chłód
stwa niechaj przebiegnie karty „Chłopów” i ,Ziemi zaciągał od Buga. Rosy pokrywały ziemię, jakby
obiecanej” by przekonać się o maestrii słowa i głębi szronem srebrnawym i perlistym. Wsie jeszcze spa
myśli pisarza. Ja pogrążyłem się w lekturze mniej ły; szare, niebielone chałupy zaledwie majaczyły
szego i raczej słabo znanego utworu opowiadania - w głębiach rozemglonych sadów. W niezgłębio
noweli, a właściwie znakomitego reportażu „ Z zie nej cichości było tylko słychać ledwie pochwytny
mi chełmskiej”. Przed wydaniem książkowym, był chrzęst zbóż, a niekiedy zabrzęczał ściszony bełkot
on publikowany na łamach „Tygodnika Ilustrowa jakiegoś niedojrzałego strumienia... Wnet po zakoń
nego” w rocznikach 1910-1911. Tak się złożyło, czeniu druku w „Tygodniku Illustrowanym” ukazały
że właśnie te wiekowe roczniki, wielce dla kultury się dwa kolejne wydania książkowe „Z ziemi chełm
polskiej zasłużonego czasopisma dużego formatu, skiej”, zaś ostatnie w 1998 r. w Wydawnictwie Sióstr
w sensie fizycznym i zawartych treści, przepięknie Loretanek z warszawskiego Rembertowa.
Przy lekturze tego znakomitego opowiadania ilustrowanego, miałem pod ręką w drewnianej cha
cie, położonej na skraju Puszczy Świętokrzyskiej, reportażu Reymonta, promieniującego jakąś ponad
w której przebywałem w sierpniowe, upalne dni czasową świeżością, współczesnego i jednocześnie
tego lata. Wspomnę jeszcze, że na początku minio zakorzenionego w przeszłości, zabarwionego po
nego stulecia w kolejnych numerach „Tygodnika” mistrzowsku lirycznym humorem, towarzyszyła mi
jednocześnie były drukowane odcinki „Popiołów”, świadomość, że ledwie kilka kilometrów od mojej
„Chłopów”, „Kroniki” Prusa. Ot, taki był poziom podleśnej chaty rozgrywała się równie dramatyczna
ówczesnych pism społeczno-literackich...
historia, też wpisana w rzeczywistość zaboru rosyj
Żar lejący się z nieba bynajmniej nie przeszka skiego, akcja „Ech leśnych” Stefana Żeromskiego,
13
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Rysunek J ana H Olewińskie go do noweli „2 zi etni chełm ski ej ” W ł. S t R eytriorda

a jedna - dwie wiorsty dalej, początki „Popiołów".
Uczta duchowa nie do opisania. Choć minęło już
ponad pół wieku od moich licealnych lat to mam
w pamięci, mogę je cytować, słowa Żeromskiego
o „ogarach co poszły w las” i buku „samotnym,
twardym i zimnym”, prawdziwym królu Puszczy
Jodłowej.
Moja „pamięć” Żeromskiego, R.eymonta i in
nych świetnych pisarzy, poetów, to echo licealnej
edukacji w skarżyskim LO nr III, kierowanej przez
panią profesor Danutę Kubicką, wówczas m ło
dą, debiutującą w naszej szkole polonistkę, która
nam uczniom zalecałą nie nakazywała, pamięcio
we przyswojenie choćby małych fragmentów li
terackich, prozy, poezji. Dla wielu z nas ta prosta
metoda „wkuwania” przełożyła się na miłość do
literatury, książek. Jesteśmy za to pani profesor sto
krotnie wdzięczni. A jaka to satysfakcja „błysnąć”
w towarzystwie niebanalnym cytatem. Zresztą nie
była to jakaś nowa, odkrywcza m etoda Mój teść
śp. dr Franciszek Jaźwiński, który przez pól wieku
był lekarzem weterynarii na Podlasiu, w powiecie
Wysokie Mazowieckie, znając łacinę przy każdym
spotkaniu jak z rękawa sypał sentencjami z utwo
14
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rów starożytnych pisarzy i filozofów Pozostało mu
to po naukach w szkołach łomżyńskich, które odbył
w iatach międzywojennych. A Żeromskiego i R.eymonta znał lepiej niż niejeden współczesny poloni
sta. Tak uczono w Polsce niepodległej...
R.eymont czy Żeromski? „Z ziemi chełmskiej”
czy „Echa leśne” ? Zacytujmy Jarosława Iwasz
kiew icza Wybitny poeta i mistrz krótkich form
prozatorskich, jeden z filarów polskiej kultury
XX stulecia, krytyczny, jak to artystą napisał był
kiedyś: O jednym tylko nic nie dalom sobie ni
gdy powiedzieć, to o „Bekach leśnych". Uważam
tę nowelę za arcydzieło w skali światowej i jeden
z najczystszych klejnotów w diademie matki na
szej literatury. Iwaszkiewicz jest dla nas istotny
również i z tego powodu, że m a swoje miejsce
w życiorysach obu twórców. Bardzo wymownie
zatytułował wspomnienie o Żeromskim: Z panem
Stefo nem spotykaliśmy się dość często. Te spotkania
wynikały, między innymi z pracy młodego Iwasz
kiewicza na posadzie sekretarza marszałka sejmu
Macieja Płatają który pozostawał w bliskich kon
taktach z Żeromskim. Choremu już ciężko pisarzo
wi Iwaszkiewicz pomagał załatwiać różne życiowe
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sprawy w imieniu marszałka. Był też
jedną z nielicznych osób, które żegna
ły nagle zmarłego Żeromskiego, jesz
cze w jego mieszkaniu. Zrozumiałe,
że uczestniczył w pogrzebie pisarza,
a także w ostatniej drodze Reymon
ta. Dostąpił zaszczytu przemawiania
nad grobem autora „Chłopów”, obok
Leopolda Staffa i Wincentego Witosa.
Z podniosłego wy stąpienia młodego
Iwaszkiewicza przytoczmy jakże głę
boką i celną myśl. Reymont - głosił
Iwaszkiewicz - Wiedział na czym p o 
lega -wielkość człowieka: na pogodze
niu się z naturą i przeciwstawieniu jej
- siły ludzkiej pracy
W styd pisać, że autor tych słów,
którego literacka wielkość jest p o 
wszechnie akceptowana, spoczywa
wraz z żoną Anną, w zdewastowanym
od blisko dwóch lat grobie na cmen
tarzu w podwarszawskim Brwinowie.
Zrządzeniem losu mieszkam w tej
miejscowości od 10 lat, a na cmentarzu
bywam niemal codziennie, ponieważ
w bliskim sąsiedztwie kwatery Iwasz
kiewiczów pochowane są m oja żona
Maria oraz córka Kamila i za każdym
razem nadziwić się nie mogę bezdusz
nej obojętności wobec zniszczonego Iwaszkiewiczowskiego grobu. Ogołocony, ograbiony z m e
talowych liter i chrześcijańskiego krzyża, sterczy
wśród mogił nagi kamień nagrobny, widomy krzyk
-zn a k n a sz ej współczesnej antykultury.
Wróćmy do R.eymonta Krytycy uważali autora
„C hłopów za „urodzonego sensualistę”, czyli osobę
opierającą swoją wiedzę na doświadczeniu zmysło
wym. Do legendy przeszło R.eymontowe „arcyoko”,
której ednak, me dajmy się zwieść, było tylko cząstką
jego warsztatu pisarskiego. Doskonale wiedział, że
„oglądanie” codzienności to zdecydowanie za mało
by marzyć o powstaniu wybitnego dzieła. Obserwa
cje z życia wzięte, w procesie twórczym splatały się
z wiedzą, którą autor czerpał z literatury, poważnych
opracowań naukowych, roczników czasopism i ka
lendarzy. Wytrwale poszukiwał potrzebnych mu wy
dawnictw. Byw'ało, że z pomocą spieszyli mu kole
dzy pi sarze. Gdy w antykwariatach me natrafił nanie-
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zbędny do pracy Słowmik Lindego, swój egzemplarz
tego cennego dzida ofiarow'ał mu Władysław' Bełzą
poeta i publicystą autor słynnego „Wyznania wiary dziecięcia polskiego” zaczynąącego się od słów'
„Kto Ty jesteś - Polak mały...” . Józef Weysenhofl;
ten od „Sobola i panny”, udo stępmł R.eymontow'i
unikatowy kolekqę kalendarzy z minionych stuleci.
Erudycyjny wysiłek R.eymonta zamważy każdy czy
telnik jego powńeści, czy opowńadań. Był naturalistą
to pewme, ale nie czuł żadnego związku z jakąś szko
łą czy nurtem literackim. Pomimo to nazyw'ano go
naw'et „impresjonistą”, w którego twórczości splata
się „naturalizm z modermstycznym estetyzmem”.
Wnikliwy krytyk Stefan Kołaczkowski zauważył,
że bogactwo, pełnia talentu Reymonta sprawiła, iż
może on jeden wśród nielicznych potrafił pogodzić
taką swobodę artyzmu, ja k gdyby hołdował hasłu
sztuka dla sztuki, z postulatem prawdy na tura lis tycz
nej Prawda ta uderza zarówno w przedstawieniu
15
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szczegółów, ja k i wielkich przekrojów życia społecz
nego. Jego zaufania żywiołowi, instynktowi nie za
wiodło go w sztuce. Sławny krytyk Adam Grzymała-Siedlecki, który z racji wieku, a dożył blisko stu lat,
recenzenckie pióro dzierżył kilkadziesiąt lat i nieje
den prąd literacki przeżył, wprost nazwał Reymonta
pisarzem pozytywistycznym, chociaż naraził się tym
wielu krytykom. Reymont „nie pasował” w całości
do pozytywizmu, bowiem żywił wręcz niespotykany
kult ziemi i tradycji, oczywiście tradycji narodowej.
Reymont był zafascynowany Mickiewiczem
i wręcz wielbił pisarstwo Sienkiewicza. Ciekawe
spostrzeżenia o tych fascynacjach znajdziemy we
wspomnianej książce Stefana Lichańskiego przy
okazji charakterystyki dwóch największych dzieł
pisarza. Epika „Chłopów” - pisze Lichański mimo wszystkich odsyłaczy do Mickiewicza i Sien
kiewicza jako mistrzów, którym w ten sposób składa
hołd ich uczeń - nie je st prostym nawrotem do tam
tych wzorów, do epizmu czerpiącego z klasycznych
wyłącznie tradycji; je st również repliką na „Ziemię
obiecaną”, je st próbą przeciwstawienia własnej
epiki epice chaosu. Przypisana Reymontowi epi
ka chaosu faktycznie znajduje odzwierciedlenie na
kartach ,Ziemi obiecanej”, której osią, jak dosko
nale pamiętamy, są losy „pomieszanych bezładnie
i wytrąconych z łożysk dawnego życia” społeczno
ści „polskiego Manchesteru” - czyli Łodzi. Warto
w tym miejscu zauważyć, że nie tylko Reymont fa
scynował się burzliwą, zmieniającą się jak w kalej
doskopie codziennością tego miasta. Głośna w epo
ce, od dawna kompletnie zapomniana, była „łódz
ka” powieść „Złe miasto” autorstwa młodego twór
cy Zygmunta Bartkiewicza. Porównywano ją nawet
z ,Ziemią obiecaną”, oczywiście w odpowiednich
proporcjach. Talent tego pisarza nie rozwinął się
na miarę oczekiwań. To o nim właśnie i Jarosławie
Iwaszkiewiczu pisze Stefan Żeromski w swej naj
lepszej, wręcz legendarnej książce publicystycznej
„Snobizm i postęp”, jako nadziei polskiej literatury.
W przypadku Iwaszkiewicza te oczekiwania speł
niły się. I znów, niezbadanym wyrokiem boskim,
obaj ci twórcy spoczywają na tym samym cmenta
rzu, w Brwinowie. Po wojnie, ze spuścizny zmar
łego w czasie okupacji Zygmunta Bartkiewicza
ukazało niewiele książek, bodaj jako ostatnia „Trzy
listy prababki” zawierająca wybór ciekawszych
opowiadań. Przez osoby z poprzedniego pokolenia
16
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Bartkiewicz został zapamiętany jako pierwszy mąż
onegdaj sławnej artystki filmowej i teatralnej Mie
czysławy Ćwiklińskiej.
Od dwóch lat Teatr Muzyczny im. Danuty Ba
duszkowej w Gdyni przy komplecie widzów wy
stawia musical „Chłopi”, który powstał na kanwie
powieści Reymonta. Pisaliśmy o tym ważnym, nie
tylko dla Gdyni wydarzeniu artystycznym w po
przednim numerze „Kultury Wsi”. Z pietyzmem,
szacunkiem i chyba nawet z miłością podeszli
sceniczni odtwórcy tego do dzieła Reymonta, per
fekcyjnie i brawurowo pokazali kulturę dawnej
polskiej wsi, bez ośmieszania i drwin. Gdyńska in
scenizacja dowiodła, że proza Reymonta jest zna
komitym tworzywem scenicznym. Równie świetna
jest filmowa wersja „Chłopów” w reżyserii Jana
Rybkowskiego, zrealizowana z prawdziwym sza
cunkiem dla tego arcyutworu. Wybitnym dziełem
filmowym jest „ Z ie m ia obiecana” Andrzeja Wajdy.
0 relacjach między książką a filmem powstałym
na jej kanwie pisze Tomasz Burek w mądrej książ
ce „Niewybaczalne sentymenty”. Według krytyka
w „ Z ie m i obiecanej” jedyną wartością jest pie
niądz. Pieniądz rządzi wszechwładnie ludźmi i wy
pełnia ich serca trawiącą namiętnością, pieniądz
wyznacza społeczną pozycję człowieka i motywuje
postępowanie, pieniądz znosi wszelkie hierarchie
duchowe, kulturalne, etyczne, krótko mówiąc, „ide
alistyczne'”, i ustanawia na ich miejscu hierarchię
własną, R ealną”. Pieniądz je st wszystkim, celem
1 zarazem siłą napędową jedynego prawdziwego
ruchu, który buduje cywilizację i tworzy historię
taką, jaka ona je st w rzeczywistości, a nie w sła
bych głowach marzycieli i utopistów. Pieniądz jest
potęgą. Pieniądz je st pełnią, gdyż obejmuje w sobie
życie /nie można żyć bez pieniędzy/. Pieniądz nie
potrzebuje tradycji, rozpoczyna od siebie i na so
bie kończy, Pieniądz je st niczym”. A Wajda? Pisze
dalej Tomasz Burek: Dzięki ekranowym cięciom,
skrótom, zagęszczeniom i przetasowaniom wątków
powieściowych, z jednej strony pogłębił symbolicz
ne i mityczne aspekty Reymontowskiej „Ziemi obie
canej ”, a z drugiej strony przeciwstawił je j własną
interpretację artystyczną, własną równorzędną wi
zję - ziemijałowej. Sfilmował, z przekornie złośliwą
satysfakcją idealisty i romantyka, nagą materię ży
cia pozbawionego jakichkolwiek pozamaterialnych
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i pozainteresownych sankcji życia nieusprawiedli
wionego niczym, wydrążonego i obłąkanego. Na
silając aż do paroksyzmu pokrewną malarskiemu
ekspresjonizmowi estetykę brzydoty i uruchamiając
niebywały repertuar tandetności i kiczowatości,
sfilmował świat bez kultury, zdominowany przez
interesy, wypełniony funkcjami cielesnymi, seksem,
obscenami, deprawacją, ordynarną i absurdalną
pychą bogactwa. Film „Ziemia obiecana” .Andrzeja
Wajdy, zrealizowany według powieści Władysława
St. Reymonta, to jedno z najwybitniejszych dzieł
kina, nie tylko polskiego.
Pokutuje opinia, że gdyby nie zawirowania poli
tyczne to Żeromski byłby laureatem nagrody Nobla,
bowiem bardziej na nią zasłużył. Jest to osąd mylny,
z gruntu niesprawiedliwy i krzywdzący obu twór
ców. Na dorobek i pozycje pisarzy trzeba spojrzeć
bez emocji. Gdy myślimy o Reymoncie to niejako
automatycznie wymieniamy „Chłopów” i „ Z ie m ię
obiecaną”, a dopiero później, po dłuższym zastano
wieniu inne tytuły, albo ich wcale... nie pamiętamy.
Z Żeromskim jest inaczej, przypominamy sobie
znacznie więcej z dorobku tego autora: „Syzyfowe
prace”, „Popioły”, „Ludzie bezdomni”, „Wierna
rzeka”, „Dzieje grzechu”, ,Przedwiośnie”, „Dzien
niki”, wspomniane w tym tekście „Echa leśne” Czy
to znaczy, że był on ważniejszym, większym twór
cą od Reymonta. Odpowiedź musi być Salomono
wa: obaj na swój sposób byli wielcy. W pierwszych
dziesiątkach lat XX wieku Żeromski, jak już wspo
mnieliśmy, był niekwestionowanym „sumieniem
narodu”, chociaż w niektórych kręgach zapamięta
le obrzucano go błotem krytyki. Był powszechnie
znany w Polsce, mało za granicą. Jedynie w Rosji
Radzieckiej karierę zrobiło ,Przedwiośnie”, jako
rzekomy pean na cześć rewolucji, chociaż ten utwór
akurat należy odczytywać odwrotnie. Tłumacze na
rzekali na trudny język Żeromskiego i obcość jego
tematyki dla zagranicznego czytelnika. Pierwszy
argument jest częściowo uzasadniony. Faktycznie
język utworów autora ,Popiołów” jest przebogato
piękny, a może nawet wyrafinowany, niewątpliwie
trudny w tłumaczeniu. A tematyka? Przecież on
na „okrągło” pisał o problemach ogólnoludzkich,
biedzie, nędzy, cierpieniu, miłości, honorze i jego
braku, ale istotnie na kanwie spraw polskich. Może
nie miał szczęścia do tłumaczy, a przyznanie Nobla
dwóm reprezentantom jednego narodu, w krótkim
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odstępie czasu, nie wchodziło w rachubę. Nie
wątpliwie wielkie szczęście do tłumaczeń swoich
utworów miał Reymont. Autor mistrzowskiego,
zdaniem specjalistów, przekładu „Chłopów” na ję
zyk francuski otrzymał wyjątkowe wyróżnienie specjalną nagrodę Akademii Francuskiej. Zdaniem
Barbary Kocowej, autorki biografii Reymonta,
władającej biegle angielskim, równie świetne były
przekłady na ten język „Chłopów” i „Ziemi obie
canej”, co znacznie przyczyniło się do popularno
ści tych utworów w świecie. Jednak zdecydowanie
największym powodzeniem cieszyli się „Chłopi”.
Interesująco uzasadnił tą zadziwiającą popularność
przedwojenny krytyk i poeta Antoni Lange.
Chłop epicki - pisał Lange - musi być praw
dziwy z zewnątrz i wewnątrz, musi być prawdziwy
w dobrym i złym, w postaci i w słowie. Taki epos
stworzył w literaturze polskiej Władysław Reymont.
Zapewne chłopi, których Reymont malowałju ż dziś
nie istnieją. Chłopi dzisiejsi są inni / nam współcze
śni także są innii,ale z drugiej strony chłop je st isto
tą najbardziej konserwatywną i na długie lata i na
długie wieki pozostaje w nim pewna suma pierwotności, która nigdy nie zaginie. Chłop na całej ziemi
jest wszędzie jeden i ten sam, ja k klechda ludowa
jest na całej ziemi jedna, i ta sama. Reymont stwo
rzył epopeję chłopską nie tylko jedyną w literaturze
polskiej, ale też jedyną w całej literaturze wszech
światowej i tak zasłynął na całym świecie, tak zo
stał zrozumiany. Próbowali opisywać chłopów Balzac, Zola, Knut Hamsun, Nexo, Tołstoj, Gorki, ale
żaden z nich /prócz może Duńczyka Nexo/ nie trafił
tak potężnie w ton epopei ja k Reymont”.
Zapytałem profesora Zdzisława Jerzego Adam
czyka, aktualnie najwybitniejszego znawcy życia
i twórczości autora „Popiołów”, czy Żeromski był
dobrym pisarzem. Profesor po chwili zastanowie
nia odpowiedział: nie wiem czy był dobrym pisa
rzem, natomiast jestem przekonany, że był wielkim
twórcą. Pozostańmy przy tej ocenie.
A Reymont? Zdaniem Józefa Rurawskiego
z urodzenia warszawiaka, uczestnika powstania
1944 r. profesora kieleckiej uczelni, autora wnikli
wej monografii o pisarzu, a także książki o jego dro
dze do Nobla, Reymont w najlepszych swych dzie
łach pozostał pisarzem: żywym, który może i dziś
jeszcze autentycznie zainteresować czytelnika. Oby
tak było. Reymont w swojej twórczości „chodzi po
17
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ziemi”, to zauważy każdy czytelnik „Chłopów”,
nie daje się uwieść modnym w epoce prądom me
tafizycznym. Pisze Lichański; Jego myśl oscyluje
w kierunku wyznaczonym przez moralny rygoryzm
Kanta. Prawo moralne we mnie - to prawo tryum
fuje ostatecznie w „Chłopach Ostatnie słowo ma
u Reymonta nie metafizyka, ale etyka. Mądrze to
powiedziane. Swoją drogą ciekawe czy Reymont
znał dzieło Kanta, wielkiego filozofa, który nigdy
w życiu nie opuścił rodzinnego Królewca. Jego
sławne wyznanie „Niebo gwiaździste nade mną,
prawo moralne we mnie” to jedna z najbardziej
znanych myśli filozoficznych odnoszących się do
ludzkiej egzystencji. Zresztą nie jest istotna znajo
mość poglądów tego niemieckiego filozofa przez
Reymonta. I bez tej znajomości zgłębiał człowie
czy los jak mało kto. Podobnie Żeromski.
Reymont a Żeromski to dwa światy, odręb
ne światy, ale jedna Polska. Autor „Chłopów” był
uważany za człowieka prawicy, przez swoje związ
ki z ruchem narodowym, a pod koniec życia z ludo
wcami. Twórcę „Popiołów” postrzegano jako repre
zentanta lewicy. To historyczne zaszufladkowanie
dwóch najwybitniejszych twórców powieści nie ma
dla współczesnego czytelnika żadnego znaczenia,
natomiast wskazuje jak emocjonalny był odbiór ich
dzieł. Różni, ale jednocześnie podobni jako „mala
rze natury w malowaniu człowieka w rzeczywisto
ści polskiej, człowieka cierpiącego”. Zdaniem An
toniego Langego na tym kończy się podobieństwo
obu twórców.
Pisze poeta-krytyk: Żeromski widział Polskę
na tle historyczno-społecznym, widział ją w ruchu
walk o niepodległość, widziałją w ruchu starć róż
nych grup społecznych: widział ją w konfliktach
tragicznych. Reymont przeciwnie. Żeromski widział
człowieka w historii, Reymont na tle jedynej nie
mal natury./.../Najmocniejszym dziełem Reymonta
pozostanie zawsze to, w którym natura zlewa się
z człowiekiem w jedną statyczną jakby nierucho
mość - i w którym zjawiska płyną twarde, brutal
ne, nieuchronne, jednostajne. Cóż to za świat? To
wieś - to chłop. W wydanym w dwa lata po śmierci
pisarzy tomie publicystyki „Pochodnie w mroku”
Lange jeszcze raz porównawczo charakteryzował
obu twórców. Reymont je st najmniej romantyczny
z pisarzy polskich, w porównaniu np. z Żeromskim,
którego twórczość określano jako „romantyzm nie18
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romantyczny”. I jeden i drugi uprawiali mocny su
rowy realizm, odtwarzając rzeczywistość bez żadnej
ozdoby; ale tragiczny liryzm Żeromskiego ukrywał
poza swoją maską realistyczną - stare odziedzi
czone marzenia mesjanistów, w których Żeromski
przeczuwa jutro. Reymont - jest poza wszelkim
mesjanizmem; życie bierze tak, ja k ono jest. Rey
mont jest to klasyk, je st to epik: świat ukazuje mu
się jako wielki fryz, na którym kolejno wyrzeźbio
ne są rozmaite momenty życia współczesnego. Dla
niego istnieje przede wszystkim teraźniejszość./.../
Prawie nigdy nie mówi o Polsce, ale ciągle o niej
myśli. Ponieważ trafił na niewzruszoną opokę pol
skości, jaką jest chłop —ma on spokój zupełny, że
polskość przetrwa wszelkie burze i nie lęka się jutra.
Najprawdziwszą epopeją są Chłopi; jest to epopeja
żywiołowa, epopeja rozwoju życia rodzinnego w cią
gu czterech pór roku. Przy wszelkich różnicach obaj
byli podobni w jednym: w patriotyzmie i gorącym
umiłowaniu ojczyzny. Piotr Choynowski, znany
krytyk międzywojenny, nazwał Reymonta „zażar
tym patriotą” i dalej, jakby prostując tę ocenę dodał:
Źle mówię. Wyraz patriota nie ma tu zastosowania.
Reymont był Polakiem z krwi i kości i do kości tych
szpiku. Rządził się w tych sprawach nie rozumowa
niem, lecz najgłębszym instynktem. Słowa te zostały
zapisane na kartach 2 numeru „Tygodnika Ilustrowa
nego” z 1926 roku, a więc tuż po śmierci Reymonta.
A Żeromski? Łatwo zauważyć, że sprawy pol
skie mocno przebijają z kart jego utworów, po
wieści, opowiadań, dramatów, publicystyki. Jako
młody chłopak wyznaje w „Dziennikach: Dwie są
w życiu siły intelektualne, na równi stojące z gło
dem: patriotyzm i miłość, a po latach w „Noktur
nie” zauważa: Byłem zawsze ja k dobosz, który
biegnie bez tchu obok spracowanego szeregu. Tak
pisarz „biegł” do mety życia, zawsze jako patriota
niezłomny. Ostatni utwór, ostatni akord twórczy,
wspaniały poemat prozą ,Puszcza Jodłowa” jest
wyjątkowym świadectwem wrażliwego umiłowa
nia przez Żeromskiego ziemi ojczystej.
Życie i kariera literacka Reymonta to wspaniałe
tworzywo na dynamiczny film fabularny, w którym
poczesne miejsce miałby wątek przygody z teatrem
przyszłego noblisty. Dramaturgiem został nato
miast Żeromski, którego początkowe związki z te
atrem sprowadzały się do roli widza. Swoje dozna
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nia zapisywał w d zien n ik u ”. Jako dojrzały twórca tylko obcy, ale irytujący. Dzisiejsi widzowie dosyć
zaczął pisać dramaty sceniczne i niesceniczne. To mają wskrzeszania dramatów o rozdarciu ducho
mniej znana karta jego twórczości, a współcześnie wym inteligenta, o jego słabości maskowanej kul
prawie całkiem zapomniana, z krzywdą dla widza tem mocy i siły. 1 dlatego nie przemawia do nas dziś
i polskiego teatru. Powiedzmy wprost: problemy ani Żeromski, ani Wyspiański. Po latach autor tych
które poruszał, wierność, zdrada, bunt przeciw sta słów „nawrócił się” na demokrację, został znanym
remu porządkowi, miłość ojczyzny, sprawy polskie, szekspirołogiem, a nawet antykomunistą.
Jakże inne spojrzenie na tę sztukę miał, na progu
wyznawanie określonego systemu wartości, dzisiaj
nie są modne wśród inscenizatorów. A przecież lat 70. minionego stulecia, dyrektor Teatru Starego
w latach międzywojennych i po 1956 roku sztuki w Krakowie Jan Paweł Gawlik. Chciałbym - zwie
Żeromskiego często gościły na deskach teatrów. rzył się redaktorowi dwutygodnika „Teatr” - wysta
„Uciekła mi przepióreczka”, „Sułkowski”, „Tu wić magiczną w swej nastrojów ości „Przepiórecz
roń”, „Róża”, adaptacje ,Przedwiośnia”, „Wiernej kę ”oczekującą wciąż jeszcze interpretacyjnej i sce
rzeki” były w kręgu zainteresowań najwybitniej nicznej sprawiedliwości. Zapewne pragnął by jego
szych twórców, by wspomnieć Leona Schillera, interpretację utworu Żeromskiego stawiano obok
Juliusza Osterwę, Stefana Jaracza, Edmunda Wier słynnej inscenizacji Osterwy, w której reżyser grał
cińskiego, Aleksandra Zelwerowicza, Zofię Jaro również jedną z głównych ról obok Jaracza i Marii
szewską, Teofila Trzcińskiego, Hannę Skarżankę, Malanowicz.
Nie tylko Żeromski zniknął z repertuaru teatrów
Adama Hanuszkiewicza, Władysława Hańczę, Ma
riana Wyrzykowskiego, Jerzego Kreczmara, An polskich. Gdzie dzisiaj grają sztuki Szaniawskiego,
drzeja i Zbigniewa Pronaszków, Zenobiusza Strze Rittnera, Bałuckiego, Zapolskiej, Rostworowskiego,
leckiego. Po prostu cała plejada wybitnych reżyse Brandstaettera, Iredyńskiego, Janusza Krasińskie
rów, scenografów, aktorów. Powstawały spektakle go, Różewicza, wspaniałe spektakle staropolskie
znaczące, zapisane w historii polskiego teatru. Czy przypomniane w swoim czasie przez Kazimierza
Żeromski w teatrze trafiał do publiczności? Odpo Dejmka, dramaty romantyków... Pytanie retoryczne.
wiedzią niech będzie fragment recenzji z „Róży” Ale historia, jak wiadomo, kołem się toczy. 90 lat
wystawionej w 1968 r. przez Teatr Ludowy w No temu, a więc też „okrągła rocznica”, dramatyczne
wej Hucie. Pisała Leonia Jabłonkówna: Spektakl zaniedbania polskiej dramaturgii zmusiły Związek
odznacza się kulturą i czystością środków wyra Artystów Dramatycznych do wystosowania apelu
zu. Trudny, zawiły i posępny „dramat niescenicz- do władz o utrzymanie polskiego charakteru teatru
n y ” przyciągnął stałych mieszkańców Nowej Huty w Polsce, a nie stwarzania filii teatrów obcych.
w sobotni wieczór pośród największej kanikuły Oczywiście obecnie żadnych „apeli” nie będzie,
„czerwca stulecia ”. Grana wówczas w Warszawie bo nie ma takiej potrzeby, inne czasy, inna epo
adaptacja przedw iośnia” Adama Hanuszkiewicza, ka. Mamy samorządność, a większość teatrów jest
w której słynny reżyser wystąpił w roli Cezarego w gestii samorządów, i każdy ma swoją koncepcję
Baryki, miała ponad 200 przedstawień. Świetne in repertuarową podległej mu sceny. Jedynie należy
scenizacje sztuk Żeromskiego można było oglądać nie tracić nadziei, że utwory polskich dramaturgów
wrócą na polskie sceny.
w Teatrze Polskim w Warszawie.
Aktualnie nie ma Żeromskiego na polskich sce
W czasopiśmie sprzed paru lat, w już nieistnie
nach, poza Kielcami, w których grana jest adaptacja
„Dziejów grzechu”. Chyba nie można powiedzieć, jącym /niestety!/ świętokrzyskim miesięczniku kul
że dramaty Żeromskiego nie mają już żadnej warto turalnym „Teraz”, przeczytałem artykuł pod opty
ści. A może współczesnym twórcom bliskie są my mistycznym tytułem „Żeromski ciągle fascynują
śli Jana Kotta, po wojnie herolda komunistycznej cy”. Ciekawe dla kogo, pomyślałem przed lekturą
ideologii, który po przedstawieniu Przepióreczki” tego tekstu. Okazało się, że pasjonatami pisarza
w teatrze krakowskim napisał tak: Przeczuwaliśmy, są stołeczni naukowcy, filolodzy, historycy litera
że Żeromski się zestarzał, ale nie spodziewaliśmy tury, historycy. Warszawskie środowisko naukowe
się, ja k bardzo, ja k straszliwie je st nam obcy, i nie zorganizowało sesje naukowe poświęcone twórcy
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fo t Longin Kaczanowski

„Popiołów”, „Światy Stefana Żeromskiego” i „Ste
fan Żeromski wobec Niepodległości”, „Stefan Że
romski wobec tradycji i nowoczesności” . Ponadto
zainicjowano i zaczęto publikować wielotomową
edycję „Słownictwo pism Stefana Żeromskiego” .
Pomysłodawcą i dobrym duchem „niesamowite
go”, nowatorskiego słownik a jest pani profesor Kwi
ryna Handke, językoznawca i socjolog języka z Insty
tutu Slawistyki PAN. Koncepcja słownika - pisze pani
profesor we wprowadzeniu do wydawnictwa -opiera
się na niestosowanej dotąd, w leksykografii zasadzie
tematyczno-gniazdowej która pozwala język pisarza
okazywać z całą wnikliwością w procesie twórczym
artysty. Stwarza możliwość spojrzenia przez pryzmat
słownictwa na właściwości stylu artystycznego i pro
ces kształtowania świata przedstawionego utworu
literackiego wraz z jego realiami. Upwma dwojakie
zakorzenienie słów: w języku narodowym, jako natu
ralnym środku komunikacji społecznej oraz w języku
artystycznym wyrażającym określoną epokę i tradycję
literacką. Pazrwala również ukazać językową i styli
styczną oryginalność pisarza.
Dotychczas ukazało się 16 tomów słow niką co
dowodzi wprost niewyobrażalnego, mocno zróż
20

nicowanego bogactwa językowego dzieł Stefana
Żeromskiego. Jest w nich obecna gwara kielecką
mazowiecką podlaską słownictwo regionalne
m owa potoczna szkolna i studencka oraz artystycz
n a Słownik m a układ tematyczny, a więc kolejne
tomy dotyczą określonych zagadnień, między in
nymi przestrzeni, świata dźwięków, barw, roślin,
kobiety i mężczyzny, doznań zmysłowych, wojen
i wojskowości, miasta i wsi, nieb a i piekła. Otwarta
formuła słownictwa pozwala na opracowanie ko
lejnych kręgów?' słownictwa zawartego w dziełach
Stefana Żeromskiego. Wydawać by się mogło, że
słownictwo Żeromskiego m a wymiar histoiyczny,
częściowo zapewne tak. Wiadomo, ż e ję z y k to m a
teria żywa i ulega ciągłym przemianom. Pozostaje
jednak, pomimo archaizmów? zapomnianych słów?
w?szechobecna kultura języka polskiego. To jest
oczywiście marzenie ściętej głowy by choć cząstka
dorobku naukowców? obojętnie w? jakiej formie tra
fiła pod strzechy, również ministerialne. Mdło się
robi, gdy do uszu dobiega fraza teraz jest super fa j
nie i zajehiście. Prawdą że to wyjątkowo „piękne
i b ogate” sł ownictwo...
Aktywność stołecznych nauk owcó w? nie zakoń
czyła się na organizow?aniu sesji oraz zainicjowaniu i publikow?aniu kolejnych tomów? „Słownictwa
pism Stefana Żeromskiego” . Jakby „przy okazji”
powstało Stow?arzyszenie imienia Stefana Żerom 
skiego, którego celem jest opieka nad duchowa
spuścizną pisarza, popularyzacja jego dzieła, spo
sobu myślenia o polskiej historii i teraźniejszości,
utworzenie Muzeum Stefana Żeromskiego, ustano
wienie nagrody im. Stefana Żeromskiego, opieka
nad spuścizną artystyczną p o Monice Żeromskiej.
Szczytne to cele, ale bardzo trudne do zrealizow?an ią choćby utworzenie muzeum pisarza. Przecież
jak po grudzie posuwa się realizacja Muzeum Hi
storii Polski. Miłośnicy Sienkiewicza i P^eymontą
noblistów? tak mocno związanych z Warszaw?ą na
tychmiast upomną się o swoich faworytów. Przed
Stow?arzyszeniem powstanie niewyobrażalny tor
przeszkód.
A Św?iętokrzyskie, ziemia rodzinna Stefana Że
romskiego, o której pisał „ciebie jedną kocham”,
jakim uczuciem darzy obecnie pisarza. W ostatnich
latach, mniej niż w przeszłości, czyni się w mieście
/m ow a o Kielcach/ dla zachowania pamięci o tym
wielkim Polaku, patriocie i niezwykłym pisarzu.
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To opinia zaczerpnięta z przywołanego wcześniej polskiego narodu”, „dwie lekcje polskiego Żeromartykułu z miesięcznika „Teraz”. Dość łagodnie ski-Gombrowicz”, i bodaj najciekawsze spojrzenie
to powiedziane, bowiem zamiarem niektórych po „od niepoczytalnej popularności do niepopularnej
sunięć było wymazanie Żeromskiego z pamięci niepoczytności”. Całość bardzo interesująca, więc
Kielc. Ktoś wpadł na pomysł by z nazwy miejsco wypada jedynie czekać na rychłe opublikowanie
wego teatru usunąć Żeromskiego i przydać placów materiałów z sesji. Teatr, wciąż im. Stefana Że
ce nowego patrona. Na szczęście głosy publicz romskiego, wystawił adaptację „Dziejów grzechu”.
nego oburzenia udaremniły ten zamiar. Co z tego, Szkoda, że mimo sugestii, nie pokuszono się o in
że Żeromski patronuje teatrowi od przeszło 60 lat, scenizację „Przepióreczki”, najlepszego dramatu
idzie nowe więc burzmy stare. A może autorzy tego Żeromskiego, w której można było pokazać eg
pomysłu nie wiedzieli jakie miejsce zajmuje pisarz zystencję współczesnej polskiej inteligencji, jeżeli
jako dramaturg i w dziejach polskiej sceny. A prze taka jeszcze istnieje. Ale nic straconego, przed te
cież jest to miejsce wybitne. W sejmowej Komisji atrem kolejny sezon...
Kultury poległ wniosek o ustanowienie 2014 r. roku
Rokiem Stefana Żeromskiego, z okazji 150. roczni
W prasowych ankietach i plebiscytach z końca
cy urodzin pisarza. Przeciwny wnioskowi był na ubiegłego wieku, dotyczących popularności pisarzy
wet zasiadający w Komisji poseł PO z wojewódz i ich dzieł, Żeromski a także Reymont zajmowali
twa świętokrzyskiego. Wtajemniczeni twierdzą, że czołowe miejsca. Ukazywały się masowe wydania
wniosek był słabo umotywowany, dlatego przepadł. ich książek. Państwowy Instytut Wydawniczy opu
Pamięć o Stefanie Żeromskim uratowały in blikował 32. wydanie „Chłopów” w nakładzie 100
stytucje państwowe, z literaturą nie mające nic tysięcy egzemplarzy, z barwnymi ilustracjami i gra
wspólnego, ale pilnie obserwujące kalendarz rocz ficznymi ozdobieniami według przedwojennych
nicowych wydarzeń. Narodowy Bank Polski wy wydań książki. W roku 2000 - Roku Reymonta emitował kolekcję monet z wizerunkiem pisarza. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza wspólnie z Mu
Nie zawiodła Poczta Polska, która wydała znaczek zeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego obdaro
o wartości 4.20 zł z portretem Żeromskiego i pięk wały czytelników 7-tomowym zbiorem najlepszych
ną okolicznościową kopertę ze stemplem, wprowa jego dzieł. Trwała edycja „Pism zebranych” Stefa
dzone do obiegu 14 października 2014 roku, do na Żeromskiego. Minęło kilkanaście lat i pisarze
kładnie w 150. rocznicę urodzin autora „Przedwio weszli w smugę zapomnienia. Trudno powiedzieć
śnia”. Oba te precjoza filateliści otrzymali w cieka czy jest to wyłącznie następstwo istnej eksplozji
wym edytorsko folderze, w którym w kilku celnych kultury audiowizualnej i regresu kultury werbalnej.
zdaniach zawarto życie i twórczość pisarza. Bardzo Wydaje się, że wpływ na wyjątkowe zmniejszenie
trafne to spostrzeżenia. Bohaterowie jego —Żerom się poczytności Reymonta i Żeromskiego miały
skiego - utworów stali się symbolami postawy mo jeszcze inne czynniki. W każdym razie mało kto
ralnej. Do dziś dzieła Żeromskiego pozostają przy pyta o ich książki w księgarniach, które w antykwa
kładem budowania szacunku dla historii, do prze riatach można nabyć za przysłowiowe grosze. Jed
szłości narodowej, wzorcem rozwijania społecznej nak okazuje się, że nie wszystkie. Nie do kupienia
wrażliwości. Nie jest łatwo odpowiedzieć na pyta są „Dzienniki” i „Snobizm i postęp” Żeromskiego,
nie czy i w jakim stopniu te „przykłady i wzorce” a także „Z ziemi chełmskiej” i „Sprawiedliwie”
Reymonta. Teraz właśnie przy spadku czytelnic
funkcjonują w naszym społeczeństwie.
Honor Kielc uratowała Wojewódzka Biblioteka twa z całą mocą ujawnia się niezwykły paradoks
Publiczna organizując sesję naukową „Stefan Że Żeromskiego, istny chichot historii. Oto bowiem
romski - kim był, kim jest?”, z udziałem najlep „Dzienniki”, przez Juliana Przybosia i wielu in
szych znawców życia i twórczości pisarza „wywo nych uważane za najważniejsze dzieło Żeromskie
dzącego swój geniusz z ziemi świętokrzyskiej”. go, mało tego, które przede wszystkim pozostanie
Tematyka głównych wystąpień, m.in. dotycząca z jego spuścizny, nie zostały opublikowane w cało
percepcji Żeromskiego w PRL czyli „przymrozki, ści. Zdaniem profesora Adamczyka gdy ,JKroniki”
odwilże, manipulacje”, pisarz jako „spowiednik Prusa są znakomitym źródłem do poznania stosun
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ków społecznych, tak ,,Dzienniki” Żeromskiego do
zgłębienia osobowości człowieka. Dwa dotychcza
sowe wydania z lat 50. i 60. ubiegłego stulecia, ze
względów politycznych i obyczajowych, zostały
niemiłosiernie okaleczone i pokiereszowane przez
cenzurę. „Dzienniki” mają być wydane w Pismach
zebranych pisarza, ale w naszym kraju nie ma oso
by, która mogłaby odpowiedzieć na pytanie, kiedy
ujrzą światło dzienne, z bardzo prozaicznego po
wodu. SW „Czytelnik”, dotychczasowy wydawca
Pism Żeromskiego, wycofał się z ich publikacji.
Edycję podjął Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach przy udziale Instytutu Badań Literac
kich PAN. Już sama nazwa tych placówek wskazu
je, że działalność wydawnicza nie jest ich głównym
zadaniem, a przecież publikacja Pism nie osiągnę
ła jeszcze półmetka, choć trwa już 35 lat. Spa
dek czytelnictwa Żeromskiego ma chyba też wpływ
na małe zainteresowanie edycją listów pisarza, któ
rą przygotował profesor Jerzy Zdzisław Adamczyk.
Całość, 6 tomów, to bagatela ponad 2600 stron
druku! Ostatni z tomów, obejmujący listy z lat
1919-1925, profesor Adamczyk dedykował pa
mięci prof. Zbigniewa Golińskiego, wieloletnie
go przewodniczącego zespołu wydawniczego, po
którym przejął dokończenie publikowania pism.
Piękny to gest pamięci prof. Adamczyka o swoim
poprzedniku.
Duże zainteresowanie dziennikami pisarzy,
twórców kultury, by wspomnieć choćby zapisy Dą
browskiej, Nałkowskiej, Iwaszkiewicza, Gombro
wicza, Lechonia, Cybisa, Delacroix’a, pozwalają
sądzić, że również dzienniki Żeromskiego znajdą
szerokie grono czytelników. A może nie czekając na
edycję w Pismach Zebranych opublikować „Dzien
niki” samoistnie, bogato ilustrowane w niebanalnej
szacie graficznej. Publikacja byłaby dobrą okazją
do przypomnienia innych dzieł Żeromskiego. Na
pierwszy druk od lat międzywojennych czekają
również pisma społeczne i polityczne Żeromskie
go, w tym mityczna książka „Snobizm i postęp”,
a także,Początek świata pracy”, „Organizacja inte
ligencji zawodowej” i wiele innych artykułów, któ
rych znajomość poszerzyłaby horyzonty wielu na
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szym politykom, samorządowcom i społecznikom.
Ciekawe, że wiele osób powołuje się na „Snobizm
i postęp”, ale zawartość książki znają nieliczni. Kie
dy te dzieła ujrzą światło dzienne zależy od tempa
wydawniczego Pism zebranych. Przed historykami
literatury i wydawcami stoi jeszcze jedno ważne
zadanie. Obaj wielcy pisarze nie mają prawdziwie
wielkich biografii. Wspomniana książka Barbary
Koc, wysoko ceniona, jest „tylko” opowieścią bio
graficzną. Inne ze wspomnianych w tekście ksią
żek są przydatne przede wszystkich polonistom.
A o autorze ,Popiołów”, zdaniem wielu krytyków
najlepszą pozostaje praca Stanisława Adamczew
skiego „Serce nienasycone, książka o Żeromskim”
wydana w 1930 r. i powtórnie w 1949 r. pod zmie
nionym tytułem „Sztuka pisarska Żeromskiego”.
Tę ostatnią, opublikowaną przez zasłużone dla kul
tury polskiej Wydawnictwo M. Kota w Krakowie
mogłem przestudiować dzięki uprzejmości i stara
niom pań z Biblioteki Gminnej w Brwinowie. Pięk
nie się kłaniam.
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Tworzenie kolekcji sztuki Muzeum Wsi Radomskiej
- kilka refleksji muzealnika
Kim jest lub jaki powinien być artysta ludowy to pytanie, na które od wielu lat próbują odpowiedzieć
sobie badacze, muzealnicy, a często i sami artyści. Oczywiście pojęcie to wiąże się z daleko idącymi
rozważaniami na temat istnienia —lub też nie - kultury ludowej sensu stricto. Trudności dostarcza samo
rozumienie terminu, gdyż z jednej strony wymaga opowiedzenia się za którymś z typów definicji kultury,
z drugiej zakłada wybór spośród rozległych interpretacji „ludu ”1.

Pokonanie definicyjne tych rozważań nie daje
nam jednak zakończenia problemu ze względu na
fakt, że (niezależnie od teorii, którą przyjmiemy) za
angażowalibyśmy się w kolejnym etapie w dyskusję
dotyczącą istnienia - lub też nie - samej kultury ludo
wej. Dla porządku przypomnieć należy, że wedle Ro
cha Sulimy, już dość dawno ,JECultura ludowa umarła,
żyje jej mit...”12. W toku rozważań teoretycznych po
wstają więc kolejne, mniej lub bardziej udane próby
ubrania w nazewnictwo i terminologię tego pojęcia,
tworząc określenia takie jak: folkloryzm, postfolkloryzm, kultura postludowa czy wiele innych.
Podobnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o sztukę
ludową. W początkowym okresie zainteresowań kul
turą ludową problem ten praktycznie nie istniał, bo
wiem twórczości plastycznej mieszkańców wsi nie
traktowano jako sztuki, a tylko jako nieudolne naśla
downictwo sztuki wielkiej3. Samo pojęcie stworzone
zostało z zewnątrz, zgodnie z kryteriami ocen wy
pracowanych w ramach kultury artystycznej warstw
oświeconych, akcentując jej wartości zdobnicze i sty
lowe4. Od tej właśnie oceny, kierując się głównie kry
terium estetycznym, na podstawie oglądu dzieła, a bez
znajomości całości kontekstu warunkującego jego po
1 Bukraba-Rylska I., Socjologia wsi polskiej, Warszawa 2008,
s. 465.
2 Sulima R., Kultura ludowa i polskie kompleksy, „Regiony”,
1997, nr l,s. 77-81.
3 Reinfuss R., Stan badań nad polską sztuką ludową, „Polska
Sztuka Ludowa”, 1950, nr 1-6.
4 Por. Jackowski A., Sztuka ludowa - relikt czy wartość żywa?,
„Polska Sztuka Ludowa”, 1975, nr 3, s. 136.

wstanie, rozpoczęło się kolekcjonerstwo „rzeczy lu
dowych”. Na drugą połowę XIX w. należy datować
zainteresowanie szerokich rzesz społeczeństwa wy
robami ludowymi. Zainteresowania te trzeba łączyć
z organizowaniem licznych wystaw rolniczo-przemy
słowych5 i rozbudzoną dzięki nim pasją kolekcjoner
ską. Powszechnie gromadzono wówczas wspomniane
wyroby rękodzieła, szczególną uwagę zwracając na
wyroby z drewna i gliny oraz tkaniny. Z czasem te
właśnie prywatne zbiory stały się zalążkiem kolekcji
w muzeach publicznych. Rozpoczęły się także bada
nia nad kulturą oraz sztuką ludową. Odwoływały się
one do trzech rodzajów kryteriów, które miały przesą
dzać o „ludowości” danego wytworu. Brano pod uwa
gę kryteria zewnętrzne, które odnosiły się do przyna
leżności socjalnej artysty, a przede wszystkim jego
pochodzenia i życia, ale też przeznaczenia wytworu
i używania w określonym środowisku. Zajmowano
się także analizą kryteriów wewnętrznych, gdzie ba
dacze koncentrowali się na zagadnieniach stylu rozu
mianego jako podejście formalne, albo jako pochodna
pewnego światopoglądu ludowego. Częstokroć ko
rzystano z połączenia tych kryteriów6. Właśnie kie
rując się takimi założeniami, stosując najchętniej kry
terium zewnętrzne dodatkowo uzasadnione bhskim
związkiem z regionem, rozpoczęto tworzenie kolekcji
sztuki w Muzeum Wsi Radomskiej.
5 Wedle Bujaka takich wystaw zorganizowano ponad 2000, Bu
jak J., Muzealnictwo etnograficzne w Polsce (do 1939 r.), „Ze
szyty naukowe UJ. Prace etnograficzne”, 1980, z. 8, s. 38-43.
6 Por. Bukraba-Rylska, op.eit., s. 499.
23

STUDIA I MATERIAŁY

Tworzenie kolekcji sztuki Muzeum Wsi Radomskiej

Wystawa pt. „Przegląd twórczości artystów nieprofegonalnych regionu radomskiego” prezentowana
w Muzeum Wsi Radomskiej (kwiecień-październik 2015)
fot. B. Polakowska
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Muzeum Wsi Radomskiej powstało w 1976 r.,
a sprzyjała temu misja sformułowana jako „zacho
wanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturo
wego dawnej ludności zamieszkującej Radomskie”.
Placówka zaliczana jest do muzeów na wolnym po
wietrzu, zwanych potocznie w Polsce „skansenami”.
Instytucje tego typu zwykle tworzyć miały zespoły
funkcjonalnie powiązanych ze sobą zabytkowych
obiektów, które odzwierciedlałyby historię i kultu
rę danego regionu. W myśl tego założenia tworzono
także ekspozycje Muzeum. Realizację koncepcji roz
poczęto od utworzenia skansenu bartniczo-pszczelarskiego, ratując w ten sposób zachowane w terenie,
a szybko ulegające degradacji, ule kłodowe. Już wła
ściwie na tym etapie budowy Muzeum miał miejsce
pierwszy kontakt muzealników skansenowskich ze
sztuką nieprofesjonalną. Zarówno penetracje tereno
we, jak i kontakty z mieszkańcami, jednoznacznie
wskazały, że elementem dla kolekcji podstawowej
staje się odrębna grupa uli - ule figuralne, bogato poli
chromowane rzeźby monumentalne. Od tego momen
tu w Muzeum zaczęła powstawać kolekcja sztuki, wy
dzielona jako odrębna z zasobów kultury materialnej.
Początki kolekcji wiązały się ściśle z leżącym
w sferze zainteresowań Muzeum subregionem kozienickim. Mieszkańcy tego terenu dzięki obfitości
dostarczanego przez puszczę drzewnego materiału,
słynęli w przeszłości z umiejętności ciesiołki, sny
cerki, stolarki. Zapewne właśnie ta biegłość w umie
jętności obróbki drewna przyczyniła się do rozwoju
rzeźbiarstwa ludowego. Jego przedstawiciele, na cze
le z najwybitniejszym spośród nich Leonem Kudłą,
już w okresie międzywojennym przykuwali uwagę
elit kulturalnych, zyskując status uznanych artystów.
Na kanwie tych tradycji w latach 70. XX w. ufor
mowała się liczna grupa rzeźbiarzy, podtrzymująca
ich żywotność aż do czasów obecnych. Wielu z nich
na stałe wpisało się do ogólnonarodowego dorobku
sztuki ludowej. Grupa działająca w „ośrodku kozienickim” objęta była opieką Muzeum - organizowa
no plenery rzeźbiarskie, liczne konkursy tematyczne
i oczywiście najciekawsze z prac pozyskiwano do
muzealnej kolekcji. Wyróżniają się prace Grzegorza
Szewczyka, Stanisława Denkiewicza, Władysława
Gruszczyńskiego, Henryka Karasia, Jerzego Krześniaka. Cechą charakterystyczną twórczości arty
stów kręgu kozienickiego jest duża bryła o rozbudo
wanej kompozycji, zwykle wielobarwna. Odmienne
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są na tym tle drobne prace Stefana Ślażyńskiego,
znanego jako „rzeźbiarza ptaków”, ze względu na
ten ulubiony motyw artystyczny.
Odrębną grupę w kolekcji Muzeum tworzy
rzeźba ceramiczna, także powiązana ściśle z trady
cjami regionalnymi. Na terenie Radomskiego pręż
nie funkcjonował bowiem niegdyś bodaj najstar
szy w Polsce iłżecki ośrodek garncarski. Dopiero
w 1937 r. rozwiązano istniejący pięć wieków cech
garncarzy iłżeckich. Po zakończeniu wojny z ini
cjatywy „Cepelii” powołano do życia Spółdzielnię
Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Chałupnik”
z siedzibą w Iłży. Spółdzielnia aż do końca lat 80.
XX w. zrzeszała garncarzy z ośrodków wojewódz
twa kieleckiego, organizując rynek zbytu wyrobów.
Oprócz iłżeckiego działały także ośrodki w Mo
gielnicy, Głowaczowie i Rędocinie. Eksponatem,
który zapoczątkował kolekcję ceramiki figuralnej
w Muzeum jest „Kapliczka” nieznanego autora, po
chodząca z Iłży z 1937 r. Dziś to ponad 700 prac,
głównie drobnej galanterii, wykonanych przez Stani
sława Kosiarskiego, jego córkę Jadwigę, Stanisława
Pastuszkiewicza, Stanisława Filipskiego, Antoniego
Badowskiego i Krystynę Mołdawę.
Bardzo chętnie pozyskiwano do zbiorów przed
mioty związane z szeroko rozumianą kategorią plasty
ki obrzędowej. Wykonywane głównie przez kobiety
kwiaty bibułowe, rózgi, wieńce dożynkowe, wyci
nanki, pisanki dostarczyły zresztą w kolejnych latach
istnienia Muzeum wielu kłopotów konserwatorskich.
Kolekcja na tym etapie była więc zasobem ograni
czonym przez aspekt genetyczny, sprowadzający się
do pochodzenia artysty z warstwy chłopskiej, w na
szym przypadku do pochodzenia i zamieszkiwania
na jednej z wsi regionu radomskiego. Gromadzono
więc - zgodnie z myślą A. Jackowskiego - twórczość
ludową, czyli „twórczość reprezentanta warstw, które
przyjęto nazywać ludem, zarówno twórczość zgod
ną z panującą konwencją artystyczną, której granice
wyznaczałyby normy zbiorowe, nawyki i upodobania
środowiska, jak też i działalność artystyczną o charak
terze indywidualnym”7. Nie zajmowano się natomiast
praktycznie w ogóle przedmiotami, które byłyby im
portami spoza kręgu tradycyjnej kultury wiejskiej,
a zostałyby przez nią zasymilowane i zaakceptowane,
7 Jackowski A., Funkcje sztuki ludowej i twórczości niezawo
dowej w naszej kulturze, [w:] „Kultura i społeczeństwo”, 1970,
nr 2, s. 149-150.
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S. Ślażyńsłd - „Bocian”, kolekcja Muzeum Wsi Rad cm i d ej
w Radomiu
fot. B . P olako w ic a

czyli stanowiłyby zdecydowanie szerszą grupę sztuki
ludowej. W początkowym etapie budowy Muzeum
i kolekcji problem ten nie byl przez muzealników'
dostrzegaj' stało się to dopiero na kolejnym, gdy
zaczęto wyposażać chałupy wiejskie, odtwarzać ich
wnętrza w sposób pozw'aląący zwiedząącemu na
dostrzeżenie zmian hi sto tycznych, które zachodziły
na wsi. Takim szczególnym studium przypadku stało
się odtworzenie wnętrza chałupy z Alojzow'ą będącej
własnością zamożnej rodziny wójtowskiej. Scena
riusz wyposażenia opracow'any został metodą indy
widualną. Obiekt miał pokazywać wnętrze z 1964 r.,
a datę wybrano w sposób celowy, był to bowiem rok
elektryfikacji wsi. V/ budynku mieszkoda wówczas
trzypokoleniow'a rodzina, przy czym synowa pocho
dziła z Radomia. V/ obiekcie pojawiła się więc gru
pa przedmiotów', które wskazali respondenci, a które
wpełni odpowiadały ich gustom estetycznym, służyły
celom dekoracyjnym, można je było więc powiązać
ze sztuką ludową - aczkolwiek miały ewidentną proweniencję miejską W zbiorach Muzeum me zaklasyfikowano ich wówczas do kolekcji sztuki.
Kolejnym etapem budowy kolekcji były zakupy
prac pokonkursowych. Muzeum Wsi Radomskiej,
26

Tworzenie kolekcji sztuki Muzeum Wsi Radomskiej

podobnie jak inne muzea etnograficzne, zgodnie
z panującą tendencją chętnie i często organizowało
konkursy o bardzo różnej tematyce. Część z nich
miała zasięg regionalny: „Życie i twórczość Jana
Kochanowskiego”, „Tradycyjne przemysły i rze
miosła wiejskie”, „Dzieło Oskara Kolb erga w sztuce
ludowej”, a w'latach 90. Muzeum zasłynęło z orga
nizacji Ogólnopolskich Biennale Kowalstwa.
Trzeba stwierdzić, że Muzeum i jego pracownicy
bardzo chętnie współpracowali z twórcami ludowy
mi. Używam tej nazwy nieprzypadkowo - określeme
przez wiele lat w naszej instytucji funkcjonowało,
tworzono „teczki” twórców' a w schemacie instytucji
funkcjonował Dział Kultury Artystycznej Wsi, zajmu
jący się organizacją aukcji prac, prowadzący galerię
sztuki ułatwiającą artystom zbyt dzieł i współpracu
jący ściśle ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych.
Reasumując, można stwierdzić, że w końcu lat 90.
kolekcja sztuki Muzeum Wsi Radomskiej liczyła około
6000 eksponatów'i ściśle-przez pochodzenie twórców
- związana była z regionem. Gromadzono bowiem
prace wykonane przez twórców' zamieszkujących lub
swoją działalnością związanych z regionem radom
skim, najczęściej z wsią lub małymi miasteczkami.
Kolekąa budowana była w sposób różny i, co trzeba
przyznać, nie zawsze do końca planowy. Zmieniąący
się opiekunowie nie zawsze wytyczali precyzyjne kie
runki, często ulegali presji artystów' czy po prostu nie
byli w stanie poszerzać jej ze względów finansowych.
Głównie to było powodem zaprzestania gromadzenia
eksponatów w'trudnym dl a praktycznie wszystkich in
stytucji kultury okresie transformaąi w Polsce. Bezdy
skusyjnie j ednak j est to kolekcj a dobra, reprezentatyw
ną zawierająca prace uznanych dziś „klasyków'”.
Do dyskursu nad kształtem kolekcji sztuki, a także
tym, kto jest lub nie jest artystą ludowym, powrócono
w Muzeum burzliwie w 2008 r i latach kolejnych. Za
czątkiem dysputy były zmiany organizacyjne Muzeum,
a przede wszystkim pozyskanie środków' z Minister
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na opracowa
nie i analizę twórczości artystów aktywnie pracujących
na terenie radomskiego. Z ostrożnością nazwano ich
- ju ż na etapie opracowywania wniosku - „twórcami
nieprofesjonalnymi”8 Pamiętano bowiem, że: „Ob
szar sztuki zagarnięty przez nieprofesjonalnych jest tak
* Szerzej o proje kc ie i próbie mach de finicyjnych Kasprzyk D .,

Artysta ludowy i kilka kontekstów współczesności, http://tlzr.
muzeum-radom.pl/
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wielki, że każda nazwa opisuje tylko część. Spróbujmy
j ednak poprzez te nazwy uchwycić zarys zj awiska pry
mitywni (w znaczeniu także tym, które w historii sztuki
określa cudowne malarstwo włoskie XI, XII, XIII w),
współcześni prymitywni, artyści dnia siódmego, czy
stego sercą naiwni, inni, osobni, samoistni, autsajderzy, nie poddani presji kultuiy (Art Brut). Żadne z tych
określeń nie przystaje dokładnie do rzeczywistości,
ale razem sugerują obszar zjawiska”9. Dla realizacji
projektu należało wybrać 50 artystów, których odwie
dzimy, udokumentujemy ich działalność i opracujemy
ich „wizytówki” do publikacji internetowy. Trzeba do
dać, że zadanie wydawało się niezbyt skomplikow'ane
- Muzeum współpracuje z twórcami, odwiedząą nas
systematycznie w trakcie festynów', uczestniczą w po
kazach, są animatorami i nauczycielami. Sięgnięcie po
klasyczną już definicję twórcy, stosow'aną przez Ce
pelię: „za twórcę ludowego uważa się rękodzielnika
posiądąącego nabytą w zasadzie w sposób tradycyj
ny umiejętność samodzielną twórczości, tworzącego
w oparciu o regionalne tradycje ludowe bądź posią
dą ącego umiejętności indywidualną interpretacji tra
dycyjnych regionalnych wytworów' plastyki ludową,
względnie twórczego ich rozwijania”10, wydawało się
nąbardzią praktycznie. Niestety, tu barierą okazało się
pojęcie wzorców regionalnych. Sam region radomski,
pięknie określany jako „wewnętrzna okraina pomiędzy

Mazowszem a Małopolską” 11, jest nadal słabo oprać owany, istmą ące materiały rn ą ą charakter przyczynkarski, a z wielu dziedzin nadal po prostu ich brak. Kom
pleksowego opracowetmanie doczekał się strój i tkani
na Radomskiego, plastyka obrzędowa i wiele innych.
Zakładaliśmy pełnąw'spółpracę z członkami Stowa
rzyszeni a Twórców Ludowych. Przypomnijmy, powo
łane w latach 60. XX w , nadal sprawnie funkąonuje
(w miarę posiadanych środków') i obecnie zrzesza około
2000 twórców'. „Według Stmwarzyszenią twórcą ludo
wym jest osobą tworząca dzieła oryginalne, o wysokim
poziomie artystycznym, pozostająca w' kręgu społecz
ności wiejskiej, która umiąętności swe nabyła drogą
bezpośredniego przekazu lub obserwacji twórczości
ludowej własnego środowiska - niep osiadająca profe
sjonalnego wykształcenią”u - czytamy w „Raporcie
statystycznym twórców'ludowych i ginących zawodów
STL” . Niestety, pomimo faktu, że na liście członków'
STL figuruje ponad 40 twórców' z Radomskiego, ak
tywny kontakt Muzeum ma tylko z kilkunastoma spo
śród nich. Część z artystów'zmieniał a miejsce zamieszkamą liczni natomiast ze względu na podeszły wiek
wykazują małą aktywność twórczą. Od kilku lat pró
bujemy poszerzyć grono twórców'zrzeszonych w STU
niestety komisja weryfikacyjną która co roku dokonuje
oceny około stu artystów' zazwyczaj 50% z nich we
ryfikuje negatywnie. V/ tą grupie znądują się nieste-

9 J ackcwski A., Sztuka zwana naiwną, War sz awa 19 95, s. 10 .
10 J ackowski A., Pojęcie twórcy ludowego, „Lud”, 1980.

u Potkański K., Puszcza Radomska, Radom 1997, s. 56.
v http: //www .z gstl .pl/pobierz/Raport_STL_2013 .pdf
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ty artyści z Radomskiego. Wynika to zapewne z faktu,
że komisja weiyfikacyjna Stowarzyszenia poszukuje
w przedstawionych pracach tradycyjnych form i regio
nalnej ornamentyki, kierując się założeniem, że twór
czość ludowa ma charakter regionalny. Tymczasem, jak
już wspomniałam, istniej ą trudności wynikaj ące z braku
opracowań zdefiniowania cech charakterystycznych dla
Radomskiego, a także specyfiki samego regionu, który
nie w każdym aspekcie owe cechy wykształcił. Będąc
wspomnianą „o krainą” chętnie przyj mowa! wzorce re
gionów sąsiednich, bardziej charakterystycznych. Ła
two zauważyć, że jeśli odszukanie tych odrębnych cech
tiudne było kilkanaście lat temu, tak obecnie, kiedy nie
sposób zapobiec czeipaniu inspiracji me tylko z sąsied
nich regionów, ale po prostu z całego, małego dzięki do
stępnym wnąmmęjszych wsiach mediom, świata staje
się praktyczme niemożliwe. Samo zresztą Stowarzysze
nie podkreśla w swoim rap orcie „Od wielu lat w śro
dowisku znawców kultury ludowej trwa dyskusj a nad
określeniem definicji współczesnego twórcy ludowego.
Dotychczas ze względu na złożoność problemu i zmian
kulturowych zachodzących w środowisku wiejskim,
me wypracow'ano jednomyślną opimi. Trudno bowiem
23

wyczerpać zestaw czynników'' inspirujących twórczość
w' ich różnorodnych aspektach”13.
Poza oprać owianiem bazy twórców' kolejnym
podsumowdaniem naszej pracy z artystami stała się
zrealizow'ana w Muzeum w 2015 r. ekspozycja cza
sowa pt. „Przegląd twórczości nieprofesjonalnej
twórco w'regionu radomskiego” . Komisarz wystawy,
etnograf stanęła przed niełatwym zadaniem - pogo
dzenia z jedną strony tego, co w odczuciu etnografa
jest dziełem artystycznym, o charakterystycznych
cechach ludowości definiowanych jako: wierność
tradycji, z drugiej oryginalność i naturalny sposób
myślenia artystycznego wynikający z poszanow'ania
i znajomości surowca, narzędzi, techmk i wykona
nia (...) przekaz umiejętności tworzenia z pokolenia
na pokolenie, z mistrza na ucznia...14*, a z drugiej
strony odpowiedzią na oczekiwania grupy twórców'
współpracujących z Muzeum. Czy można bowiem
odmówić udziału w wystawie koronkarkom, które
13 Ibidem.
14 Jackowski A., Sztuka ludowa, [w:] „Etnografia Polska. Przemia
ny kultury lu dowef’ red. Frankowska M ., Paprocka W, War ssawa
1981, T. 2, s. 192.
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kilkakrotnie nie spełniły wymogów komisji wery rakteru muzeów etnograficznych17. Zarazem jednak,
fikacyjnej STL, czy pisankarce, która na swe nie nie możemy w ramach z góry przyjętych kryteriów
szczęście ukończyła Studium Nauczycielskie o spe pewnych zjawisk omijać, udawać, że ich nie ma,
cjalizacji plastycznej, czy też uznanemu wprawdzie zwłaszcza jeśli są istotne dla społeczności i odpowia
przez STL plecionkarzowi, który wszak tradycyjne dają oczekiwaniom zwiedzających. Twórcy nie żyją
umiejętności pozyskał, ale w ramach kursu specja dziś w izolacji, wielu z nich jest nie tylko zdolnymi
listycznego ukończonego w Stowarzyszeniu „Aka artystami, animatorami, ale i menagerami. Ich prace
demia Łucznica”? Co zrobić z całą grupą malarstwa, odpowiadają oczekiwaniom społecznym. Jeśli tylko
które tradycyjnie nigdy na tym terenie nie wystę jako etnografowie stworzymy im obowiązujący ka
powało? Co wreszcie począć z pisankarką, dumną non, podtrzymamy ten istniejący, chętnie i sprawnie
z poszerzenia swoich umiejętności o skrobanie, spełnią nasze oczekiwania. „Sztuka ludowa nieod
wyklejanie jaj, jeśli te techniki charakterystyczne wracalnie osiadła już tylko w muzeach, w których
są dla Łowickiego czy Śląska Opolskiego? Jak po od zawsze panowała norma i konwencja”1819- pisze
traktować zabawkę choinkową, jeśli sama choinka Cz. Robotycki. Nie sposób się z nim nie zgodzić.
pojawiła się w wielu odnotowanych przypadkach W muzeach panowała norma i konwencja i panować
na wsi radomskiej dopiero po II wojnie światowej, nadal powinna, po to właśnie są muzea, po to je po
a podłaźniki widywano jeszcze na przełomie lat 60. wołano i temu mają służyć. Instytucja muzeum, na
i 70.? Wbrew pozorom, decyzja była prosta. Trze dobre zakorzeniona w kulturze, nie jest powołana do
ba pokazać wszystkie prace każdego z twórców. wzniecania kulturalnych rewolucji; to nie muzeum
Owszem, rodziło to obawę trafnie wyrażoną przez (także etnograficzne) ma odwracać bieg dziejów.
Joannę Kurellę, że tak jak niegdyś „za ludowe było Muzea, które z założenia są depozytariuszami histo
uznawane wszystko to, co zgromadzono w zbiorach rii, powinny być także depozytariuszami swojej wła
muzealnych, jak również w izbach twórczych współ snej historii i nie burzyć w tym zakresie oczekiwań
czesnych twórców kontynuujących tradycyjny prze społecznych (.. ,)’n9. Z drugiej jednak strony muzea
kaz”15, tak i wystawa w Muzeum zostanie uznana za nie mogą zamykać się w świecie etnograficznej fik
reprezentatywny przegląd prac charakterystycznych cji. Powołanie kolejnych komisji i stwarzanie kry
dla sztuki ludowej regionu. Z drugiej jednak strony teriów weryfikacji i oceny doprowadzi do sytuacji,
dokonanie jakiegokolwiek wyboru wymagałoby we w której „nie wiadomo czego bronimy - dawnych
ryfikacji, a co za tym idzie powołania kolejnej ko wartości czy własnych przyzwyczajeń’’20. Tymcza
misji. Komisji podobnej do tych, które działają stale sem musimy raczej szeroko spojrzeć na naszą współ
w różnych instytucjach, jak choćby wspomnianym czesną, lokalną kulturę, doprowadzić do sytuacji
Stowarzyszeniu Twórców Ludowych. Komisje te, kolekcjonowania takiej kultury, która jest „odarta
złożone najczęściej z etnografów, ale też polonistów, z mitologizującego pojęcia ludowości. Chodzi bo
historyków sztuki i muzykologów, stoją na straży wiem o ukazywanie kultury „dzisiejszych ludzi”, by
„ludowości” przedstawianych im do oceny dzieł, sięgnąć do określenia użytego przez Józefa Obrębkierując się kryteriami wewnętrznymi („ludowy” skiego, kultury mieszkańców i obywateli”21. Sztuka
styl właściwy danemu regionowi - wierność kon wszak funkcjonuje w kulturze, a więc zawsze w kon
wencji, kolorystyki, motywów, surowców itd.), ale tekście i nie można jej z tego kontekstu wyrywać.
też zewnętrznymi (pochodzenie i poziom wykształ
cenia twórcy)16. Oczywiście nie chcę tu stwierdzić,
że muzea nie powinny stosować żadnej selekcji, nie 17 Szerzej o problemie Barańska K., Muzeum etnograficzne między
możemy wszak doprowadzić do sytuacji, kiedy mu kulturą ludową a kulturą lokalną, [w:] „Kultura ludowa. Teorie.
Praktyki. Polityki.”, Fatyga B., Michalski R., Warszawa 2014,
zea zaczęłyby kolekcjonować „wszystko”, prowa s. 160-161.
dziłoby to bowiem nie tylko do sytuacji absurdalnej 18 Robotycki Cz., Współczesna plastyka ludowa jako konwencja,
ze względów praktycznych, ale także rozmycia cha- [w:] „Kultura ludowa. Teorie. Praktyki. Polityki.”, Fatyga B.,
15 Kurella )., Mecenat nad sztuką ludową, [w:] „Komercjalizacja
w kulturze” red. Golinowska S., Warszawa 1992, s. 58.
16 Bukraba-Rylska I., op.cit., s. 505-506.

Michalski R., Warszawa 2014, s. 303.
19 Barańska K., op.cit., s. 162.
20 Robotycki Cz., op.cit., s. 303.
21 Barańska K., op.cit., s. 171.
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Niewolnictwo czy (tylko) poddaństwo
chłopów polskich?
Semitus est postremum malorum omnium
Niewola jest najgorszym z nieszczęść
Semitus difficullimum intellectu est
Niewolę najtrudniej zrozumieć

Od kilku lat tocz}' się w naszej publicystyce spór do
tyczący sytuacji społeczno-ekonomicznej chłopów
polskich w okresie gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej, który utrwalił się od XVIw., spór koncen
trujący się na podstawowej kwestii, czy system poddańczo-pańszczyźniany był systemem niewolniczym.
Dyskusję tę poprzedził artykuł historyka Dariusza
Łukasiewicza Rola i niedola w tygodniku polityka”,
w którym autor przytaczając opinie polskich i cudzo
ziemskich obserwatorów oraz ustalenia wybitnych
historyków polskich z lat międzywojennych uzasad
nia tezę o „niewoli chłopów” w ustroju poddańczym.
Pokazuje równocześnie jak narodowy (szlachecki)
mit wolnościowy przesłonił niewolę naszych chłop
skich przodków i w konsekwencji tego „(...) z naszej
świadomości historycznej znikają dzieje wyzwolenia
z niewoli poddaństwa, zwieńczone w XIX w. uwłasz
czeniem chłopów”1.
Wątek wyparcia z powszechnej świadomości
Polaków pamięci o „niewoli poddaństwa” ludności
wiejskiej pojawia się wielokrotnie w późniejszych
publikacjach prasowych. Elżbieta Janicka, stwier
dza, że wśród najważniejszych faktów historycznych,
z naszej zbiorowej pamięci „(...) zniknęło także nie
wolnictwo chłopów, a więc doświadczenie powszech
ne w społeczeństwie wywodzącym się w zdecydowa
nej większości ze wsi’*2, o czym najbardziej dobitnie
świadczyć ma fakt, że nie było żadnych obchodów
1 D. Łukasiewicz, Rola i niedola, „Polityka”, 2011, nr 26
(21.06.2011), s. 54.
2 E. Janicka, Eksplodujące mity. Z Elżbietą Janicką rozmawia
Arek Gruszczyński, 04.04.2012 Krytyka Polityczna. Dziennik
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150. rocznicy uwłaszczenia chłopów polskich w zabo
rze rosyjskim (1864), kończącego proces ich wyzwa
lania z wielowiekowego poddaństwa. Jak podkreślił
w 2014 roku Piotr Kozak: „Jeżeli jest w tym roku jakaś
rocznica, którą bezdyskusyjnie należałoby świętować,
to właśnie ta”.3 Nie świętowano, albowiem - według
orzeczenia Sławomira Sztaby - jest to „wstydliwa hi
storia”.4 Wstydliwa z dwóch powodów. Po pierwsze
z racji trwającego przez kilka stuleci ucisku i wyzysku
poddanych szlachcie chłopów, opierającej się postula
tom nie tylko zniesienia poddaństwa i pańszczyzny, ale
też wszelkim próbom zreformowania niesprawiedliwe
go prawno-ekonomicznego ustroju wsi, hamującegojej
rozwój społeczno-gospodarczy, ogólniej cywilizacyj
ny kraju oraz po drugie ze względu na tę okoliczność,
że zniesienia poddaństwa i pańszczyzny dokonały wła
dze zaborcze dla swoich interesów polityczno-ekono
micznych, a nie I Rzeczypospolita. Jak stwierdził Piotr
Kozak:,.(...) na paradoks historii zakrawa, że wyzwo
lenie Polaków nie było dziełem państwa polskiego,
ale zaborców”.5
Przywracaniem społecznej pamięci o wstydli
wej historii niewoli chłopów w państwie polskim
Opinii, http://www.krytykapolityczna.pl/Wywiady/JanickaEksplodujacemity/menuid-197.html
3 P. Kozak, Pańszczyzna. Niedokończona sprawa, 23.02.2014.
http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/opinie/20140223/
kozak-panszczyzna-niedokończona-sprawa
4 S. Sztaba, Wstydliwa historia —151 rocznica zniesienia nie
wolnictwa chłopów, 1.03.2015. http://www.wiadomosciolkuskie.
pł/opinie/1616-wstydliwa-histoiia-151 -rocznica-zniesienianiewolnictwa-chlopow
5 P. Kozak, op.cit.
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zajęli się publicyści i artyści. Służy temu film Nie
pamięć Magdaleny Barteckiej, o którym Daniel
Kamiński pisał w 5 numerze „Kultury Wsi”, film
opowiadający o naszych pańszczyźnianych chłop
skich przodkach oraz kulturowym dziedzictwie
pańszczyzny6. Opowiadają o tym także chłopskie
„pieśni buntu i niedoli” odtwarzane przez zespół
folkowy R.U.T.A., którego twórca i lider, Maciej
Szajkowski pod ich wpływem, jakby z pewnym
zdziwieniem konstatuje w rozmowie z dzienni
karzem „Gazety Wyborczej” : „Okazało się, że
w Polsce istnieje od wieków wpojony pokole
niowo system niewolnictwa, który opierał się na
pracy ponad siły i na wyzysku. Chłopi byli wy
kluczeni ze wspólnoty narodowej. Sposób w jaki
traktowano ich przez czterysta lat skutecznie wy
bił im z głowy polską świadomość narodową. To
przecież dlatego w XIX wieku upadały powstania,
chłopstwo nie brało w nich udziału, nie utożsa
miało się z interesami panów”7.
Na te i inne skutki niewoli chłopów zwracano
uwagę w artykułach i wywiadach prasowych, to
cząc wspomniany spór o to, czy można zasadnie
mówić o niewolnictwie chłopów w Polsce doby go
spodarki folwarczno-pańszczyźnianej. Jak uważa
Elżbieta Janicka, wyrażając przekonanie szerszego
kręgu opiniotwórczego: (...) słowo „niewolnic
two”, (...) wcale nie jest tak niezwykłym okre
śleniem statusu polskich chłopów, jak nam, zanu
rzonym we współczesnym dyskursie, się wydaje8.
Bezpośrednią inspiracją wspomnianego sporu była
wypowiedź Marii Boguckiej w wywiadzie udzielo
nym „Gazecie Wyborczej”, w którym stwierdziła:
„Podczas gdy na Zachodzie już od XII wieku chłopi
byli osobiście wolni, na wschód od Łaby pojawia
się tak zwane wtórne poddaństwo. Wymiar pańsz
czyzny nieustannie się zwiększa, a chłopi są przy6 M. Bartecka: Jestem dumną wieśniaczką , pyta Jaś Kapela,

13.02.20 15; http://www.krytykapolityczna.pl/artykuły/opinie/20150213/bartecka-jestem-dumna-wieśniaczka
7 M. Szajkowsłd: Jak cham z chamem. Rozmawiał Roman Paw
łowski, „Gazeta Wyborcza. Magazyn Świąteczny” 11.08.2012,
http://rn.wyborcza.p1/wyborcza/l ,105226,12291009,Jak_cham_z_chamem.html. Zespół wydał płytę GORE - Pieśni buntu
i niedoliXVI-XX w. zawierającą ludowe pieśni protestu przeciw
feudalnemu wyzyskowi i poddańczemu uciskowa. Te utwory to
„krzyk o krzywdzie, biedzie, niesprawiedliwości” wedle orze
czenia lidera Zespołu R.U.T.A.
8 E. Janicka, op.cit.
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pisanymi do ziemi niewolnikami”9. Tak oto poja
wił się w publicznej dyskusji historyczny problem
„chłopa-niewolnika” podejmowany coraz śmielej
na łamach prasy i portalach internetowych.
Po wypowiedzi Marii Boguckiej tezę o nie
wolnictwie chłopów pańszczyźnianych rozwinął
w prasowym artykule Arkadiusz Pacholski pod
wielce wymownym tytułem Jak Polak zhańbił Po
laka, czyli niewolnictwo po polsku. Rozpoczyna go
mocne twierdzenie, że „Gdyby zapytać współcze
snych Polaków o największą tragedię w dziejach
Polski, mówiliby zapewne o dwóch niszczyciel
skich najazdach szwedzkich, o rozbiorach, powsta
niach i zsyłkach na Sybir, o hitlerowskiej okupa
cji i o rządach komunistów lub przynajmniej o ich
stalinowskiej fazie. W rzeczywistości największą
tragedią, jaka dotknęła kiedykolwiek Polaków, tra
gedią dużo większą i dotkliwszą niż tamte wszyst
kie razem wzięte, było niewolnictwo polskich chło
pów. Tragedia ta trwała najdłużej, bo około trzech
do czterech stuleci, a swoim zasięgiem objęła aż
trzy czwarte ludności kraju przez około 17 poko
leń. To właśnie ona jako pierwsza zmieniła polskie
ziemie - na długo wcześniej, zanim stanął na nich
bucior carskiego sołdata, gestapowca czy enkawu
dzisty - w krainę bezlitośnie i bezwstydnie zhań
bionego człowieczeństwa”101. Jak dopowiada Sła
womir Sztaba: „Tragedia polegająca na sprowadze
niu chłopów przez szlachtę do roli bydła roboczego
trwała ponad trzysta lat!!! W tym czasie chłopa
przywiązano do ziemi swojego pana, kazano mu
odrabiać pańszczyznę, pić alkohol w pańskich wy
szynkach... Bity, biedny, poniżany, niepiśmienny
chłop nie mógł liczyć na szukanie sprawiedliwości
w sądzie, bo sędzią był... jego pan, a wyższej in
stancji, do której mógłby się odwołać nie było. Dla
tego chłop wegetował, a kościół wmawiał mu, że
taka jest wola Boga”11. Wtóruje mu Roman Kaleta,
głosząc, iż „Chłopów zamieniono w bydło robocze,
9 M. Bogucka, Rzeczypospolita Babska. Z prof. Marią Bogucką
rozmawia Paweł Wroński, „Gazeta Wyborcza. Magazyn Świą
teczny”, 9.03.2012, wyborcza.pl. Magazyn Świąteczny, http://
w3rb0rcza.pl/magazyn/1,125 396,11314614,Rzeczpospolita_Babska. html? as=3&startsz=x
10 A. Pacholski, Jak Polak zhańbił Polaka, czyli niewolnictwo po
polsku, „Gazeta Wyborcza. Magazyn Świąteczny”, 22.08.2012;
http://wyborcza.pl/magazyn/1,127532,12346425,Jak_Polak_zhanbil_Polaka__czyli_ niewolnictwo_po_polsku.html
11 S. Sztaba, op.cit.
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władz austriackich w Galicji, której namiestnik hrabia
von Bergen donosił o panującym tu ,.największym
niewolnictwie”. Głos w sprawie niewoli chłopów
w I Rzeczypospolitej zabierali i światli przedstawiciele
stanu szlacheckiego. Wśród nich najbardziej wybitny
jej reprezentant, myśliciel i pisarz polityczny, Andrzej
Frycz Modrzewski, który w następujący sposób wy
powiedział się w kwestii chłopskiej w swym głośnym
dziele O poprawie Rzeczypospolitej: „Każdy baczyć
może, że żywot kmiecy nie jest od niewolniczego róż
ny; do ziemi a do pługu ustawicznie są przywiązani,
na każdy dzień albo sobie, albo panu robią; wiele ich
jest, co im chleba ledwie do półrocza dostawa, a osta
tek roku wielkiej nędzy wykonywają. Którzy między
nimi są bogatsi, ci wiele krzywd odnosić muszą; ano
źli panowie różne fortele, jako je łupić, umieją; bo
kmieć nie może się na swego pana przed nikim skar
żyć, ani go pozwać. Na każdy rok dawają i panom,
i plebanom. Jeśli który rok od podatku jest wolny (co
się za mego wieku kilkakroć trafiło), przedsię pod za
słoną wojennej wyprawy muszą swoim panom czę
sto dawać; a tak tylko imię podatku odmieniają, ale
rzeczy nigdy. Nie wiem, jeśli egipska niewola była
nad tę kmiecą większa. (...) Tak ci ta wolność tylko
jest możniejszych, ale na uboższe niesłuszne a ciężkie
wkłada niewolnictwo i uciśnienie nieznośne’"16.
Tego rodzaju sądów opartych na obserwacjach
stosunku i postępowania szlachty wobec pańszczyź
nianych chłopów nie zawsze uznaje się za uzasad
nione generalizacje opisujące adekwatnie funkcjo
nowanie systemu poddańczo-pańszczyźnianego.
Opinie o powszechnym niesprawiedliwym, bru
talnym i okrutnym traktowaniu chłopów konfron
towano ze świadectwami mówiącymi o judzkich
panach”, światłych szlacheckich dobrodziejach dba
jących o włościan i cywilizacyjny stan wsi w swoich
posiadłościach, a w opracowaniach historycznych
pokazywano zróżnicowany obraz stosunków poddańczych na wsi w różnych regionach i posiadło
ściach ziemiańskich, od „niedoli chłopów” po ich
zadowalające położenie społeczno-ekonomiczne.
12 R. Kaletą,_Obrazki z piekła chłopskiego w dawnej Połsce
Już w epoce folwarczno-pańszczyźnianej pole
2014-03-28 http://histmag.org/Obrazki-z-piekla-chlopskiegomizowano z cudzoziemskim poglądem o „niewol
-w- dawnej-Polsce-9258
13 http://www. smaki zpolski.com. pl/nieznana-hi stori a-połski- nictwie chłopów” i ich nędznym bytowaniu. Oto
dzieje -zbuntowanego-chlopa/
Łukasz Gołębiowski oburzony takimi opiniami, do-

zaprzęgnięte w jarzmo morderczej pracy, byle jak
odżywione i odziane, w sposób nieludzki ciemię
żone i wyzyskiwane”12. Jak podsumowuje Michał
Węgorz: „Historia Polski to ponad pół tysiąca lat
specyficznej formy niewolnictwa, kajdan w któ
rych cierpiał polski chłop”13.
Rzecznicy stanowiska o niewolnictwie chłopów
polskich kontynuują pogląd wyrażany wielekroć
przez podróżujących przez ziemie Rzeczypospolitej
Szlacheckiej lub przebywających tu z różnych powo
dów życiowych obcokrajowców, ale też rodzimych
i zachodnioeuropejskich myślicieli. Paweł Hanczewski, skądinąd zwolennik opozycyjnego stanowiska
we wspomnianym sporze, przytacza opinie kilku cu
dzoziemców. Jednym z nich był odwiedzający Polskę
w XVI wieku Anglik Fynes Moryson, który porów
nując położenie społeczno-ekonomiczne polskich
i duńskich włościan, orzekł, że „W Danii i Polsce lud
to po prostu niewolnicy, tak że szlachta i możni sza
cują swe majątki nie według czynszów, lecz liczby
chłopów, którzy są wszyscy niewolnikami”. Podobną
opinię wyraził stały gość na dworze króla Jana III So
bieskiego, pochodzący z Irlandii Bernard 0 ’Connor,
nadworny medyk naszego władcy, a z zainteresowań
poznawczych historyk, przyrodnik i fizyk, autor dzieła
The History ofPoland in several letters to persons o f
ąuality (1698). Stwierdził on między innymi, że p o 
spólstwo”, czyli chłopi i mieszczanie „nie są oni nikim
więcej jak niewolnikami szlachty, ponieważ nie chro
ni ich prawo, nie mogą kupować ziemi ani nie mogą
rozporządzać własnością w stopniu większym niż nasi
Murzyni w Indiach Zachodnich”14. Ten sąd o polskim
systemie poddaństwa chłopów upowszechniła Wielka
Encyklopedia Francuska doby Oświecenia, w której
w tekście o Polsce znalazło się następujące stwierdze
nie: „szczyt niewolnictwa i przesadna wolność zda
ją się walczyć o to, które szybciej zniszczy Polskę;
szlachta może wszystko na co ma ochotę; ciało naro
du tkwi w niewolnictwie”15. Jak podaje Dariusz Łukasiewicz taką ocenę zawierały też urzędowe opinie

14 Cyt. za R Hanczewski, Pospółstwo czyłi prawo życia i śmierci
w .Rzeczypospolitej, PASAŻ WIEDZY http://www.wilanow-palac.pl/
posp ołstwo_czy li_prawo_zy da_i_smierd_w_rzeczypospolitej .html
15 Cyt. za D. Łukasiewicz, op.cit.
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wodzi ich całkowitej fałszywości, malując zupełnie mowa siłę roboczą stanowili także poddani wład
odmienny obraz położenia chłopów otoczonych ców czy feudała, których „obracano w niewolę”
pańską opieką i wielkim o nich staraniem: „Myli i ci, którzy „oddawali się w niewolę” najczęściej
się albo z pozorów tylko sądzi (jak nas zagranicz z powodów bytowych. Jak wykazuje Zygmunt
ne okrzyczały pisma), kto stan kmiotków naszych Gloger nazwa „chłop” uformowała się jako ozna
zowie niewolniczym, albo ich najnieszczęśliwszy czenie niewolnej ludności rolniczej. Podaje zatem,
mi poczytuje, przodków naszych albo nas samych że „Wyraz „chłop” odpowiada w pierwotnem zna
0 barbarzyństwo obwinia. (...) Że odzież kmiotka czeniu ściśle łacińskiemu vir, homo, stąd „chłop”
w oczach cudzoziemca licha się zdawała, że po oznaczało to samo co homines w łacinie średnio
karm jego był gruby, nie wytworny, że chałupa jego wiecznej, t.j. ludzie będący pańską własnością,
w porównaniu z zagranicznemi była nikczemna?, poddani. (...) „chłopi” odpowiednio do łacińskiego
nie przeto już samej nędzy doznawał. Miejscowe homines oznaczali za doby Piastów wszystkie ro
okoliczności i potrzeby sprawiały jedno, do drugie dzaje ludności włościańskiej, nieswobodnej i nago nawykł; zdrowie tern utrzymywał, a w skromnej wpół swobodnej. Ludność niewolniczą stanowili
jego lepiance przemieszkiwała z nim i jego rodziną homines ascripti, nawpół zaś swobodną homines
cnota, krzepkość i byt szczęśliwy. Sama dobroć cha liberii (A.)”18. Określenie „ludnośćniewołna”, Ju d
rakteru Polaków to sprawiała, że kmiotków swoich niewolny” lub „ludność niewolnicza” w odniesie
każdy prawie nie groźnym Panem, lecz ojcem był niu do poddanych chłopów używane jest powszech
1 opiekunem, stawiał mu chałupę, dawał konie, nie od średniowiecza do ich uwłaszczenia w XIX
woły i wszelką zapomogę, wydzielał pewną miarę wieku. Było w obiegu urzędowym, w dyskursie
gruntu, opatrywał lasem, korzyści z łowienia ryb, politycznym i potocznym. Unikano jednak wów
zbierania grzybów i jagód pozwalał, i przestawał czas, podobnie jak i dziś w historiografii, oficjalne
na skromnem wynagrodzeniu, jakie mu za te do go uznania systemu poddańczo-pańszczyźnianego
brodziejstwa, umiarkowaną pańszczyzną i szczupłą jako systemu niewolnictwa jakkolwiek spełnia on
daniną zwykł czynić. (...) W niedostatku wszelkim pewne warunki definicyjne niewolnictwa.
Poddaństwo to prawna zależność chłopa od wła
chłopek u Pana wsparcie, w chorobach skuteczną
pomoc, w nieszczęściach pociechę znajdował, i za ściciela ziemi, początkowo feudała, polegająca na:
a) poddaństwie osobistym, w którym chłop staje
słonę od ucisku, jakiby kto inny lub wojskowi mo
gli wyrządzać. Słowem był to nieraz sposób życia
się własnością pana,
b) poddaństwie gruntowym, czyli „przypisaniu
patryarchalny, prawdziwie opiekuńcza nad nimi
chłopa do ziemi”, czyli pozbawieniu go swo
władza; zwłaszcza gdy Pan sam w majątku i wśród
body zmiany miejsca osiedlenia, wymagają
kmiotków przebywał, gdy powściągał: groźność,
cej zgody szlacheckiego właściciela,
niewyrozumiałość, twardość albo i chciwość komc) poddaństwie sądowym wyłączającym chłopa
misarzy swych, ekonomów; gdy pieczołowitość
spod jurysdykcji sądownictwa publicznego
jego nad tym ludem dzieliła żona dobra, córki, sy
(państwowego).
nowie i proboszcz światły’717.
Szlachcic rozporządzał podanymi chłopami
Źródłem obecnego sporu o niewolnictwo chło
pów jest pojęcie „niewolnictwa” jako systemu wedle własnej woli, mógł ich sprzedawać, co też
społeczno-politycznego. ,3ranie w niewolę” jest czynił, zbywając też użytkowaną przez nich zie
jednym z najdawniejszych zjawisk społeczno-kul mię, często również sprzedając całe wsie z miesz
turowych. Było początkowo skutkiem walk i wo kańcami. Poddaństwo połączone z obowiązkiem
jen, kiedy jeńców pozbawiano na stałe wolności, świadczenia darmowej pracy na ziemi pana two
zamieniając w niewolników, uzyskując w ten spo rzyło ustrój prawno-ekonomiczny zwany poddańsób darmową siłę roboczą. W średniowieczu czę czo-pańszczyźnianym. Wymiar pańszczyzny zo
sto „lud pojmany i uprowadzony” osadzany był stał prawnie wyznaczony tylko raz, a mianowicie
na niezasiedlonych terenach, na pustkowiach. Dar- w konstytucji sejmowej w 1520 roku i obejmował
17 Ł. Gołębiowski, Lud Polski. Jego Zwyczaje, Zabobony, Dru 18 Z. Gloger, Encyklopedia staropolska; http://literat.ug.edu.
pl/~literat/głogers/0021 .htm
karnia A. Gałęzowskiego i Spółki, Warszawa 1830, s. 6, 7 , 8.
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W prezentowanej debacie nie definiuje się poję
jeden dzień w tygodniu. Było to już wówczas jej ra
dykalne zwiększenie w stosunku do średniowiecz cia niewolnictwa, co jest jej głównym brakiem. Są
nego zwyczaju prawnego określającego obowiązek tu jedynie odniesienia do sytuacji społecznej nie
darmowej pracy na rzecz feudała na trzy do pięciu wolników w Stanach Zjednoczonych Ameryki bądź
dni w roku. Liczbę dni odrabiania pańszczyzny w .Ameryce Południowej, by stwierdzić, że „Nie
szlachta bezprawnie, samowolnie podnosiła. Już wolnik brazylijski czy amerykański pozbawiony
„(...) ok. 1550 r. wypadały na nią dwa dni w tygo był wolności osobistej. Polski chłop także, ale ich
dniu, a w XVIII w. nawet do pięć-sześć dni. Dzień sytuacja nie była taka sama. (...) Pańszczyzna ozna
siódmy był wolny”19. Państwo czyniąc ludność czała duże obciążenie, ale nie tak wielkie jak praca
wiejską poddanymi szlachty, jej własnością, od na plantacji niewolniczej. Raz w roku chłop musiał
dając jej w szczególności władzę sądowniczą nad zapłacić parobkom, musiał ich utrzymać, mieć w re
ludnością wiejską czyniło ją prawnie i faktycznie zerwie woły i pług, które mogły być potrzebne do
„panami życia i śmierci” chłopów.
pracy na pańskim polu. Ale proszę nie myśleć, że za
Okoliczności te stanowią główne cechy defini dnia odrabiał pańszczyznę, a na swoim polu praco
cyjne niewolnictwa, według jego podstawowego wał po zmroku i tylko w sobotę. Aż tak źle nie było.
rozumienia. Według encyklopedycznego objaśnie Podsumowując: niewolnicy w Ameryce Łacińskiej
nia, niewolnictwo to „stosunek zależności, w któ i na południu USA byli bardziej ubezwłasnowolnieni
rym jednostka stanowi własność innego człowieka niż polscy chłopi’"23. Jest to jednak stwierdzenie go
lub instytucji (świątyni, państwa)”20, co uzasadnia łosłowne bez uargumentowanego porównania rze
ujęcie sytuacji poddanych chłopów jako niewolni czywistego położenia niewolników w wymienionych
ków. Ciekawe, że w znajdującym się w tej samej krajach i chłopów polskich okresu pańszczyźnianego.
encyklopedii tłumaczeniu „poddaństwa”, kiedy Jest to odwołanie się jedynie do upowszechnionych
mówi się o poddaństwie osobistym jako „niewo potocznych przekonań w tym zakresie, pochodzących
li chłopów” nie wyciąga się z tego poznawczych ze źródeł literackich i filmowych, które uformowały
konsekwencji, kontentując się obowiązującym stereotypowy obraz niewolnictwa w Ameryce.
Należałoby się raczej odnieść jako modelowego
podręcznikowym ujęciem poddaństwa. Przytaczam
odpowiedni ustęp: „W epoce feudalnej forma za stanu rzeczy określonego przez prawo rzymskie, al
leżności społecznej związana w zasadzie z użyt bowiem antyczny rzymski ustrój niewolnictwa uwa
kowaniem przez ludność ziemi należącej do pana żany jest za klasyczny i powinien stanowić płaszczy
gruntowego. (...) poddaństwo osobiste (niewola) znę odniesienia dla porównań z systemem poddań
dawało panu formalne prawo własności w stosunku stwa. Według Kazimierza Kolańczyka, wybitnego
do osoby chłopa”21. W systemie poddańczym pełnia znawcy ustroju rzymskiego: „Właściciel miał wo
władzy pana nad chłopem, wyrażana jako „prawo bec niewolnika vitae necisąuepotestas (...) a więc
życia i śmierci” - jak uważa - „W praktyce znaczy prawo życia i śmierci. Tym bardziej mógł się nim
ło to, że pan mógł z przywiązanym do jego gruntu posługiwać według swego upodobania. Niewolnik
chłopem wyczyniać, co mu się żywnie spodobało. był przedmiotem obrotu gospodarczego i prawnego,
Poddaństwo przemieniło się rychło w najczarniej właściciel mógł go sprzedać, podarować, złożyć na
szą niewolę. Chłopów zamieniono w bydło robo przechowanie, oddać w najem za wynagrodzeniem,
cze, zaprzęgnięte w jarzmo morderczej pracy, byle zapisać w testamencie itd. Niewolnik nie miał praw
jak odżywione i odziane, w sposób nieludzki cie nie uznanej rodziny. (...) Nie mając zdolności praw
miężone i wyzyskiwane”22 - stwierdza Roman Ka nej, niewolnik nie mógł mieć prawnie własnego ma
jątku”24. Anetta Breczko dopowiada, że „Niewolnicy
leta.
(servus) mieli status prawny osób-rzeczy. Podlegali
19 M. Kopczyński, Chłopi swoich panów, Z profesorem Michałem
Kopczyńskim rozmawia Adam Leszczyński. 25.10.2013http:// władzy swych właścicieli. (...) W prawie prywat
wyborcza.pl/al ehistoria/1,134744,14840914,Chlopi_swoich_pa~ nym niewolnik nie miał żadnych praw, stanowiąc
now.htmł
20 Niewolnictwo, w: Encyklopedia „Gazety Wyborczej”, ! 12, s. 11.
21 Poddaństwo, w: Encyklopedia „Gazety Wyborczej”, 1.13, s. 605.
22 R. Kaleta, op.cit.
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23 M. Kopczyński, op.cit.
24 K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, wyd. V, Wydawnictwo LexisNexis,
■Warszawa 2001, s. 185.
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przedmiot własności oraz innych praw rzeczowych. stwierdzili, że „Mimo tych wszystkich ograniczeń
Traktowano go jednak jako rzecz szczególną, tzw. chłop zachował zdolność prawną, choć ograniczo
instrumentom vocale, czyli „narzędzie mówiące”. ną, mógł nabywać na własność ruchomości, zawie
Właściciel miał w stosunku do niego prawo życia rać umowy, testować”29301.W porównaniu ze statusem
i śmierci. Mógł z nim zrobić teoretycznie wszyst społeczno-prawnym niewolników „Mimo różnych
ko”25. Należy jednak zauważyć, że „Sytuacja prawna ograniczeń prawnych chłopi nie byli ,narzędziami
niewolników zależała od miejsca i czasu. W Grecji mówiącymi ludzkim głosem’ (jak określano antycz
i Rzymie niewolnik był rzeczą, obiektem sprzedaży, nych niewolników)’50 - orzeka Piotr Guzowski.
W podstawowym rozumieniu niewolnictwa,
kupna, zastawu i darowizny. Właściciel miał wobec
niego prawo życia i śmierci, choć niewolnik miał status osoby jako niewolnika określa fakt, że sta
ograniczone prawo własności, oparte na peculium, nowi ona rzecz, przedmiot z punktu widzenia
wkładzie otrzymanym od właściciela na prowa prawa i z tej racji sprawowana jest nad nią peł
dzenie rzemiosła, handlu lub obrotu pieniędzmi”26. nia władzy i kontroli przez jej właściciela. Istnie
Gwoli ścisłości należy dodać, że owo peculium poja nie niewolników jest warunkiem koniecznym dla
wia się dopiero w III w. p.n.e. Wszelako w ten sposób ukonstytuowania się systemu niewolniczego, ale
niewolnik rzymski uzyskuje zdolność prawną ogra niewystarczającym. Niezbędne jest jeszcze pozba
niczoną do udziału w obrocie gospodarczym. Pod wienie ich statusu poddanych państwa, uznanie
dany chłop polski miał jednak szersze prawa, w tym ich prawnego statusu ludzi-rzeczy przez państwo,
w wyniku czego nie nakłada ono na niego żad
prawo własności, prawo do posiadania rodziny.
Do tradycji rzymskiej nawiązuje prawne pojęcie nych obowiązków. Poddany chłop na ziemiach
niewolnictwa zawarte w obowiązującym obecnie polskich miał jednak pewne powinności wobec
w naszym kraju Kodeksie karnym. W § 23, art. 115 państwa, głównie podatkowe i wybiorczo służby
zatytułowanym ,.Pojęcie niewolnictwa” ustala się, wojskowej. W Imperium Rzymskim powołanie do
że „Niewolnictwo jest stanem zależności, w któ służby wojskowej niewolnika w sytuacji zagroże
rym człowiek jest traktowany jak przedmiot wła nia powodowało jego wyzwolenie z niewolnic
sności’57. Przy tym ogólnym prawnym rozumie twa. Przy takim ujęciu daje się obronić stanowi
niu „niewolnictwa” zakwalifikowanie poddaństwa sko, że nie funkcjonował w Polsce ustrój niewol
niczy, aczkolwiek faktem była niewola chłopów
chłopów jako „niewolnictwa” jest uzasadnione.
Milcząco przyjęte przez dyskutantów z kręgu w dobrach szlacheckich. Wbrew stanowisku Ada
nauk historycznych, pojęcie niewolnictwa zdaje ma Leszczyńskiego, że „Chłopi nie byli zamknię
się uznawać, że niewolnik to osoba podlegająca tymi w czworakach niewolnikami’51 uznać należy,
bezwzględnej władzy właściciela, nieposiadająca że byli, jeśli pozostać przy ogólnym prawnym rozu
żadnych praw i własności. Natomiast - jak głosi mieniu niewolnictwa.
Istotę, podobnie jak poddaństwa wyznaczają
Paweł Hanczewski - „Chłopi nie byli ‘niewolni
kami’ - dysponowali własnością użytkową ziemi, odpowiednie regulacje prawne, przede wszystkim
a majątek ruchomy był ich własnością prywatną, prawo własności do danej zbiorowości ludzi i zwią
którą mogli, z wyjątkiem zwierząt hodowlanych, zane z nim „monopolistyczne prawo eksploatowa
swobodnie rozporządzać. Mogli również zawierać nia”32 (wedle wyrażenia Witolda Kuli) zbiorowości
umowy - słowem zachowali osobowość prawną’58. społecznej poddanych i niewolników). Zakres i sto
Jest to powołanie się na ustalenie Zdzisława Kacz 29 Z. Kaczmarczyk, B. Leśnodorski, Historia państwa i prawa
marczyka i Bogusława Leśnodorskiego, znawców Polski, T. II. Od połowy X V wieku dor. 1795, PWN, Warszawa
historycznego ustroju państwa polskiego, którzy 1966, s. 49.
25 A. Breczko, Podmiotowość prawna człowieka w warunkach postępu
biotechnomedycznego, Wyd. Temida 2, Białystok 2011, s. 156.
26Niewolnictwo, w: Encyklopedia „Gazety Wyborczej”, t. 12,
s. 11- 12.
27 http://www.arslege.pl/pojecie-niewolnictwa/kl/a21014/
28 R Hanczewski, op.cit.

30 P. Guzowski, Chłop w kajdanach ideologii, 21.09.2012, http://
wyborcza, pl/m agazyn/1,128595,12531574,Chlop_w_kaj danach_ideologii.html
31 A. Leszczyński, Uwięzieni w folw arku, pyta Jakub Majmurek, 05.03.2015 http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/
opinie/20150304/leszczynski-uwiezieni-w-folwarku
32 W. Kula, Teoria ekonomiczna ustroju feudalnego, KiW, War
szawa 1983, s. 161.
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pień tego eksploatowania jest określony przez wy
miar pańszczyzny i inne obciążenia chłopów oraz
analogicznie rodzaj i wymiar pracy niewolników
wyznaczała wola ich właściciela. W tym zakresie,
podobnie jak w sposobie egzekwowania swoich
uprawnień przez właścicieli i wykorzystywania
będących w ich dyspozycji sankcji panowała do
wolność. Istniało w tej sferze spore zróżnicowanie
w dobrach szlacheckich, jak również na amerykań
skich czy brazylijskich plantacjach zatrudniających
niewolników, od podejścia rygorystycznego po ła
godniejsze traktowanie poddanych i niewolników.
Właściciel miał tu rozmaite możliwości reagowa
nia na zachowania swoich ludzi-rzeczy w ramach
obowiązującego prawa i obyczaju. Faktyczne poło
żenie bytowe i stosunek do poddanych chłopów ich
szlacheckich właścicieli był zróżnicowany, sytuują
cy się na osi od „niedoli”, brutalnego traktowania
i ciemiężenia po przyzwoity, może nawet opiekuń
czy stosunek do chłopów „ludzkich panów”. Jak
zatem uważa Adam Leszczyński: „Pod względem
ram prawnych system był straszny, ale na co dzień
praktyka nie była aż tak zła. Z prawem, złym czy
dobrym, w Polsce zawsze tak było: zasady sobie,
a życie sobie. Praktyka społeczna łagodziła nie
ludzki z dzisiejszego punktu widzenia system”33.
Nie jest to jednak istotna okoliczność dla teoretycz
nego rozstrzygnięcia problemu „poddaństwo czy
niewolnictwo”, podobnie jak dla orzeczenia Piotra
Guzowskiego, że poddaństwo - wbrew twierdzeniu
Arkadiusza Pacholskiego - to nie jest „Ani ‘nie
wolnictwo’, ani niewolnictwo”34.
Trzeba się zdecydować, czy rozważa się pro
blem poddaństwa jako niewolnictwa na płaszczyź
nie teoretyczno-prawnej, czy też empirycznej, po
równując życie i położenie bytowe chłopa pańsz
czyźnianego z jednej strony i niewolnika - z dru
giej. Istotę poddaństwa i niewolnictwa wyznaczają
odpowiednie regulacje prawne, ich respektowanie
wyrażające się w podejmowaniu odpowiednich
działań przez określone przez nie podmioty, two
rzy społeczną praktykę poddaństwa i społeczną
praktykę niewolnictwa. Na poziomie praktyki spo
łecznej nie stwierdza się istotnych różnic w poło
żeniu bytowym poddanego chłopa i niewolnika.
W obu przypadkach można podać liczne przykłady
33 A. Leszczyński, op.cit.
34 P. Guzowski, op.cit.
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podobnych „dobrych i złych praktyk” właścicieli
chłopów pańszczyźnianych i niewolników w staro
żytnym Rzymie i na plantacjach. Stąd następująca
konkluzja .Arkadiusza Pacholskiego: „Jeśli więc
polski chłop nie był niewolnikiem de iure, jak ame
rykański czy brazylijski Murzyn, to nie ulega wąt
pliwości, że był nim de fa c tó m .
Wcześniejsze historycznie było niewolnictwo
i dlatego owe „złe praktyki” niewolnictwa: wyczer
pująca praca, „praca ponad sity” i niehumanitarne,
okrutne nawet, traktowanie niewolników, stało się
kryterium porównywania i wartościowania sytuacji
bytowej poddanych chłopów i stosunku właścicieli
do nich. Orzeczenie o niewolniczej pracy oraz poło
żeniu prawnym i społeczno-ekonomicznym chłopów
pańszczyźnianych jest dyskwalifikujące etycznie
i - używając sformułowania Ludwika Krzywickie
go - „podważa powagę moralną ustroju” Rzeczypo
spolitej Szlacheckiej. Tu tedy zdaje się leżeć aksjo
logiczny i ideologiczno-polityczny sens obecnego
sporu o niewolnictwo chłopów, mający wspierać po
stulat o odszkodowania finansowe dla dzisiejszych
pokoleń potomków „chłopskich niewolników’3536.
W konkluzji powyższych rozważań przytoczyć
warto wypowiedź Michała Węgorza: ,Nazywanie
poddaństwa niewolnictwem może budzić kontro
wersje. Aby znaleźć na to pytanie odpowiedź na
leży zapytać czy glebae adscriptum, czyli przy
wiązanie chłopa do jakiegoś skrawka ziemi, często
wbrew jego woli; zakaz zawierania małżeństw bez
zgody pana; brak praw własności do użytkowane
go majątku; przymusowa służba nie tylko chłopa
i jego żony, ale również ich dzieci w majątku
pana; kary wymierzane za próby ucieczki; całko
wite podporządkowanie chłopa jego panu w sądzie
to czynniki, które wskazują bardziej na poddań
stwo ozy niewolnictwo?’37. Aby to rozstrzygnąć,
konieczne jest przyjęcie adekwatnego modelu
systemu niewolnictwa, wyznaczającego jego ce
chy konstytutywne uwzględniające występują
ce empiryczne postaci i formy niewolnictwa oraz
poddaństwa oraz pogłębiona analiza poddaństwa
chłopów we wszelkich jego uwarunkowaniach
społeczno-kulturowych i przejawach.
35 A. Pacholski, op.cit.
36 M. Bartecka, op.cit.; P. Kozak, op. cit.
37 M. Węgorz, http://www.smakizpolski.com.pl/nieznaiia-historiapolski-dzieje-zbuntowanego-chlopa/
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Odzyskane obywatelstwo chłopów polskich
W pamiętnym dla Polaków 1846 roku, kiedy w Krakowie wybuchło narodowe powstanie, a w okoli
cach Sanoka i Tarnowa Jakub Szela rozpętał krwawą rabację, przygotowaną wspólnie z austriacką ad
ministracją, wymierzoną w pragnących odbudować niepodległą Polskę powstańców, w dalekiej Bruk
seli Joachim Lelewel ogłosił na łamach emigracyjnego pisma „Orzeł B iały” rozprawę pt. Stracone
obywatelstwo stanu kmiecego. Rozprawę ważną, choć dziś rzadko przywoływaną. Samotnik brukselski
nie pisał jednak tym razem o współczesnej sobie epoce; przedstawił w rozprawie - kilkakrotnie później
wznawianej - swoją wizję początków państwa polskiego, a właściwie - dzieje zniewolenia na ziemiach
polskich tytułowego stanu kmiecego. Przypomnijmy w największym skrócie tok rozumowania Lelewe
la: odwołując się do przekazów Galla Anonima oraz późniejszych kronikarzy dowodzi on, iż w epoce
przed przyjęciem chrześcijaństwa na ziemiach polskich istniały dwa stany: Lechitów i Kmieci. „Z tych
klas: lechicka arystokracką nierówności zasadę, kmieca, gminną równości wyobrażały”- pisze histo
ryk. W dalszych wywodach autor ukazuje, w jaki sposób stan kmiecy zaczął tracić swoje obywatelstwo,
stając się „ludem niewolnym”. Utrata owego obywatelstwa miała nastąpić ostatecznie po obaleniu
Bolesława Śmiałego, za czasów Władysława Hermana. To wówczas -p isze L elew el- „gmin od zlechciców [szlachciców] zaparty i odpychany za kastę podłą i nieczystą poczytywany, został na ostatek
zupełnie odosobniony i na chylu postawiony. Zlechcice rozmiłowali się w mcocimieprawa rzymskiego,
uznającej związek wolnego z niewolnikiem za kazirodny i rodzin swoich nie plątali więcej w kazirodne
z kmieciami związki ”.

Zostawmy na boku pytanie o to, czy wielki histo
ryk epoki romantycznej miał rację czy też jej nie
miał. Jest faktem, że podjął on w swej rozprawie
niezwykle ważny problem społeczny: pojawienia
się poddaństwa w dawnej Polsce. Historycy współ
cześni dowodzą, że proces pozbawiania chłopów
polskich wolności trwał kilka wieków. W ślad za
postępującym rozwarstwieniem majątkowym stanu
chłopskiego, poczynając od XV, a przede wszyst
kim od XVI wieku, wraz z rozwojem gospodarki
folwarcznej na ziemiach polskich, chłopi popadali
w coraz większą niewolę: stracili wolność osobistą
(prawo wychodu), oddani zostali we władzę sądow
niczą swych panów (wraz z prawem karania ich
śmiercią!), obciążeni zostali wreszcie pańszczyzną
(u progu XVII w. chłop musiał już pracować do 6 dni
w tygodniu od łanu, nadto zmuszony był dawać podwody i spełniać inne powinności wobec dworu). Pod
koniec XVIII wieku ich sytuacja nie tylko nie ule
gła poprawie, ale w znaczący sposób pogorszyła się.

Nie bez racji z takim bólem pisał w 1790 roku o ich
losie Stanisław Staszic w Przestrogach dla Polski.
Pięć części Narodu Polskiego stoi mi przed oczyma.
Widzę miliony stworzeń, z których jedne wpółnago
chodzą, drugie skórą, albo ostrą siermięgą okryte,
wszystkie wyschłe, znędzniałe, obrosłe, zakopciałe. Oczy głęboko w głowie zapadłe. Dychawicznymi piersiami bezustannie robią. Posępne, zadurzałe
i głupie, mało czują i mało myślą: to ich najwięk
szą szczęśliwością. [...] Chłop - ostatniej wzgardy
nazwisko mają. Tych żywnością jest chleb z śrótu,
a przez ćwierć roku samozielsko; napojem - woda
i paląca wnętrzności wódka. [...] Dobrzy Polacy! Oto
rozkosz tej części ludzi, od których los waszej Rze
czypospolitej zawisł! Oto człowiek, który was żywi!
Oto stan rolnika w Polsce! Staszic mówił prawdę,
choć badacze twierdzą, że dla osiągnięcia efektu
publicystycznego nieco przyczemił obraz. Wszak
w kilka lat po ogłoszeniu tego dziełka wybuchło
powstanie kościuszkowskie, w którym chłopom
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przypadła znacząca rola bohaterów pierwszej,
zwycięskiej bitwy pod Racławicami. Niemało też
było na ziemiach polskich okolic, w których mimo
pańszczyzny stosunki między dworem i chłopską
wsią układały się dobrze, gdzie chłopi byli otocze
ni opieką, gdzie dziedzic zakładał i utrzymywał
szkółkę czy szpital wiejski. Ale prawdą jest także
i to, że wielomilionowa rzesza chłopów żyła w wa
runkach takich, albo i bardzo podobnych do tych,
0 jakich pisał Staszic. Ta wielka rzesza pozostawa
ła w straszliwym uśpieniu, w XIX wieku - w coraz
groźniejszym uśpieniu alkoholowym (w związku
z nadzwyczaj szybko rozwijającym się na ziemiach
polskich przemysłem gorzelnianym). Żyła w nędzy
1 upodleniu. Okrutny bagaż przeszłości kładł się też
wielkim cieniem na życiu chłopskiej wsi na prze
łomie XVIII-X3X wieku, ale i w następnych dzie
sięcioleciach. Brak było jakichkolwiek przesłanek,
aby sądzić, że sytuacja zmieni się, że zapowiedzi
twórców Konstytucji 3 Maja wzięcia chłopów pod
opiekę rządową zostaną zrealizowane, że wprowa
dzone zostaną w życie zapisy zamknięte w Uniwer
sale połanieckim naczelnika Kościuszki. Wprawdzie
w dalekiej Francji pojawił się Napoleon - wielki
wódz i prawodawca, zmierzający nie tylko do pod
boju Starego Kontynentu, ale i do wprowadzenia na
nim zasadniczych zmian w strukturach społecznych,
na ziemiach polskich echa jego działań byty jednak
znacznie ograniczone. Chłopi z Księstwa Warszaw
skiego otrzymali wolność osobistą, nie otrzymali
jednak wraz z tą wolnością ziemi - ich jedynej ży
wicielki. Faktem jest, że służący w szeregach Le
gionów gen. Henryka Dąbrowskiego chłopi polscy
traktowani byli - zgodnie z dewizą tej formacji, mó
wiącej, iż wszyscy ludzie są sobie braćmi - jako lu
dzie wolni i równi przedstawicielom innych warstw
społecznych, oni sami mieli przecież świadomość
polskiej rzeczywistości. Tej rzeczywistości, na którą
przywoływali wielekroć pisarze z czasów Wielkiej
Emigracji, a którą po latach przywołał Stefan Że
romski na łamach tragedii Sułkowski. Oto w czasie
nocnych rozmów chłopskich wiarusów z oddziałów
tytułowego bohatera, Sułkowskiego, słyszymy sło
wa pełne bólu i goryczy:
„Kołomański
Przebijesz ścianę niemiecką, przyjdziesz
w swoje dzidzictwo. I znowuj pojmie cię karbowy
na pańskie, szlufy ci każe odpruć, mundur wojacki
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ściągnąć do ostatniego lejbika, rzemienie wojackie
zawrze w komorze, a będzie ci swoim starym rze
mieniem plecy orał, jako ojcom, dziadom, pradzia
dom.
[...]
Trzmiel
Jakie ta bety króle, jakie ta bez polską ziemię
idą teraz cesarze - kto ich ta, mocny Boże, wie
i spamięta. A ino zawżdy ten sam beł podstarości
i onego to samo prawo: od zaranku na pańskie na
ród gnać, a późnym zmierchem popuszczać.
Zalesiak
Ostały w chałupie ojce. Orzą na pańskim, sieją,
żną. Przyjdziesz z wojaczki, spytasz się, jak i co...
Cóż ci powiedzą?
Kołomański
Odszedł okuman stary, a przyszedł nowy - sto
razy gorszy pies”.
Płynęły lata, a na wsi polskiej nie pojawiły się
tak oczekiwane przez legionowych wiarusów zmia
ny. Wprawdzie w zaborze pruskim w latach dwu
dziestych rozpoczęto proces uwłaszczania chło
pów, w pozostałych dwóch zaborach nadal obo
wiązywała przecież pańszczyzna. Przed kilkunastu
laty natknąłem się w zbiorach archiwalnych prze
chowywanych na Zamku Wawelskim na zespoły
pochodzących z I połowy XIX wieku małopolskich
ksiąg pańszczyźnianych. Była to dla mnie straszli
wa lektura, w jej trakcie ożyła bowiem przede mną
z całym okrucieństwem prawda o upodleniu ówcze
snych poddanych, sprowadzonych do roli pańskie
go inwentarza. Przekazy źródłowe wskazują wręcz
na wzrost w I połowie XIX wieku ucisku pańsz
czyźnianego zarówno w Królestwie, jak i w Gali
cji. Kiedy w Europie Zachodniej coraz powszech
niej wprowadzano w życie szczytne ideały Rewolu
cji Francuskiej o równości ludzi, na ziemiach pol
skich równość tę wyznaczał wciąż ekonomski bat.
W zdecydowanej większości wsi pańszczyźnia
nych polskich obowiązywał okrutny kodeks, zgod
nie z którym los chłopów można było określić tylko
popularnym w publicystyce demokratów słowem:
piekło. Można się o tym przekonać w czasie lektu
ry zachowanych tu i ówdzie po plebaniach kronik
parafialnych. Do dziś w pamięci mojej zachowały
się porażające obrazy zapisane przez księdza z pa
rafii Łużnej z okolic Tamowa, w której zebrane
zostały przez miejscowego plebana opisy krzywd
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wyrządzanych chłopom przez miejscowych okrut uczycieli, dworskich oficjalistów a nawet księży!
nych dziedziców. Po lekturze takich tekstów łatwiej To właśnie pańszczyzna i nędza były przyczyną
zrozumieć przyczyny pojawienia się w epoce zabo stosunkowo nikłego udziału chłopów w walkach
rów w myśleniu chłopów straszliwego stereotypu: kolejnych powstań narodowo-wyzwoleńczych. Za
chłop - to człowiek cesarski; dziedzic natomiast miast gotowych do walki o wolną Polskę kosynie
- to Polak. Trwałość tego stereotypu potwierdza rów, o których marzyli demokraci Wielkiej Emigra
wielu świadków jeszcze na przełomie XIX i XX cji, na chłopskiej wsi spotykało się bądź to okrutną
wieku. W 1903 roku Franciszek Bujak w monogra obojętność dla sprawy narodowej (na którą tak bar
fii wsi Żmiąca z Ziemi Limanowskiej zanotował, dzo skarżyła się Eliza Orzeszkowa w Gloria vicże miejscowi chłopi na przekonywanie ich, że są tis), bądź wrogość (o której niejeden raz wspomina
Polakami, obruszają się i nie chcą dalej rozmawiać. Andrzej Strug w zbiorze Ojcowie nasi). Swoistym
W tym samym mniej więcej czasie „królewiak” - symbolem stosunku chłopów do idei odrodzenia
wójt z Dzikowa k. Tarnobrzega, Jan Słomka, pisał Polski stały się gromady biednych ludzi - „szakali”
w swoich Pamiętnikach o sąsiadach: Do ostatnich szukających na pobojowiskach powstania stycznio
czasów dość jeszcze znalazło się takich, co gdy im wego zdobyczy, których odnajdujemy na obrazach
wspomnieć było o Polsce, to się złościli i klęli mó Artura Grottgera, o których możemy także przeczy
wiąc, że tylko panowie mogą chcieć Polski, żeby na tać w dziełach Stefana Żeromskiego.
Należy zatem postawić pytanie: czy chłopi pol
nich ludzie robili jak za pańszczyzny [...] Nie chcie
li słyszeć o Polsce, bojąc się, że panowie znowu scy na zawsze stracili obywatelstwo? Czy ci, którzy
obejmą rządy i przywrócą pańszczyznę. Straszliwy za czasów pierwszych Piastów wspólnie z rycerzami
ten stereotyp budowała przede wszystkim zaborcza bronili granic Państwa Polskiego nigdy już nie mieli
administracja. Nie sposób jednak zaprzeczyć, że stać się synami Polski, na równi z innymi mającymi
w pracy tej znajdowała ona sojusznika w zapatrzo prawo do miłości Ojczyzny? Czy na zawsze mieli
nym w przeszłość, niedostrzegającym zachodzą zwać się „cesarskimi” Krakowiakami, Kurpiami,
cych w kraju i w Europie zmian dziedzicu, którego Mazurami czy „tutejszymi”? Czy mieli roztopić się
nie tylko nie interesował los poddanych, ale który w morzu Moskali, Austriaków i Prusaków?
nie godził się na zniesienie, ani nawet na zmniej
Tak mogło się stać. Takiej ewentualności nie
szenie wymiaru pańszczyzny czy na oczynszowa- należy wykluczać. Tak się jednak nie stało! Nie
nie chłopów. W tej sytuacji trudno się dziwić, że stało się, bowiem w tym samym czasie, gdy ad
administracji austriackiej czy rosyjskiej stosunko ministracja państw zaborczych czyniła wszystko,
wo bardzo łatwo przychodziło pogłębianie rowów aby raz na zawsze zerwać więzy łączące chłopską
nienawiści między dworem a chałupami chłopski wieś (i nie tylko wieś!) z ideą wolnej Polski, na wsi
mi, czy też budowanie w gromadzie chłopskiej wi trwała praca nad przywróceniem chłopów Polsce,
zerunku „dobrego” cesarza, opiekuna chłopów, go nad związaniem ich z ideą odbudowy wolnej Polski
towego bronić ich przed „okrutnymi” dziedzicami. - matki wszystkich Polaków. O tej pracy właśnie
Rezultaty takiej polityki były dla polskiej spra pragnę tutaj mówić. Sprawa budzenia świadomo
wy zaiste opłakane. Przypomnijmy: ks. Piotr Ście ści narodowej u chłopów w epoce zaborów była
gienny z Krajna w Kieleckiem w 1844 roku, do już przedmiotem badań historyków. W ostatnich
zamierzonej walki o wolną Polskę przeciw Mo dziesięcioleciach zajmowała się tym zagadnieniem
skalom zdołał pociągnąć niespełna stu chłopskich Helena Brodowska. Pisał o tych sprawach Stefan
spiskowców, głosząc przytem hasła nadania wol Kieniewicz. Podejmował ten wątek Jerzy Matemicności i ziemi wszystkim mieszkańcom wsi. Jakub ki. Badali te sprawy także inni. Po lekturze prac
Szela ze Smarzowej w Galicji w dwa lata później, tych autorów konkluzja jest jedna: zagadnienie
głosząc hasła krwawej rozprawy ze szlachtą w imię to wciąż nie zostało jeszcze zbadane gruntownie.
rzekomej obrony „dobrego” cesarza, zdołał pocią Między innymi dlatego, że proces „uobywatelniegnąć za sobą tysięczne rzesze rezunów, gotowych nia” chłopów polskich przebiegał w różny sposób
mordować nie tylko „zbuntowanych” przeciw w poszczególnych zaborach. Proces ten napędzany
cesarzowi panów, ale także ich żony i dzieci, na był różnymi pasami transmisyjnymi.
39

STUDIA I MATERIAŁY

Odzyskane obywatelstwo chłopów polskich

W dziele przywracania chłopów Polsce ważnym „złotą legendę” - o chłopskich pułkach Chrobrego
zagadnieniem była edukacja historyczna: uświado i Śmiałego, o Kazimierzu Wielkim - królu chłopów,
mienie im czym była Polska, jakich miała królów 0 zasługach kmieci w wojnach Batorego z Moskwą,
i bohaterów, dlaczego została wymazana z mapy Eu ale także o wielce zasłużonych dla polskiej kultury
ropy? W tym dziele edukacji historycznej chłopów 1 nauki synach chłopskich. Było to zadanie prawdzi
należy podkreślić wagę transmisji wiedzy w rodzinie wie cyklopowe. Nie przeraziło ono jednak ogromnej
czy wiosce. Wiele wskazuje na to, że najważniejszym rzeszy entuzjastów, do dzisiaj zresztą ostatecznie nie
bodaj wydarzeniem, które zapadło w pamięci chłop rozpoznanej do końca.
W pierwszej kolejności byli to nauczyciele szkół
skiej w w. XIX, było powstanie kościuszkowskie.
Stosunkowo licznie biorący udział w walkach tego ludowych. Pojawili się oni na wsi w większej liczbie
powstania chłopscy uczestnicy pozostawili w swoich dopiero w II połowie XIX wieku. Od inwencji każde
rodzinach pamięć o Naczelniku, który chciał chłopom go z ich zależało, czy w czasie lekcji z przyrody bądź
dać wolność i ziemię, który - co więcej - odważył się geografii kraju ojczystego włączył on elementarną
ubrać w chłopską sukmanę, aby w ten sposób podkre wiedzę o władcach polskich, o historii kraju rodzinne
ślić swoje uznanie dla czynu zbrojnego kosynierów. go. Należy jednak pamiętać, że sieć szkół ludowych
Tradycja kościuszkowska stała się trwałą wartością stosunkowo dobrze rozwinięta była w owym czasie
w wielu rodzinach chłopskich. Ona sprawiła, że chło tylko w zaborze pruskim. W Królestwie oraz w Ga
pi w dużej liczbie stawili się w latach dwudziestych licji w II połowie XIX wieku szkoły te nie stały się
XIX wieku w Krakowie, aby pracować przy sypaniu jeszcze stałym elementem pejzażu wiejskiego. Stało
na Wzgórzu św. Bronisławy symbolicznej Mogiły się tak dopiero pod sam koniec owego stulecia. Tam
Naczelnikowi. Ona przetrwała w tradycji rodzinnej. więc, gdzie krajowe władze oświatowe nie przewi
Przekonuje o tym lektura niektórych pamiętników dywały utrzymania szkoły, chłopi nierzadko sami
chłopskich. Znany na przykład na przełomie XIX- organizowali takie szkółki, własnym kosztem utrzy
-XX w. działacz ludowy z Gręboszowa, Jakub Bojko, mując nauczyciela. W zaborze rosyjskim, nierzadko
z dumą podkreślał, że jeden z przodków jego matki, wbrew zarządzeniom władzy, organizowali szkoły
niejaki Kamień, został ranny w bitwie pod Racławi półlegalne zwane ochronkami, lub całkiem tajne zwa
cami. Podobne zapiski można znaleźć także u innych ne szkołami pokątnymi. W zaborze austriackim dość
powszechnym zjawiskiem były tzw. szkółki zimowe
chłopskich autorów.
Znacznie mniejszą rolę odegrała w życiu wiej (przez wiele lat nauczycielem w takich szkółkach
skim tradycja innych zrywów narodowowyzwo był wzmiankowany wyżej Jakub Bojko). Wszystkie
leńczych: udziału chłopów w walkach oddziałów te szkoły: ludowe, elementarne, pokątne czy zimowe
gen. Dąbrowskiego, w powstaniu listopadowym czy stanowiły istotny czynnik w pracy mającej na celu od
wreszcie w insurekcji styczniowej (w podlaskich powiednie przygotowanie dzieci chłopskich do świa
oddziałach ks. Brzóski czy kujawskich Bartka No domego życia społecznego i narodowego. Jeśli nawet
waka). Ale mimo to pamięć o tym nie znikła całko zgodzimy się, że w wielu z nich poziom nauczania
wicie. Gna sprawiła, że w epoce powstania stycznio pozostawał na niskim poziomie, to przecież szkoły
wego we wsiach galicyjskich znajdowali schronienie te otwierały chłopskim dzieciom bramę dla wiedzy
uchodzący po przegranych bitwach powstańcy. Ona nie tylko o „dobrych” cesarzach czy „opiekuńczych”
także sprawiła, że latem 1869 roku chłopi przyby carach, ale także - o dawnych królach i bohaterach
li w dużej gromadzie do Krakowa na uroczystości polskich. Ta organiczna praca nauczycieli ludowych,
związane z powtórnym pochówkiem Kazimierza prowadzona niekiedy w straszliwych warunkach (por.
Wielkiego, ich, „chłopskiego” króla. Ratunkiem chło „Siłaczkę” S. Żeromskiego), wydała dobre owoce.
pów dla Polski zajęli się przede wszystkim inni: dziś Młode pokolenie dzieci chłopskich nauczyło się nie
najczęściej nieznani z nazwiska i imienia nauczy tylko pisać i czytać, ale także przygotowało się - przy
ciele ludowi, księża, a także dziedzice starający się najmniej w części - do podjęcia nauki w szkolnictwie
wpoić chłopom wiedzę o Polsce, uświadomić im wagę średnim. Najzdolniejsi z chłopskich synów pod ko
ich własnej tradycji, przypomnieć udział ich przod niec XIX i na początku XX wieku trafili nie tylko do
ków w obronie granic Polski, przypomnieć chłopską stanu kapłańskiego, ale do bram uniwersytetu, two40
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rżąc w ten sposób złotą kartę w dziejach nauki pol
skiej, którą wyznaczają nazwiska Franciszka Bujaka
i Stanisława Kota, Stanisława Pigonia i Jana Janowa,
Jana Bystronia i Franciszka Gawełka, Jana Czubka,
ks. Jana Fijałka i całej rzeszy innych.
Ważnym ogniwem w procesie edukacji narodowej
chłopów w epoce zaborów był Kościół. Oczywiście,
z natury swej misji, wypełniał on przede wszystkim
posługę ewangelizacyjną. Wiadomo jednak, że prowa
dzone przez Kościół nauczanie opierało się nie tylko na
Ewangelii, ale również na żywotach świętych, w tym sporego zastępu świętych i błogosławionych polskich
(św.św. Wojciech, Stanisław, Jadwiga, Jan z Kęt, Ka
zimierz etc.). To prawda, że nie wszyscy kaznodzieje
w polskich kościołach mogli dorównać tym, którzy
głosili Słowo Boże i wołali o ratunek narodu z ambony
w katedrze wawelskiej, nie brakło przecież w owym
czasie kapłanów całym sercem oddanych sprawie
narodowej, by wymienić choćby nazwiska kilku:
Karola Antoniewicza, Jana Pergesa, Wojciecha Mich
ny, O. Prokopa Kapucyna (Jana Leszczyńskiego, któ
rzy głosili ludowi spod strzech nie tylko Słowo Boże,
ale i gorącą miłość Ojczyzny-Polski. Jednym z owo
ców działalności takich kapłanów i nauczycieli ludo
wych były parafialne, a z czasem gminne czytelnie
i biblioteki, które stały się naturalnym zapleczem dla
rozwijania na wsiach pracy oświatowej.
Aby dotrzeć z edukacją narodową do chłopów
niezbędne były odpowiednie pomoce: książeczki,
broszury, gazetki. Na to zapotrzebowanie pisarze
odpowiedzieli szybko i gromadnie. Już w 1818 roku
Izabella z Flemingów Czartoryska ogłosiła popular
ny, przeznaczony dla wiejskich czytelników zarys
dziejów Polski p t Pielgrzym w Dobromilu. Wkrót
ce pojawili się znakomici następcy mądrej Izabelli:
Joachim Lewel (autor Dziejów Polski potocznym
sposobem opowiedzianych z 1829 roku, w XIX
wieku posiadających 19 wydań książkowych), Ju
lian Ursyn Niemcewicz (autor słynnych Śpiewów
historycznych, 18-krotnie wznawianych), Lucjan
Siemieński (autor Wieczorów pod lipą, czyli historii
narodu polskiego opowiadanej przez Grzegorza spod
Racławic z 1845 roku -1 3 wydań książkowych), Wła
dysław Ludwik Anczyc (autor Dziejów Polski w 24
obrazkach, skreślonych dla użytku braci włościan
z 1863 roku, do 1908 roku wydanych w łącznym na
kładzie 115 tys. egzemplarzy) czy Józef Chociszewski
(autor Dziejów narodu polskiego dla ludu polskiego
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i młodzieży z 1869 roku, wielokrotnie wznawianych:
do I wojny światowej nakład ich przekroczył 100 tys.
egzemplarzy!).
Rozwijająca się bujnie - szczególnie od lat sie
demdziesiątych XIX wieku - ta gałąź pisarstwa
przyczyniła się do wzrostu zainteresowania chłopów
sprawami narodowymi. Wobec analfabetyzmu prze
ważającej liczby chłopów polskich z owych lat, upo
wszechniła się wśród nich tradycja głośnego czytania
pism „dla ludu”, a także wydawnictw popularnych
(kalendarzy, książeczek, broszur) w gronie sąsiadów.
Chłopi z Kongresówki napotykali w tym wypadku na
istotne przeszkody ze strony wszędobylskich żandar
mów carskich, co przecież nie powstrzymywało ich
przed sięganiem do tej literatury (por. wstrząsające
stronice lektury takich wydawnictw w Maciejowicach
opisane przez S. Żeromskiego na łamach Mogiły, czy
też działalność Rocha opisaną przez W. S. Reymonta
w Chłopach).
W dziele przywracania obywatelstwa chłopom
polskim ogromne znaczenie odegrało tzw. pątnictwo
narodowe. Celem coraz liczniejszych pod koniec XIX
wieku, a wręcz modnych na początku XX w. pielgrzy
mek chłopskich (ale także z innych sfer społecznych)
był przede wszystkim Kraków - dawna stolica Pol
ski. Jego zabytki: z zamkiem wawelskim - siedzibą
dawnych królów polskich, katedra - nekropolia kró
lewska, dziesiątki starożytnych kościołów, mogiła
Kościuszki i dwie mogiły legendarnych władców:
Krakusa oraz Wandy, rozliczne inne pamiątki dawnej
świetności Polski - to wszystko stało się magnesem
przyciągającym do Krakowa coraz liczniejszych piel
grzymów pragnących się „ogrzać” w tym mieście,
nabrać sił do dalszej pracy narodowej. Wprawdzie
Austriacy nie zawahali się zamienić dawnego zam
ku królów polskich w koszary, dwakroć także za
mierzali wyrzucić z podziemi wawelskiej katedry
prochy polskich władców, ale miasto nie poddało
się. Co więcej, u progu XIX wieku krakowianie wspólnie z reprezentantami wszystkich ziem polskich
- pochowali na wawelskiem wzgórzu doczesne szcząt
ki dwóch wielkich bohaterów walki o odbudowę nie
podległej Ojczyzyny: księcia Józefa Poniatowskiego
i naczelnika Tadeusza Kościuszki. W 1890 roku złożyli
tu prochy największego poety polskiego, Adama Mic
kiewicza. Począwszy od 1880 roku zaczęli tworzyć
w krypcie pod kościołem na Skałce panteon narodowy,
składając w niej zwłoki wielkich twórców i uczonych:
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Jana Długosza, Lucjana Siemieńskiego, Wincentego czącymi o dawnej wielkości Polski, stawali się oni na
Pola, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Teofila Lenar now o.. Polakami.
towicza, Adama Asnyka, Henryka Siemiradzkiego
Popańszczyźniane pokolenie chłopów wydało
i Stanisława Wyspiańskiego. Ogólnopolskie znacze w owej epoce schyłku XIX w. grono znakomitych
nie Krakowa w szczególny sposób podkreślał fakt twórców i artystów, by wspomnieć choćby o Janie
działalności w nim od pięciu wieków Uniwersytetu Kasprowiczu, Władysławie Orkanie czy gromadzie
Jagiellońskiego, a także - od 1873 roku Akademii pisarzy z tzw. „szkoły podhalańskiej”. W tym sa
Umiejętności, jedynej ogólnopolskiej naówczas insty mym czasie do bram uniwersytetów w Krakowie
tucji naukowej, skupiającej uczonych ze wszystkich i Lwowie zaczęli szturmować w coraz większej
trzech zaborów, a także z emigracji. Do tego miasta gromadzie synowie chłopscy, z których z czasem
podążali Polacy od wieków. Ale teraz, w czasie za wyszedł cały zastęp znakomitych uczonych. Pisa
borów, gród Kraka stał się prawdziwą księgą kamien rze polscy dostrzegli w chłopie znakomity materiał
ną dziejów polskich. Tysięczne rzesze mieszkańców na bohatera literackiego, który mógł „odświeżyć”
innych miast, ale co ważne - także wsi, przybywały rewiry literatury narodowej. Pod piórem Elizy''
tu w związku z wielkimi uroczystościami religijnymi Orzeszkowej, Bolesława Prusa, Henryka Sienkie
(np. w 1879 roku w związku z 700-tną rocznicą śmier wicza i ich młodopolskich następców z Władysła
ci św. Stanisława Szczepanowskiego). Krakowianie wem St. Reymontem na czele doszło do literackie
w umiejętny sposób zaczęli łączyć uroczystości re go „uwłaszczenia” chłopa polskiego. Przedmiotem
ligijne z obchodami narodowymi (tak było w 1883, szczególnego zainteresowania stała się teraz sztuka
kiedy koronację obrazu Matki Boskiej na Piasku połą ludowa, która była źródłem inspiracji dla sztuki
czono z obchodami 200 rocznicy zwycięstwa Jana DI „wysokiej”.
Na owoce przywołanej tu pracy, zachodzących
Sobieskiego pod Wiedniem), organizować zaczęli co
roczne obchody rocznic narodowych (obchody z oka procesów nie trzeba było długo czekać. Chłopi za
zji rocznicy wybuchu powstań: kościuszkowskiego, częli się organizować w rozmaite związki i stowa
listopadowego czy styczniowego) a także wielkie ju rzyszenia mające bronić ich interesów. W latach 90.
bileusze (50-lecie pracy J.I. Kraszewskiego w 1879, XIX w. w Galicji narodził się zorganizowany ruch
500-lecia odnowienia UJ w 1900 r.; nieprzeliczone ludowy. U swych początków miał on bardzo zróż
tłumy zgormadziły w Krakowie w lipcu 1910 roku nicowane oblicze: od ugrupowań konserwatywnych
uroczystości z okazji 500-lecia bitwy pod Grunwal po bardzo radykalne. Zróżnicowanie to pokrywało
dem). W konsekwencji pod koniec XIX wieku prze się zresztą w pewnym stopniu z podziałami dzielni
kształcili swoje miasto w prawdziwą stolicę duchową cowymi. W Poznańskiem rozwinęły się np. związ
Polaków. Od wczesnych dni wiosny aż po schyłek je ki o charakterze gospodarczym (kółka rolnicze),
sieni ulicami miasta przemierzały tłumy pątników na w Galicji tymczasem pojawił się ruch ludowym o cha
rodowych z białoczerwonymi kokardkami, zwiedza rakterze politycznym, który już u progu XX wieku
jąc zabytki, modląc się w miejscowych kościołach, zaczął odgrywać ważną rolę w życiu politycznym
biorąc udział w najprzeróżniejszych uroczystościach tej dzielnicy. Nie wchodząc głębiej w specyfikę
o charakterze patriotycznym. W okresie Zielonych tego zjawiska przyjdzie przecież stwierdzić, że na
Świąt miasto zaludniały tysiące Ślązaków. Już w la ziemiach polskich pod koniec XIX wieku proces
tach 90. pojawiać się zaczęły w Krakowie wielkie gro uobywatelnienia chłopów przybierać zaczął wy
mady pątników z Poznańskiego. Przybywali tu także miary wielkiego procesu. Symbolicznym sygnałem
w niemałej liczbie mieszkańcy Kongresówki, w tym zachodzących zmian na wsi polskiej była decyzja
- prześladowani na Podlasiu i w guberni chełmskiej o zmianie nazwy głównej partii ludowej w Galicji,
unici (aby ochrzcić tu swoje dzieci bądź zawrzeć mał jaka nastąpiła w 1903 roku: oto działające tu od kil
żeństwa). Należy z mocą podkreślić, że najliczniejszą kunastu lat Stronnictwo Ludowe przybrało nazwę:
gromadę pątników odwiedzających Kraków stanowili Polskie Stronnictwo Ludowe. Co więcej, ludowcy
nieodmiennie chłopi. W dawnej stolicy państwa Pia wyznaczyli dzień 4 kwietnia - rocznicę bitwy racła
stów i Jagiellonów, przy trumnach królów i bohate wickiej na swoje święto. Był to ważny' sygnał zmian
rów, w bezpośrednim zetknięciu z zabytkami świad zachodzących w świadomości polskich chłopów.
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Oczywiście, nie wszystkich. Ale znaczącej ich czę jeszcze niedawno służyło w armiach zaborczych.
ści. Przywołane tutaj w największym skrócie fakty W ciągu kilku tygodni powstała armia, która pod
dowodziły, że w XIX w. odbywał się wielki proces wodzą obdarzonego geniuszem Józefa Piłsudskie
uobywatelnienia polskich chłopów. Na jego rezulta go zdołała powstrzymać marsz armii sowieckiej na
ty należało jednak jeszcze nieco poczekać.
Zachód. W czasie Bitwy Warszawskiej 1920 roku
W 1914 roku wybuchła wielka wojna świato żołnierz polski, wywodzący się w zdecydowanej
wa, która miała w zdecydowanej mierze przeorać większości spod wieśniaczych strzech, udowodnił,
świadomość mieszkańców całego naszego euro że wie, co to wolność, co to znaczy Ojczyzna. Udo
pejskiego kontynentu. Wojna ta w znaczący sposób wodnił, że wie, na czym polega służba Polsce. Na
przeobraziła także świadomość polskich chłopów. nowo też posiadł obywatelstwo, które stracili przed
Poszli oni na tę okrutną wojnę w mundurach wro wiekami jego dalecy przodkowie.
gich sobie armii. Brat zmuszony został w trakcie
jej trwania do mordowania brata, syn ojca. W imię
obrony interesów obcych monarchów przyszło im
szturmować linie frontu bronione przez ich współ Bibliografia (wybór):
braci Polaków. Te kilkuletnie doświadczenia spra
H. Brodowska-Kubicz, Chłopi o sobie i Polsce, Warszawa
wiły, że chłop polski zrozumiał wreszcie, iż nie jest
1984;
ani Moskalem, ani Austriakiem, ani Prusakiem, H. Brodowska-Kubicz, Ruch chłopski po uwłaszczeniu w Kró
lestwie Polski 1864-1904, Warszawa 1967;
ale po prostu - Polakiem. Toteż kiedy w 1918
W
Caban
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roku „wybuchła” Polska, to właśnie mieszkańcy
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1979;
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Polski teraz zagrożonej ze strony bolszewickiej na
Warszawa 1999;
wałnicy. W dniach największego zagrożenia Polski
J. Potoczny, Oświata dorosłych i popularyzacja wiedzy w plew 1920 roku, gdy Armia Czerwona stanęła u bram
bejskich środowiskach Galicji doby konstytucyjnej (867 Warszawy, trzeba było determinacji całego narodu,
1918), Rzeszów 1998;
W.
Sikora,
Towarzystwo Szkoły Ludowej w latach 1891-1928,
aby zażegnać niebezpieczeństwo. I naród dał do
Kraków 1929;
wód swej dojrzałości. Na czele Rządu Obrony Na
L. Słowiński, Dla Tej, co nie zginęła. Z dziejów edukacji naro
rodowej stanął wówczas Wincenty Witos - chłop
dowej na ziemiach polskich w latach 1795 - 1831, Poznań
z podtamowskich Wierzchosławic, wezwany na
1985;
L.
Słowiński,
Będziem Polakami. Studia z dziejów edukacji
tę funkcję niby starożytny Cyncynatus: od pługa.
narodowej w Wielkim Księstwie Poznańskim, Poznań
Witos w trybie nagłym wystąpił z gorącym ape
1995;
lem do całego narodu o wsparcie wysiłków rządu E. Staszyński, Polityka oświatowa caratu w Królestwie Pol
w sprawie stworzenia armii mogącej zagrodzić dro
skim (od powstania styczniowego do I wojny światowej),
Warszawa 1968;
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Historia szkolnictwa i oświaty polskiej w Wielkim
apelem naczelnego wodza - Józefa Piłsudskiego,
Księstwie Poznańskim 1815-1915, Łódź 1968,1.1 - II;
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Zagadnienia demokratycznej kultury.
Chłopskość i człowiek pracy w kulturze amerykańskiej
W kontekście treści numeru, zwłaszcza zaś historycznych i współczesnych rozważań na temat rołi chło
pów w polskiej kulturze, postanowiliśmy przypomnieć fragment książki wybitnego polskiego socjologa
Józefa Chałasińskiego „Społeczeństwo i Wychowanie ” z drugiego wydania z 1969 r. Pierwsze wydanie
ukazało się w 1948 r. i było pokłosiem wykładów Profesora na Uniwersytecie Łódzkim, jakie wygłosił
w pierwszych latach po wojnie.

Nie przypadkowo dotknęliśmy zagadnień demo
kracji. Nowoczesne problemy socjotechniki rodzą
się bowiem z problemów nowoczesnej demokra
cji, Inne problemy socjotechniki miała demokracja
ateńska, a inne demokracja wielkokapitalistyczne
go społeczeństwa amerykańskiego. Socjotechnika
demokracji interesowała już Arystotelesa, kiedy się
zastanawiał nad warunkiem potrzebnym do tego,
aby mogła istnieć niezbędna dla demokracji jaw 
ność działania publicznego i pełna kontrola spo
łeczna nad sprawowaniem władzy publicznej.
„Aby się między sobą mieszczanie znali pisał
Arystoteles w Polityce - jakich są obyczajową je 
śli mogą urząd zlecony sobie dobrze odprawować.
Bo gdzie takiego uznania nie masz, które należy do
urzędów zlecenia i do sądów, tam źle rzeczy muszą
iść. W obu bowiem tych rzeczach nie jest rzeczą
słuszną prędko o kim sądzić i niedbale w wielkich
sprawach poczynać sobie, co w wielkiej gęstwie lu
dzi musi być. Do tego komornikom, arendarzom,
przychodniom łacno będzie do rządu rzeczpospo
litej przyjść, gdyż nie znać się i oszukać nie trudno
będzie w niezmiennej wielkości ludzi”1.
Jaka więc powinna być liczba obywateli państwa-miasta, zapytuje Arystoteles i odpowiada,
że „tak wielka liczby wielkość, która by oczyma
obejrzana być mogła, co by nie mogło być w niezli
czonej wielkości ludzi”. Zgromadzenie wszystkich
obywateli dla wysłuchania mówcy oto właściwe
1 Polityki Arystotelesowe... ksiąg ośmioro. Przekład Sebastiana
Petrycego. Kraków 1605, ksYII, rozdz. 4, s. 213, cześć II.
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granice państwa-miasta według Arystotelesa. Pro
blem nowej socjotechniki wiąże się nierozłącznie
z nowym problemem demokracji, który nam uświa
damiają czasy obecne. Do niedawna demokrację
pojmowano jako rozszerzanie już istniejących
urządzeń i wartości kulturalnych na coraz szersze
masy ludzkości. To powierzchowne pojęcie demo
kratyzacji, jako upowszechnienie istniejących praw
politycznych, dóbr kulturalnych, nie odpowiada
historycznemu procesowi demokratyzacji. Demo
kratyzacja, wyrażająca się w emancypacji miesz
czaństwa, nie polegała na tym, że mieszczaństwo
dostąpiło tych praw i przywilejów, z których ko
rzystała arystokracja. Emancypacja mieszczaństwa
oznaczała zmianę w ustroju społecznym, w kryte
riach wartościowania człowieka, w stylu kultury.
Jeżeli kulturę amerykańską określamy jako kul
turę demokratyczną, to mamy na myśli nie tylko fakt,
że jej istotne elementy są upowszechniane w całym
społeczeństwie, lecz także charakter tych elemen
tów takich, jak nowoczesna technika i produktywizm. Nie trzeba być ortodoksyjnym marksistą, aby
stwierdzić ścisły związek, jaki zachodzi pomiędzy
demokratycznym charakterem amerykańskiej kul
tury, a wysokim poziomem techniki i uprzemy
słowienia. Równocześnie jednak cechą demokra
cji amerykańskiej jest postępująca dezorganizacja
społeczna, wynikająca z braku form społecznych
dostosowanych do potrzeb masowej organizacji
nowoczesnego społeczeństwa techniczno-przemysłowego.

STUDIA I MATERIAŁY

Zagadnienia demokratycznej kultury

k u ltu r a - pisał słusznie Czarnowski - jest wa w systemie kulturalnym rolę miazgi zasilającej
w swej istocie zjawiskiem między grup owym”. i tworzącej pozostałe tkanki’5.
Według tej teorii kultura to proces aktywny, twór
Nie międzyjednostkowym, lecz międzygrupowym2. Proces demokratyzacji kultury to nie jest czy, dokonujący się na szczytach społeczeństwa,
sprawa jej mechanicznego upowszechnienia na i bierny, odbiorczy - na dole. Nic tu nie idzie od dołu
masy jednostek, lecz zagadnienie nowego układu do góry, tylko wszystko od góry do dołu. Niższe
grup społecznych i ich udział w twórczości kul warstwy społeczne nie biorą aktywnego i twórcze
turalnej i w konsumpcji. Kulturę tworzy nie abs go udziału w kształtowaniu się kultury. Zagadnienie
trakcyjny człowiek, lecz indywidualność ludzka, kultury to zagadnienie elity. Demokratyzacja kul
która tkwi korzeniami w życiu określonych grup tury z tego stanowiska to sprawa rozszerzania re
społecznych.
krutacyjnej bazy elity na niższe warstwy i upo
Wytwory kulturowe, narzędzia, umiejętności, wszechnienia kultury z górnych warstw do dolnych.
idee rozpowszechniają się przechodząc z grupy
Ta teoria kultury nie jest zgodna z historycznym
do grupy. Nie jest to mechaniczny proces migracji procesem kształtowania się kultur.
Proces przenikania wartości kulturowych nie
w przestrzeni geograficznej, ale proces społeczny
międzygrupowy, który polega na tym, że rzeczy odbywa się tylko w jednym kierunku, z - góry na
o określonym znaczeniu i miejscu w jednej gru dół. Szedł on także w kierunku odwrotnym, z dołu
pie udzielają się innym grupom asymiłując się do do góry. Tak było zawsze. Chrześcijańska idea
ich odmiennej organizacji i tradycji. Proces ten nie bliźniego stała się istotnym składnikiem kultury
przebiega tylko w kierunku od warstw wyższych do europejskiej w drodze procesu idącego od dołu do
niższych lub też w poziomej płaszczyźnie pomię góry, od mas, a nie od arystokracji. Kształtowanie
dzy grupami społecznie równymi. Rozpowszech się kultury zawodowej, charakterystycznej dla no
niona jest teoria kultury, według której do istoty woczesnego społeczeństwa, szło nie od arystokra
kultury należy to, że kształtuje się ona w górnych cji, której kultura była amatorska, nie zawodowa,
warstwach społeczeństwa i stamtąd rozpowszech lecz od warstwy mieszczańskiej, która, zdobywając
coraz większe znaczenie, upowszechniała w całym
nia się na dolne.
„Warstwy, które biorą udział w kulturze społeczeństwie nowe wzory wybitności, uznania
pewnej grupy - pisał Mysłakowski - można i zasługi. Gdy szlachta polska zarzucała sztukę wo
zobrazować w postaci ściętej piramidy, któ jowania i zamieniała się w ziemiaństwo, to zawodu
rej podstawa tkwi w warstwach kulturalnie od rolniczego uczyła się od chłopów, twórców i naj
biorczych, a górna powierzchnia składa się starszych przedstawicieli tego zawodu.
Jeżeli weźmiemy pod uwagę wzbogacenie kul
z nielicznej stosunkowo grupy jednostek twór
czych. Ostatnie wytwarzają właściwą kultu tury w pierwiastki intelektualne, czyli intelektualirę społeczeństwa. Bez owej elity twórczej nie zację kultury, to zjawisko to, tak charakterystyczne
mogłaby istnieć i warstwa kulturalnie odbiorcza: dla kultury XIX w., nie tłumaczy się bynajmniej
nie może ona bowiem na stałe zasilać się drogą przez jednostronny proces odgórny. Przeciwnie,
naśladownictwa skierowanego, że tak powiem, intelektualizacja kultury szła w parze z podnosze
poziomo do odpowiednich warstw innych społe niem się mieszczaństwa, dla którego umysł, rozum
czeństw, normalnie twórczość rozwija się przez stał się narzędziem walki z arystokracją. Świadczy
naśladownictwo skierowane pionowo, tj. drogą o tym cały rozwój kultury europejskiej od weku
wiodącą od własnych szczytów w dół. Kulturą Oświecenia poprzez cały wiek XIX. Interesującego
właściwą danego społeczeństwa jest ten właśnie przykładu dostarczają uniwersytety angielskie, któ
ruch idei, nawyków i obyczajów; o własnej kul re z arystokratycznych instytucji, stawiających so
turze może być mowa dopiero tam, gdzie ten ruch bie za zadanie wychowanie charakteru i obyczaju,
z góry na dół wszczyna się i utrzymuje. Elita twór stają się instytucjami kształcenia umysłu i rozwoju
cza w stosunku do «warstw oświeconych» odgry- myśli naukowej dopiero w XIX w. pod wpływem
2 S. Czarnowski Kultura^ Warszawa 1938 ,s. 19.

3 Z. Mysłakowski, Wekowanie pracownika naukowego. „Nauka
Polska” t. VI. 1927, s. 26.
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nowych uniwersytetówmieszczańskich, a więc wysokim poczuciu sprawiedliwości: chłopskie
jest trzymanie się zasad współżycia sąsiedzkiego
w wyniku - demokratyzacji4.
„Za niewątpliwą zasługę kultury mieszczańskiej w kontaktach międzyludzkich i prosty bezpośredni
należy poczytać [„.] rozpowszechnienie myślenia stosunek do ludzi-towarzyszy życia; chłopski jest
partykularyzm umysłowy i brak zamiłowania do
racj onalistycznego”5.
Proces demokratyzacji polega nie tylko na tym, intelektualnej zabawy; chłopska jest niechęć i nie
że wzory kulturowe klas wyższych przenikają do ufność Amerykanina wobec zawiłości prawnego
klas niższych, lecz także na tym, że wzory kultu ustroju państwa; chłopski jest kult zdrowego roz
rowe tzw. klas niższych przenikają do klas tzw. sądku i zaufanie do łudzi, którzy osiągnęli w ży
wyższych i nabierają charakteru obowiązującego ciu wymierny sukces gospodarski. Chłopskie jest
dla całego społeczeństwa. Na tym właśnie polegał poszanowanie pracy i życzliwość dla pracującego
historyczny proces kształtowania się demokratycz człowieka, a wreszcie chłopska jest ciekawość - jak
nej kultury amerykańskiej. W istocie swej proces żyją hrabiowie, ludzie, którzy nic nie robią.
Równocześnie w Ameryce nie ma krajowej et
ten polegał na upowszechnianiu w całym społe
czeństwie: 1) wzoru człowieka, jako istoty wol nografii - amerykańskiego ludoznawstwa - nie ma
nej, pielęgnowanego przez arystokrację, 2) wzoru kultury ludowej, w znaczeniu tych wszystkich za
człowieka oświeconego, stworzonego przez miesz bytkowych zwyczajów chłopskich, które w Polsce
czaństwo, 3) wzoru człowieka pracy, należącego z takim pietyzmem szachta-inteligencja zbierała,
do najdawniejszych tradycji kultury chłopskiej. Na by je w muzeach zakonserwować. W najwyższych
skomplikowany ten proces składały się, jak widzi amerykańskich formach nowoczesnej cywilizacji
my, zarówno prądy idące od góry do dołu, jak i od przemysłowej, najbardziej wyzwolonej z tradycji
dołu do góry. Najbardziej charakterystycznym ry arystokratyczno-szlacheckich, żyje wciąż pierw
sem kultury amerykańskiej są właśnie jej chłopskie szy mistrz cywilizacji ludzkiej, chłop-mistrz sie
kiery i pługa. Toteż określenie Chestertona, że
elementy.
Elementy chłopskości tkwią silnie w procesie „w sercu Ameryki ukrywa się chłopstwo”6, należy
kształtowania się Ameryki i amerykanizmu. W hi odnosić nie tylko do znaczenia farmerstwa w go
storycznej tradycji tego kraju chłop osadnik jest spodarczej strukturze i politycznym życiu .Ame
bohaterem narodowym. Tradycyjna kultura chłop ryki. Określenie to dotyczy istotnych elementów
ska jest przedkapitalistycznego typu. Różni się od amerykanizmu.
Proces demokratyzacji kultury oznacza, że
współczesnej cywilizacji pieniężnej, kapitalistycz
nej, ale kapitalistyczna faza rozwoju Ameryki nie w procesie historycznego kształtowania się spo
zniszczyła całkowicie poprzedniej chłopskiej, lecz łeczeństwa wzory kultury tzw. warstw niższych
wchłonęła ją w siebie. Jeżeli pominiemy niedługi podnoszą się do wysokości wzorów najwyższych.
europejski okres wpływów szlacheckich, to Ame Tak właśnie w historycznym procesie kształtowa
ryka ma zasadniczo tylko dwie fazy rozwojowe: nia się amerykańskiego społeczeństwa człowiek
chłopsko-rolniczą i mieszczańsko-przemysło- pracy, należący kiedyś do pogardzanej kultury
wą. Stąd też tak wiele pierwiastków chłopskości chłopskiej, wszedł do najwyższych narodowych
w amerykanizmie. Chłopskie jest amerykańskie kryteriów wartości człowieka, robocze ubranie
zamiłowanie do konkretu, do rzeczy wymiernych stało się narodowym strojem Ameryki. Człowiek
i wzajemne ocenianie się według widzialnego wy pracy, w połączeniu z inicjatywą umysłową na
niku pracy jednostki; chłopskie jest poleganie Ame stawioną na praktyczne życie, wytworzył techni
rykanina na własnych siłach; chłopska jest pewna kę uważaną przez społeczeństwo amerykańskie
surowość uczuć, brak wylewności przy równocze za najwyższą kategorię wartości kultury ludzkiej.
snej życzliwości dla człowieka i życia oraz przy Rzuca to światło na istotę procesu demokratyzacji.
Nie oznacza ona upowszechnienia dawnych ary
4 Patrz R., Dybowski, Uniwersytety wśródprzemian światowych, stokratycznych wartości, lecz dojście do dominu„Przegl. Współcz.” r. XIII/1934,148 388 i nast.
5 J. Feldman, R ozkład kultury mieszczańskiej, „Tworcość”
czerwiec 1946, s. 82.
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6 G.K. Cherston, What I saw in America, London 1922.
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jącego znaczenia nowego typu wartości i nowego lecz o „luźnych” w znaczeniu społecznym. Luźni
są nie tylko bezrobotni, lecz i ci pracujący, których
typu człowieka.
Proces ten ma poza tym inną jeszcze stronę spo praca jest jedynie funkcją ich potrzeb osobistych,
łeczną. Przenikanie wartości z góry na dół i z dołu a nie funkcją ich społecznej roli w grupie spo
do góry oraz powstawanie nowych wartości idzie łecznej. Każde społeczeństwo ma taki „margines”
w parze z przekształcaniem układu grup społecz ludzi luźnych. Powiększanie się tego marginesu,
nych. Nie tylko zmniejszają się przedziały między postępujące wraz z rozwojem kapitalistycznego
grupami, nie tylko rozpada się hierarchiczna struk społeczeństwa, stanowi źródło stałego niebezpie
tura stanowo-klasowa, lecz także rozluźnia się więź czeństwa demokracji przodujących krajów kapita
listycznych.
społeczna w ogóle.
Grono profesorów Uniwersytetu Harwardzkiego
Każdy typ kultury opiera się na pewnej formie
zbiorowej aktywności i formie współżycia. Każdy w Ameryce wydało przegląd zagadnień współcze
typ kultury ma sobie właściwe instytucje społecz snego szkolnictwa amerykańskiego (General Edune. Tradycyjna kultura chłopska opierała się na cation in a free Society. Harvard University Press.
rodzinno-sąsiedzkiej społeczności rolniczej. Dwor Cambridge, Mass. 1945). „Główny problem obec
ska kultura arystokratyczno-ziemiańska opierała nie - czytamy w tej książce - nie polega na tym,
się na dworze i folwarku pańszczyźnianym. Kul aby nauczyciel znał swój przedmiot. On polega na
tura mieszczańska wczesnego okresu opierała się tym, aby było wiadomo, czego i jak uczyć. Z tego
na społeczności miejskiej i organizacji cechowej. punktu widzenia wychowanie jest istotnie sprawą
Kultura okresu kapitalistycznego znajduje wyraz planowania społecznego”. Czego i jak uczyć ludzi
w mnóstwie związków i stowarzyszeń o charakte „luźnych”, którzy nie należą do żadnego „społe
rze specjalnym, niezależnych od siebie i niepowią czeństwa”, do żadnej całości społecznej? Zadanie
zanych ze sobą. Specjalizacja ta poszła tak daleko, wychowawcy staje się niewykonalne. Odbudowa
że zgubiła się społeczno-moralna całość społeczeń całości społecznej - to nowy zasadniczy problem
stwa. Ta specjalizacja, w której zgubiła się społecz nowoczesnej demokracji.
Rzecz jasna, że odbudowa całości społecznej
no-moralna całość społeczeństwa, nie wyczerpuje
całego zjawiska dezorganizacji. Obok tego mnoży musi dotyczyć przede wszystkim podstawowe
się bowiem coraz większa masa ludzi „luźnych”, nie go czynnika nowoczesnego społeczeństwa, jakim
związanych na stałe w żadne grupy o charakterze jest ustrój ekonomiczny. Bez zasadniczych zmian
trwałych formacji społecznych. Wytworzenie łudzi ustroju ekonomicznego, bez podporządkowania go
„luźnych” to naturalny produkt kapitalizmu. Nie celom społeczeństwa i kultury odbudowa całości
chodzi tu tylko o chroniczną armię bezrobotnych, społecznej nie może być osiągnięta.
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O fascynacji polskim krajobrazem rolniczym
- rozmowa z Pawłem Pierścińskim

Paweł Pierściński tojeden z najwybitniejszych polskich fotografików, mistrz malowania polskiego kra
jobrazu fotografią artystyczną. Kielczanin z miejsca urodzenia (1938) i z wyboru miejsca zamiesz
kania, absolwent Politechniki Warszawskiej (specjalizacja mosty i budowle podziemne). Aktywny
twórczo od 60 lat, od 1967 roku wykonuje zawód artysty fotografika, uprawia również publicystykę,
krytykę i teorię oraz historię fotografii, pisze wiersze poświęcone krajobrazowi oraz organizuje ruch
fotograficzny polskich pejzażystów. Jest współzałożycielem, wiodącym twórcą oraz teoretykiem słynnej
Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, która zrewolucjonizowała polskie widzenie fotografii krajobrazowej.
Jej osiągnięciami zachwycał się wielki Władysław Tatarkiewicz, wybitny filo zo f i historyk sztuki. Pa
weł Pierściński je st autorem kilkudziesięciu albumów ukazujących piękno polskiej przyrody i rodzi
mą kulturę w panoramie dziejów. Jego dorobek artystyczny je st obecny w muzeach i galeriach sztuki
w Polsce i na świecie. Wyróżniany prestiżowymi nagrodami. Jest członkiem Związku Polskich Artystów
Fotografików i honorowym prezesem Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF. Wielokrotnie prezentował swoje
prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych, ostatnio między innymi w warszawskiej Pop Up
Galery i w Muzeum Wsi Kieleckiej. Fragment dorobku mistrza Pierścińskiego można podziwiać na
stałej wystawie w Parku Etnograficznym w Tokarni, noszącej tytuł „Czas. Portrety zapomnianej wsi
Wystawa je st swoistym wykładem socjologicznym, za pośrednictwem aparatu fotograficznego, przez
oko kamery ukazującym kulturowy obraz minionej wsi. Położony przy ruchliwej trasie E-7, w cieniu
chęcińskiego zamku, Park Etnograficzny zachęca do odwiedzin i obejrzenia niepowtarzalnych prac
Pawła Pierścińskiego, które oprócz doznań artystycznych, niejako bezwiednie wywołują refleksję nad
czasem, upływającym niepostrzeżenie dla każdego z nas ...

Adam Chętnik, piewca świata Kurpiów,
z górą sto lat temu napisał, że na pochwałę za
sługuje „interesowanie się wszystkim, co jest na
świecie, o ile jednak piękniej jest znać swoją zie
mię rodzinną, swój kraj kochany, swoje okolice
i zakątki”. Czy podpisałby się pan pod tym po
glądem?
-

- Z fotografią zetknąłem się w Liceum im. St.
Żeromskiego w Kielcach. Stwierdziłem, że jest to
lepsza metoda na utrwalenie widoku, niż obrazki
z natury, które w owym czasie namiętnie rysowa
łem, wypełniając pracowicie bruliony 100-kartkowe. Fotografowałem dużo i często, a tematy od
najdywałem w najbliższym otoczeniu, w rodzinie,

w moim mieście oraz w pięknych plenerach świę
tokrzyskich, do których docierałem swoim ukocha
nym rowerem. Właśnie w krajobrazach rolniczych
„mojej ziemi” odkryłem elementy matematyki
i geometrii. Pierwszym znaleziskiem był „Dzban”
(1955) z regularnym zarysem dzbana iłżeckiego,
a następnie „Sinusoida” (1956) rozpięta na synklinie i antyklinie wzgórza nad Lubrzanką. Odkrycia
sprawiły niemałą satysfakcję zapalonemu matema
tykowi (uczestniczyłem w szkolnych olimpiadach
matematycznych). Rozpocząłem całkiem świado
me poszukiwania linii i struktur geometrycznych,
których efektem było odkrycie szachownicowego
układu upraw rolnych oraz wzorzystych „pasia
ków świętokrzyskich” (od nazwy stroju ludowego).
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Paweł Pierściński

Odkiycie dokonane w młodym wieku związało
mnie z fotografią i z krajobrazem ziemi rodzinnej,
a w przyszłości walnie przyczyniło się do stworze
nia kierunku estetycznego nazwanego „Kielecką
Szkołą Krajobrazu” .

- Czy, a jeżeli tak, to jaki wpływ na pana
twórczość miało artystyczne spojrzenie Jana
Bułhaka na Polskę, pioniera fotografii kraj obra
zowej?
- Fotografia polska dzieliła trudne losy narodu
pozbawionego bytu państwowego. Fotografowie
polscy, już od narodzin fotografii (1339) dokumento
wali obraz k rą u pozostającego pod zaborami. „Kra
jobraz Polski” w dzidach malarzy był wyrazem po
stawy patriotycznej: obrazy opatrzone takim tytułem
nagradzane były złotymi medalami na międzynaro
dowych wystawach sztuki (Paryż, Londyn) i sławiły
piękno ukochanej ojczyzny. Fotografowie dokumen
towali polskie krajobrazy, ale również utrwalali śla
dy polskości swojej ziemi, a swój emu ruchowi nada
li nazwę „fotografii patriotycznej” . Doświadczenia
tego patriotycznego ruchu wykorzystał Jan Bułhak,
tworząc już po wyzwoleniu Polski (1913) zwarty
system estetyczny „fotografii ojczystej”. Założenia

tego nowego kierunku potwierdził licznymi utwo
rami fotograficznymi oraz tekstami teoretycznymi.
Wy praco wane przez znakomitego polskiego fotografakanony estetyczne zostały przyjęte przez polskich
fotografów z aplauzem. Przez ponad pięćdziesiąt lat
wyznaczały one kierunki rozwoju polskiej fotografii.
V/ dwudziestoleciu międzywojennym wielkie suk
cesy na świede odnosiła „Polska Szkoła Fotogra
fii”, autorzy zdobywali trofea na międzynarodowych
wystawach fotograficznych. Estetyka Jana Bułhaka
okazała pełną przydatność do dokumentacji znisz
czeń II wojny światowej. Fotografowane były ruiny,
których w tamtych latach było bardzo dużo. Epoka
patriotycznej „fotografii ojczystej” skończyła się
wraz ze śmiercią Mistrza Jana Bułhaka (1950), który
w pełni zasłużył na miano „ojca polskiej fotografii
artystycznej”.
Kielecka Szkoła Krajobrazu powstawała
w oparciu o dwie tendenąe wyznaczające od lat
kształt fotografii polskiej: dokumentalną fotogra
fię patriotyczną (rodem z Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego) oraz ideowo-artystyczną formułę
„fotografii ojczystej” Jana Bułhaka Dzieła KSK
są dokumentami ukształtowanymi z zachowaniem
walorów estetycznych i technicznych sztuki foto
graficznej.
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- W dziejach polskiej fotografii artystycznej
po czesne miejsce zajmuje Kielecka Szkoła Kra
jobrazu. W czym tkwi jej wyjątkowość?
- Długi okres funkcjonowania estetyki „foto
grafii ojczystej” wywołał reakqę przeciwników,
50
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którzy przekreślili dokonania polskiej twórczości
fotograficznej. Do negacji w artośa patriotycznych
włączyli się sami artyści, dzielnie wspomagani
przez krytyków i teoretyków sztuki oraz publicy
sto w poszukujących „nowoczesności” w sztuce. Na
terenie Polski jedyny wyjątek stanowiła „Kielec-
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ka Szkoła Krajobrazu”, która w tych trudnych dla
„krajobrazu polskiego” latach postawiła na konty
nuację dorobku artystycznego minionych pokoleń
i konsekwentnie rozwijała działalność polskich fo
tografów pejzażystów. To właśnie dzięki kieleckim
fotografom w Polsce przetrwała i rozwinęła się idea
dokumentowania urody własnego kraju.
Właśnie w Kielcach zorganizowano znaczące
ogólnopolskie wystawy fotograficzne: „Bienna
le Krajobrazu Polskiego” (14 edycji); wystawę
problemowo-historyczną „Polska Fotografia Kra
jobrazowa 1944-1984” (Kielce 1985); wystawę
historyczno-problemową „Krajobrazy świata w fo
tografii polskich podróżników” (Galeria CBWA
„Zachęta”, Warszawa 1987); oraz 164 wystawy pn.
„Kieleckie krajobrazy” w Polsce i w wielu krajach
świata (1975-1988). Równolegle do manifestacji
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artystycznych powstawały opracowania teoretycz
ne i publikacje prasowe poświęcone pejzażowi.
Kieleckiemu środowisku fotograficznemu zawdzię
czamy przetrwanie oraz renesans polskiej fotografii
krajobrazowej. Obecnie temat funkcjonuje w życiu
artystycznym, a młode pokolenie nie musi się wsty
dzić z powodu „fotografowania widoków” .
- Dorobkiem „Szkoły” interesował się wybit
ny filozof i historyk sztuki Władysław Tatarkie
wicz. Jak pan wspomina spotkania z autorem
najsłynniejszej i najpopularniejszej polskiej
„Historii filozofii”, rozprawy o szczęściu i zna
komitych traktatów z historii sztuki?
- Profesor Władysław Tatarkiewicz oglądał
wszystkie wystawy' sztuki w Warszawie, trafił
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również na mój indywidualny pokaz fotografii
pn. „Krajobraz” (Galeria Sprzedażna ZPAF, War
szawa 1974) i wyraził życzenie spotkania z autorem.
Zatelefonowałem pod wskazany numer i przyjąłem
zaproszenie do odwiedzenia mieszkania profeso
ra. Gospodarz wygłosił wykład (dla jednego słu
chacza) w prostej, zrozumiałej formie, w pięknym
języku polskim, po czym wywiązała się rozmowa.
Profesor pytał i uważnie słuchał, a czasem uzupeł
niał moje wypowiedzi. Korzystając z zaproszenia,
odwiedziłem profesora wielokrotnie (przy okazji
kolejnych pobytów w Warszawie). Po kolejnej wi
zycie profesor zachęcił mnie do spisania tego, co
opowiadałem na temat „Kieleckiej Szkoły Krajo
brazu” . Przedstawiłem maszynopis, na którym pro
fesor zaznaczył błędy (zakreślone poziomo), frag
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menty ocenione pozytywnie (zakreślone pionowo)
oraz napisał ocenę „bardzo dobrze” . Ponadto suge
rował, aby opracowanie uzupełnić podaniem miejsc
ekspozycji wystaw i wy'drukować tekst. Spotkanie
z profesorem oceniłem jako znak opatrznościowy.
Od początku moich fotograficznych dokonań ob
serwowałem słabość i tendencyjność polskiej krytyki
artystycznej (wyrażającą się we wściekłych atakach
na fotografię krajobrazową). Wiedziałem, że muszę
włączyć się do dyskusji i zabrać głos, aby przeciw
stawić się ogłupiającej, bezmyślnej ideologii kształ
tującej kierunki artystycznego nihilizmu polskiej
sztuki. Pragnąłem wypowiadać się z pełną świadomośdąmaterii twórczej. Po dwudziestu latach inten
sywnej pracy twórczej, po zrealizowaniu wielkiego
programu artystycznego, po wielu wystawach, czu-
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łem się przygotowany do zabrania głosu w materii, fragmenty poświęcone kieleckiej fotografii. Tekst
teorii i praktyce fotografii. Nieoczekiwany przypa opracowania wydrukowany został po śmierci Mi
dek spotkania profesora Władysława Tatarkiewicza strza (Parergą, PWN, Warszawa 1978).
przyspieszył decyzję: zadebiutowałem pracą teore
- Proszę choćby pokrótce powiedzieć o spo
tyczną „Kielecka Szkoła Kraj obrazu” (Kielce 1976).
Pana profesora odwiedzałem (przy okazji każdego sobie fotografowania, szukania tematów', o słyn
pobytu w Warszawie), wykonałem serię pamiątko nych „kieleckich pasiakach”, które są najpierwwych portretów (w domowej bibliotece profesora), szym znakiem rozpoznawczym dla miłośników
zaproszony byłem również do odwiedzenia chorego, pańskiej tw órczości...
leżącego w łóżku. Profesor opowiadał o swojej przy
- W latach powstawania i formownia się zja
jaźni z Janem Bułhakiem oraz o tym, że nigdy nie
napisał tekstu o fotografii, mimo wyraźnego intere wiska artystycznego zwanego „Kielecką Szkołą
sowania się tą nową dziedziną sztuki. Ten pierwszy Krajobrazu” (II połowa XX wieku), Ziemię Kie
tekst o fotografii powstał na łożu śmierci profesora. lecką nazwałem Pomnikiem Polskiego Krajobra
Z niemałym wzruszeniem otrzymałem rękopis dzie zu, bowiem odnaleźć w niej można było wszystkie
ła pn. „Fotografie i obrazy”, w którym znalazły się typy krajobrazów innych regionów geograficznych.
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Dła łagodnie ukształtowanych pagórów święto
krzyskich najbardziej typowym był krajobraz roz
drobnionych poletek o kształtach geometrycznych
(trójkąt, prostokąt, kwadrat, romb, trapez lub nie
regularne formy o charakterze tworów biologicz
nych). Najbardziej syntetycznie sprawę tę zdefinio
wał profesor Władysław Tatarkiewicz: „Powietrzna
perspektywa nie dała, nie mogła dać tego wzorzy
stego efektu, jaki dała klisza fotograficzna. Drob
ny deseń został sprzężony z rozległą przestrzenią,
to jest szczególna zdobycz kieleckich fotografów5’
(Władysław Tatarkiewicz „Obrazy i fotografie” , Parerga, PWN, Warszawa 1978). Krajobraz rozdrob
nionych pól budował słynne kieleckie „szachowni
ce pól” i wspaniałe dywany „kieleckich pasiaków” ,
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których ułożone równoległe pasma pól przypomi
nały wzór stroju damskiego w regionie świętokrzy
skim. To właśnie bardzo charakterystyczne formy
krajobrazu są wielkim bogactwem naszej ziemi.
Tym skarbem postanowiłem podzielić się z całym
światem. Od początku fotografowania realizowa
łem program promocji kieleckich krajobrazów,
eksponowanych na całym świecie. Okazało się, że
wykonanie pełnej dokumentacji tego unikatowego
świata pejzażu nie wystarczy praca jednej osoby,
do realizacji przystąpiło wielu fotografów, w tym
25 autorów utrwalonych w albumie pn. „Kieleckie
krajobrazy” (KAW, Kraków 1983). Tylko niewiel
ki, sześcioosobowy „Zespół Kieleckiej Szkoły Kra
jobrazu” uczestniczył w wielkim programie promo-
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cji naszego regionu, w ramach którego odbyło się
164 wystaw (w Polsce i poza granicami) w latach
1975-1988. „Zespół” był nagradzany i wyróżniany,
między innymi otrzymał zbiorowe nagrody: Od
znaczenie „Za Zasługi dla Kielecczyzny” (1980);
Nagrodę im. St. Staszica (Kielce 1982); Nagrodę
Ministra Kultury i Sztuki (I stopnia - Warszawa
1983) „Za stworzenie artystycznej dokumentacji
polskiego krajobrazu rolniczego” . Obecnie uni
katowe enklawy kieleckiego krajobrazu zniknęły,
poła i poletka zarosty lasami i krzewami, wyrosły
drzewa zasłaniające pozostałe, niewielkie obsza
ry typowych poletek świętokrzyskich. Prowadząc
w 2013 roku warsztaty fotograficzne dla młodzie
ży pn. „Ścieżkami kieleckiej szkoły krajobrazu”
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stwierdziłem, że krajobrazy rolnicze II połowy XX
wieku odeszły do historii, że „pozostała po nich je 
dynie fotografia” .
- Czy dorobek twórców Kieleckiej Szkoły
Krajobrazu jest dostatecznie znany i doceniany?
- Najważniejszym działaniem artystów z krę
gu Kieleckiej Szkoły Krajobrazu był udział w ma
nifestacjach wystawienniczych. W przypadku
pojawienia się prac kieleckich na wystawie, pu
bliczność oraz krytyka artystyczna bezbłędnie
rozpoznawała estetykę KSK. Patrzenie na krajo
braz poprzez pryzmat doświadczeń KSK to bodaj
najważniejsze osiągnięcie Szkoły. Moim zdaniem,
55
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dorobek twórców KSK ciągle oczekuje na po następnych pokoleń zaliczać się będzie dokumen
ważne potraktowanie, zarówno przez odbiorców tacja zawierająca prawdę o świecie, o Polsce, ojej
i badaczy, jak również przez zespół krytyków krajobrazach i mieszkańcach.
i publicystów fotografii. Stale jeszcze pojawiają
- Co należy rozumieć pod pojęciem „geome
się oznaki lekceważenia i niedocenienia dokonań
KSK. Do głosu dochodzą schematy ocen kry tria krajobrazu”?
tycznych i poszukiwanie oznak nowoczesności,
- Pejzaże Kieleckiej Szkoły Krajobrazu są naj
przez co deprecjonuje się wartości wypracowane
w ramach kontynuacji tradycji artystycznych, zaś częściej krajobrazami bezludnymi. Człowiek po
autorów uprawiających odwieczne, ponadcza jawia się rzadko, jako sztafaż ożywiający widok,
sowe tematy określa się pejoratywnym mianem lub jako sylwetka ustalająca wielkość i proporcje
„staroci” i wyrzuca do lamusa sztuki. Osobiście form krajobrazowych. Natomiast krajobrazy KSK
wierzę, że czas pracuje na korzyść KSK. Różne są nasycone wytworami rąk ludzkich. Rolnik ustalił
modne i bardzo nowoczesne tematy bywają szyb siatkę miedz - linii geometrycznych, prostych, sko
ko zapomniane, a do głosu i do zainteresowania śnych, wygiętych lub nieregularnych. Rolnik wy56
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oraje równe i równoległe skiby, rozdrabnia grudy
ziemi i wysiewa zboże. Rolnik KSK używał w pra
cy własną siłę fizyczną oraz posługiwał się ko
niem. To właśnie miłość chłopa do ziemi stworzyła
wspaniałe, zgeometryzowane formy pejzażowe.
Zauważone przez fotografów stały się głównym
tematem zdjęć. Artyści poszukiwali odpowiednich
warunków do wykonania najkorzystniejszych por
tretów ziemi. Najważniejszy był moment wyorania
świeżej bruzdy, równoległość linii i regularność
wzoru. Liczyły się również warunki atmosferycz
ne: klarowna przejrzystość powietrza, ostre słońce
wydobywające subtelną różnorodność form tere
nowych, oraz parametry? techniczne zdjęcia (pełna
ostrość wszystkich planów). Jednoczesne spełnie
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nie wszystkich warunków dawało obraz w miarę
doskonały. Jak trudne było to zadanie, poświad
czają relacje artystów fotografików. Bez przesady
można stwierdzić, że krajobrazy Kieleckiej Szkoły
Krajobrazu powstały z podwójnej miłości do ziemi:
chłopa oraz fotografa.
- Świętokrzyskie jest pana umiłowanym ob
szarem pracy artystycznej, ale fotografował pan
także w'innych regionach Polski, również Tatry
i Augustowskie...
- Świętokrzyskie wybrałem jako ojczyznę arty
styczną, w tym regionie realizuję wszystkie ważne
dokonania twórcze, tu powstają cykle tematyczne
57
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poświęcone wybranym zagadnieniom. Ta ziemia
inspiruje mnie do podejmowania eksperymentów
twórczych, właśnie z tej krainy otrzymuję sygnały
stymulujące rozwój działalności publicystycznej,
teoretycznej i krytyki artystycznej, eseistyki, a na
wet poezji. Poznałem, zwiedziłem i pokochałem
cały kraj. Z wielką radością odwiedziłem wszystkie
regiony geograficzne Polski. Nie wszędzie fotogra
fowałem. Odrzuciłem pokusę wykonywania zdjęć
„poprawnych”, tałrichjaktysiące, a obecnie miliony
powstają w zapisach turystów i podróżników. Wie
działem, że moje zainteresowanie wybranym re
gionem zmusi mnie do poważnego wysiłku fizycz
nego: poznania terenu, wyodrębnienia jego cech
charakterystycznych, wyboru odpowiednich wa
58
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runków atmosferycznych, poszukiwania tego jed
nego, właściwego ujęcia. Opisany proces wymagał
również znacznych nakładów finansowych, czemu
przeciwstawiła się moja rodzina. Jednakże wybra
łem kilka regionów, w których wykonałem znaczą
ce doświadczenia twórcze. Należą do nich: Dolina
Wisły (głównie na odcinku od Nowego Korczyna
do Puław), otoczona wysokimi skarpami, z bogac
twem starorzeczy i oczek wodnych; Wyżyna Lubel
ska, z pięknymi wąwozami i uroczymi małymi mia
steczkami; Pojezierze Suwalskie z przepiękną dzie
wiczą przyrodą; Dolny Śląsk wyposażony w piękne
krajobrazy i wspaniałe zabytki kultury?. Zawarłem
bliskie, przyjacielskie kontakty z fotografią jelenio
górską, uczestniczyłem w plenerach karkonoskich
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(schroniska turystyczne, „Domek Myśliwski”), bra
łem udział w życiu wystawienniczym (1976-1978),
opublikowałem liczne teksty w katalogach wystaw
i w prasie jeleniogórskiej. Aktywność kieleckie
go środowiska fotograficznego przyniosła efekty:
obecnie na terenie Dolnego Śląska rozkwita dzia
łalność Jeleniogórskiej Szkoły Fotografii. Bliskie
związki zawarłem z Roztoczańskim Parkiem Na
rodowym. Po zniszczeniu „Puszczy Jodłowej” (od
promieniowania wysyłanego z wieży telewizyjnej
wybudowanej na Świętym Krzyżu) poszukiwałem
prężnego zespołu biologicznego (lasu jodłowo-bukowego) i odnalazłem go na Roztoczu. Otrzy
małem zezwolenie na fotografowanie „Puszczy”,
dotarłem do rezerwatów i niedostępnych enklaw
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puszczańskiego „starodrzewia”, dokumentowałem
piękno przyrody tego unikatowego zespołu biolo
gicznego, a nawet zakończyłem przygotowania do
wydania indywidualnego albumu fotograficznego.
Niestety, kryzys przełomu społeczno-polityczne
go i stan wojenny przekreśliły projekt. Wykonane
zdjęcia wyselekcjonowałem i powiększyłem do
formatów wystawienniczych. Powstała „Teka Za
mojskie”, którą przekazałem w darze do zbiorów
Muzeum Okręgowego w Zamościu. W następnych
latach kolekcja fotografii była eksponowana w ga
leriach sztuki w Zamościu. Równie bliski kontakt
nawiązałem z krainą Gór Stołowych, poznałem taj
ne enklawy? wspaniałej przyrody, wykonałem wiel
ką akcję dokumentowania różnorodnych aspektów
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bytowania gór. Przygotowałem materiały do indy
widualnego albumu fotografii, projekt nie został
zrealizowany. Wykonane materiały wykorzystałem
w wydawnictwach zbiorowych („Polskie Parki Na
rodowe”, „Góry' polskie w fotografii”). Pozostało
wspomnienie i marzenie o pięknej i tajemniczej
krainie gór polskich.
W okresie intensywnego rozwoju mojej twór
czości fotograficznej miałem jedynie nieliczne
możliwości wyjazdu za granicę, jak np. udział
w „V Międzynarodowym Seminarium Młodzieży
Fotograficznej FIAP” (Bułgaria 1967), czy udział
w „ Spotkaniu Naczelnych Redaktorów Pism Foto
graficznych” (Smoljan 1987). Spotkanie i pozna
nie gór bułgarskich (Pinn, Rodopy) uświadomiło
mi jednorodną budowę ziemskich krajobrazów,
co walnie przyczyniło się do zorganizowania pre
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mierowej ekspozycji historyczno-problemowej
pn. „Krajobrazy świata w fotografii polskich po
dróżników” (Galeria CBWA„Zachęta” , Warszawa
1987).
-C z y fotografia artystyczna ukazująca polski
krajobraz, przyrodę i kulturę, jakby duchową
stronę polskości, ma szansę istnienia, „przebicia
się”, w otaczającym nas zewsząd różnych odmia
nach postmodernizmu, widocznych zwłaszcza
w sztukach plastycznych, stosujących najróż
niejsze techniki, w których występuje „dziwnej
materii pomieszanie”?
- „Kielecka Szkoła Krajobrazu” obejmowa
ła swoimi zainteresowaniami krajobraz rolniczy
Polski (odchodzący w przeszłość), a równolegle
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autoizy z kręgu KSK indywidualnie rozwijali te
matykę krajoznawczą, przyrodę, kulturę (zabytki
architektury sakralnej i przemysłowej) oraz du
chową stronę polskości. Oprócz tego KSK wska
zywała na potrzebę udokumentowania „krajobra
zu społecznego” naszych czasów. Okręg Święto
krzyski zainicjował obszerny program, z którego
udało się zrealizować 24 wystawy fotograficzne
(indywidualne i zbiorowe w latach 1976-1982)
z cyklu „Rodzina robotnicza”, których zadaniem
było udokumentowanie warunków życia, pracy
i wypoczynku rodzin hutniczych na Ziemi Kie
leckiej. Podobną akcję rozwinęły Szczecin i War
szawa. Program został zakończony ze względu na
wydarzenia polityczne (stan wojenny), które prze
kreśliły zasadność kontynuowania projektu „pej
zażu społecznego” .
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Temat szeroko pojętego krajobrazu należy do kla
sycznych ponadczasowych tematów we wszystkich
rodzą ach sztuk wizualnych. Chwilowe „osiągnię
cia”, czy wręcz moda na postmodernizm, zwłaszcza
w sztukach plastycznych stosujących najróżniejsze
„dziwnej materii pomieszanie”, przemijają wraz
ze zmianą mody, nie mają charakteru trwałego. Po
przetrwaniu „choroby nowoczesności” publiczność
oraz krytycy i publicyści odwracają się od modnych
tematów, rezygnują z jałowych eksperymentów for
malnych i zwracają się do odwiecznych tematów
w sztuce, do autentycznego dokumentu niosącego
wiedzę o człowieku i o jego otoczeniu.
- Pytanie do historyka o obecność Pola
ków przy narodzinach fotografii i ich miejscu
w europejskiej fotografii artystycznej. Na ogół
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wiemy o tym mato, albo nic. W wydanej 3 lata
temu, przez Państwową Wyższą Szkołę Filmo
wą, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera
w Łodzi, obszernej pracy Lecha Lechowicza
„Historia fotografii 1839-1939” Polacy w zasa
dzie nie występują, poza 2-3 zdjęciami Bułhaka
i zdeformowanymi autoportretami Witkacego.
Nie pojawia się w niej nazwisko Maksymiliana
Strasza, który pana zdaniem „w pełni zasłużył
na miano ojca polskiej fotografii”, który choć
by z tego tytułu powinien zaistnieć we wspo
mnianej książce...
- Historia polskiej fotografii jest materią skom
plikowaną, podobnie jak cała nasza historia. Polska
nie istniała na mapie świata. Wszystkie dokonania
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polskich uczonych, artystów i wynalazców zalicza
ne były na poczet osiągnięć państw dokonujących
rozbioru Polski (Rosja, Niemcy, Austro-Węgry).
Jednakże Polacy pamiętają o swoich wielkich po
staciach, w tym również w zakresie twórczości
fotograficznej. Nie można zapominać, że pierwsze
zdjęcia fotograficzne w Polsce wykonał Kielczanin,
inżynier Maksymilian Strasz, który bezpośrednio
po ogłoszeniu niepełnego opisu wynalazku dagerotypii (1839) wykonał własne doświadczenia. Jako
pierwszy z Polaków i zarazem pionier w wymiarze
światowym, M. Strasz wykonał swoje fotografie na
papierze, a doświadczenia opisał w ówczesnej pra
sie. W późniejszym okresie inż. M. Strasz opubli
kował cztery' podręczniki fotografii i dagerotypii,
które stanowiły materiał szkoleniowy' przez ponad
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fii ceniący pana talent artystyczny. Panuje prze
konanie, że byłoby to wydawnictwo cenniejsze
niż ekspozycja, która ukazała zaledwie cząstkę
kulturowego obrazu wsi dawnych lat zapisanego
przez pana aparatem fotograficznym na dzie
siątkach tysięcy zdjęć, których negatywy „spo
kojnie” spoczywają w zasobach Muzeum Wsi
Kieleckiej ...

50 lat historii polskiej fotografii. Inżynier Maksy
milian Strasz w pełni zasłużył na miano „ojca pol
skiej fotografii” . Niepamięć okryła dzieło Józefa
Grodzickiego, fotografa Staropolskiego Zagłębia
Przemysłowego (położonego w całości na terenie
Ziemi Kieleckiej). Fotografował widoki ogólne
oraz wnętrza zakładów przemysłowych z załogą
przy pracy. Fotografia przemysłowa J. Grodzickie
go (Kielce - Radom 1890-1900) wyprzedziła ana
logiczne dokonania autorów amerykańskich (u nas
przemysł był, w U SA właśnie się rodził). Znalazło to
dobitne potwierdzenie na wystawie J. Grodzickiego
w USA, na której polski fotograf otrzymał specjal
ny medal i unikatowy, dla niego stworzony „dyplom
za wysoki poziom fotografii przemysłowej”, a jego
twórczość wyróżniono specjalnym wydaniem mie
sięcznika „Fotografia” . Można mnożyć przykłady
znakomitych artystów fotografów, ale także i wyna
lazców urządzeń i technik fotograficznych. Przywo
ływanie osiągnięć tej grupy należy bezwzględnie do
obowiązków Polaków i Państwa Polskiego. Nikt za
nas nie odrobi tych oczywistych zaniedbań.
- Oglądaliśmy wspólnie pańską poruszającą
wystawę „Czas. Portrety zapomnianej wsi” eks
ponowaną w Parku Etnograficznym w Tokarni.
Myślę, że album o tej ekspozycji mógłby nosić
tytuł „Świętokrzyskie wczoraj”. Pytanie kiedy
się ukaże takie wydawnictwo zadaje wiele osób,
które obejrzało wystawę, podkreślając jej wyjąt
kowe walory poznawcze, oraz miłośnicy fotogra

- Autorska wystawa fotografii „Czas. Portrety
zapomnianej wsi” pokazuje jedynie cząstkę moich
dokonań fotograficznych. Tematyką dawnej wsi
zajmowało się wielu znakomitych fotografów. Pro
jektowane wydawnictwo „Świętokrzyskie wczo
raj” powinno uwzględniać wszystkie dokonania
wszystkich autorów, którzy dokumentowali warun
ki życia, pracy i wypoczynku ludności wiejskiej.
Sądzę, że do tego dojdzie w nieodległej przyszłości,
w momencie, kiedy z dorobku fotografów zostaną
smutne resztki. Póki co, cieszę się, że cząstka mo
ich fotografii z cyklu „Kielecka Szkoła Krajobra
zu” pozostaje pod ochroną archiwum Muzeum Wsi
Kieleckiej, w Parku Etnograficznym w Tokami.
- Który z wielu opublikowanych albumów
jest panu szczególnie bliski. Znawcy i miłośnicy
twórczości Pawia Pierścińskiego wysoko cenią
okazałe „Świętokrzyskie” oraz „Między Wisłą
a Pilicą. Skarby przyrody i kultury”. To są oczy
wiście albumy wspaniałe, artystycznie i warto
ściowo poznawcze, ale w mojej pamięci, pozwo
lę sobie w tym miejscu zauważyć, szczególnie
głęboko zapadły „niesamowicie piękne”, wręcz
uduchowione fotogramy z albumów' „W krainie
Żeromskiego” oraz „Góry polskie w fotografii”
z poruszającym tekstem Jarosławca Iwaszkiewi
cza...
- Nie czuję się upoważniony do oceny jako
ści i znaczenia moich albumów fotograficznych.
Wszystkie one zawierają cząstkę mojego życia
i twórczości, co dla autora jest bliskie i cenne. Jed
nakże pragnę zwrócić uwagę na album „Struktu
ry” (KAW, Warszawa 1982), w którym zawarłem
moje fascynacje fotografią czarno-białą ukazałem
różne wątki tematyczne (krajobraz, przemysł, przy
rodą zabytki architektury') oraz różne rozwiązania
formalne (eksperymenty warsztatowe i formalne,
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fotografie wielkoformatowe do trwałej dekoracji
wnętrz itp.). Należy podkreślić, że w tamtych ła
tach albumy artystycznej fotografii wydawano spo
radycznie, a moje „Struktury?” były drugim, obok
albumów Edwarda Hartwiga, wydawnictwem tego
typu na rynku polskim.
- Czy ma pan następców, czy młodzi fotogra
ficy interesują się polskim krajobrazem, przyro
dą, kulturą?
- Z wielką satysfakcją odnotowuję znaczny
wzrost zainteresowania młodych fotografów te
matami ponadczasowymi. Jest to zjawisko cenne,
szczególnie po okresie bezprzykładnego zwalczania
polskości (łata pięćdziesiąte do dziś) przez władzę
państwową, samych artystów, krytykę i publicystykę
fotograficzną. Obecnie młodzi ludzie nie muszą się
wstydzić tego, że fotografują krajobrazy. Sądzę, że
jest w tym cząstka moich zabiegów o przywrócenie
właściwego miejsca fotografii krajobrazowej w pa
noramie sztuki. Młodzi fotografowie chętnie reali
zują tematy dokumentacyjne: krajobrazy, ślady pol
skości oraz zabytki przeszłości, lecz jest to zaintere
sowanie powierzchowne i płytkie. Adepci fotografii
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nie starają się poznać historii swojej dyscypliny ani
też nie opracowują form najbardziej odpowiednich
do wyrażenia pogłębionych treści. Osobiście jed
nakże sądzę, że jest to etap przejściowy, po którym
przynajmniej niektóre wybijające się jednostki zain
teresują się ambitnym programem rozwoju twórczo
ści, opartym na kontynuacji dokonań poprzednich
pokoleń.
- Oprócz wielu wydawnictw albumowych,
dziesiątków katalogów wystaw, jest pan autorem
trzech wyjątkowych książek, „Czas krajobra
zu”, „Paweł Pierśdński. Twórczość 1955-2005”,
„Poła pejzażu”, które tworzą jakby osobistą
trylogię, swoistą sumę wiedzy o artyście i jego
dziele, prezentującym dorobek fotografika, teo
retyka i historyka fotografii. Osobne, poczesne
miejsce zajmują pańskiego autorstwo obszerna
encyklopedia biografii polskich fotografików,
a także tom wierszy „Pagór”. Nad czym obecnie
pan pracuje?
- Bardzo się cieszę, że możliwe było wydanie
trzech książek, które stanowią sumę mojego dorob
ku fotograficznego, pisarskiego oraz publicystycz
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nego. Cieszę się również z wydania tomu poezji
„Pagór” (2005). Pragnę zwrócić szczególną uwa
gę na wydawnictwo pn. „O obecności w fotografii
i nie tylko z Pawłem Pierścińskim rozmawia Maciej
Andrzej Zarębski” (Zagnańsk-Kielce 2011). W tej
skromnej książeczce (wywiad-rzeka) zawarłem uza
sadnienia mojej pracy twórczej w różnych okresach
mojego życia i twórczości. Ewenementem na rynku
wydawniczym było opracowanie (pod moją redak
cją) książki „Fotografowie 1946-2006” - Słow
nik Biograficzny Fotografów Polskich (członków
ZPAF) - (Warszawa 2006).
Obecnie pracuję nad „Bibliografią twórczości
fotograficznej i tekstów autorskich” . Praca jest
zaawansowana (prawie gotowa), wymaga korekt

O fascynacji polskim krajobrazem rolniczym

i drobnych uzupełnień. Z przyczyn natury finanso
wej nie widzę możliwości wydania tego opracowa
nia drukiem. Na bieżące potrzeby opracowania ak
tualnych tekstów, opracowania katalogów wystaw,
napisania recenzji, czy omówienia akcji artystycz
nych, staram się reagować natychmiast. Ze wszyst
kich sił staram się być „obecnym w fotografii” .
- Czy i w jaki sposób wynalazek zapisu cyfro
wego wpływa na fotografię artystyczną?
- Zapis cyfrowy znacznie ułatwił proces zapisy
wania oraz przechowywania zdjęć fotograficznych.
Obecnie każdy może być fotografem. Niemal każ
dy przechowuj e w pamięci komputera, laptopa, czy
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komórki zdjęcia „ważne dla autora”. Zdjęcia są na jaka jest recepta na spełnienie się w dobrym
ogół nie podpisane i nie objaśniane, co powoduje, i poprawnym fotografowaniu.
że nie nadają się do archiwizacji i przeważnie by
wają wyrzucane. Jest to zjawisko nad wyraz łatwe
- Nie ma recept ani przepisów na „dobrą foto
i często stosowane. Opisana sytuacja przypomina grafię” i „dobre fotografowanie”. W sztukach pla
fotografię analogową, której autorzy deklarowali stycznych nie obowiązuje zasada przejścia z ilości
posiadanie znakomitych obrazów „w negatywach”, w jakość. Ambicją każdego fotografa - twórcy jest
zapominając, że o wartości dzieła fotograficznego autorska interpretacja każdego okruchu otaczające
decyduje autorskie opracowanie obrazu oraz jego go nas świata i autorski wybór tematu do zdjęcia.
Operator obrazu wybiera koncepcję: artystycz
opisanie. W ostatnich latach obserwuję coraz czę
ściej butną reakcję autorów, którzy mają wspaniałe na kreacja, czy autentyczny dokument. Warto pa
obrazy „w komputerze”. Zapominają dodać, czy są miętać, że następne pokolenia będą poszukiwały
to zapisy cyfrowe z niezbędnym „retuszem” (może okruchów życia naszego czasu, naszego tu i teraz.
z opracowaniem komputerowym) i z koniecznym Zainteresują się zwykłym, nawet banalnym obraz
opisem, czy tylko zbiór anonimowych obrazków kiem, nawet przypadkowym „pstryknięciem” apa
wypełniających wnętrze komputera. Osobiście opo ratu fotograficznego, o ile obraz przynosi porcję
wiadam się za autorskim opracowaniem powięk obserwacji autentycznego życia. Jedyną wskazów
szenia (fotografia analogowa) lub wydrukowaniem ką dla fotografujących jest konieczność kierowania
zdjęcia na papierze (zapis cyfrowy). W obydwu się własnym umysłem i poszukiwanie prawdy. Bo
opisanych przypadkach o jakości obrazu decyduje wiem „Im więcej prawdy o świecie zdoła zawrzeć
moment zastanowienia i autorskiej decyzji. Znaczne fotografia, tym silniejsze roztoczy działanie i tym
ułatwienie zapisu obrazu stanowi groźbę dla twór większą reakcję emocjonalną wywoła relacja na
czości fotograficznej. Autorzy przestają myśleć o fo ocznego świadka - aparatu fotograficznego. Trawe
tografowaniu. Przecież i tak zdjęcie wyjdzie i będzie stując tekst znanej piosenki, stwierdzamy: „Pozo
dostatecznie dobre. Jeżeli chcemy poprawić wynik, stała tylko fotografia”. Z pięknego i różnorodnego
wykonamy drugie lub kolejne ujęcie (przecież to nic świata struktur rolniczych polskiego pejzażu, pozo
nie kosztuje!). Mnożą się przypadkowe, nie zawsze stała tylko fotografia. „To jest bardzo dużo”.
chciane i niepożądane obrazy. Świat kalekich obra
zów i wydarzeń. Nie należy zapominać, że fotogra Rozmowa zilustrowana została zdjęciami Ziemi Kieleckiej
dokumentującymi m.in. koloryt żniw, pracę kosiarzy, przecho
fuje nie aparat, lecz człowiek, a fotografia dojrzewa wywanie w wodzie beczek z kwaszonymi ogórkami, plecione
i pięknieje w umyśle artysty.
ogrodzenie wokół zabudowań gospodarczych, zimowy krajo
— Niezwykle dynamiczny rozwój fotografii
cyfrowej i możliwość nabycia aparatu na każdą
kieszeń spowodował, że praktycznie każdy Po
lak jest „fotografem”, ale dobrych zdjęć z tego
tytułu wcale nie przybywa. Proszę powiedzieć
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braz wsi. Mamy nadzieję, że kiedyś (oby w niedalekiej przy
szłości) opublikowany zostanie album, o którym jest mowa
w wywiadzie, ukazujący nieprzebrane bogactwo kulturowe
dawnej wsi kieleckiej zapisane aparatem fotograficznym przez
mistrza, Pawła Pierścińskiego.
Zdjęcia Pawła Pierścińskiego obrazujące miniony świat Ziemi
Kieleckiej - ze zbiorów Muzeum Wsi Kieleckiej.
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Longin Kaczanowski.

Profesor spod jabłoni
P ostury byt bliski N apoleonow i, m ierzył zaledw ie 162 centym etry wzrostu. Podobnie ja k ten geniusz w oj
skow y byt p ra co w ity i pom ysłow y, w yjątkow o energiczny i konsekw entny w dążeniu do staw ianych sobie
celów. Imperium N apoleona legło w gruzach p o kilkunastu latach, je g o dom inium m a się coraz lepiej
i w ciąż się rozwija. M ow a o profesorze Szczepanie A. Pieniążku słusznie nazwanym Ojcem now oczesnego
sadow nictw a w naszym kraju. Jego to dorobek uczonego sadownika, w alnie p rzyczyn ił się do pow stania
najw iększego sadu w Europie rozciągającego się na południow ym M azow szu, w ziem i grójeckiej.

Należał do grona najbardziej popularnych i n ą sław
niejszych polskich profesorów doby powojennej,
obok filozofów Władysława Tatarkiewicza i Tade
usza Kotarbińskiego, archeologa Kazimierza Micha
łowskiego, historyka Stefana Kieniewicza. W prze
ciwieństwie do tych filarów humanistyki wstąpił do
PZPR.i uważano go za marksistę, chociaż sam okre
ślał się socj alistą. Gdy bliżej wejrzymy w zawodowe
i społeczne dzieło profesora łatwiej będziemy mogli
dostrzec, że zaiste dziwny to był marksista. Zresztą
już dawno wystygły ideologiczne boje i Szczepan
Pieniążek wyłącznie jest pamiętany jako wielki sadowmik, „profesor na jabłoni”, którego za zasługi dla
Polski wysokim odznaczeniem dekorow'ał pierwszy
prezydent RP Lech Wałęsa...
Urodził się na rok przed W ielką Wojną i wycho
wał w miejscowości Słup koło Garwoliną przez
miejscowych i w okolicy znanej jako Pieńki. Ro
dzina była chłopska, wielodzietną ale od w ięk
szości pobratymców' odmienną powiedzielibyśmy
dzisiaj postępowca i światła. Oryginalność Józefa
i Zofii Pieniążków' polegała na tym, że wszystkie
ośmioro dzieci nie gonili do jakiejś nadmiernej pra
cy w gospodarstwie, a do nauki. Ojciec, jak podkre
śla profesor w swoim „Pamiętniku”, „miał obsesję
na punkcie wykształcenia i oświaty” . Najstarszego
syna umieścił w elitarnym gimnazjum Górskiego
w Warszawie, bynajmniej nie przeznaczonego dla
chłopskich dzieci. Jest prawdą oczywistą że kształ
cenie dzieci było i jest kosztowne. Rodzicom pro-

SzczepanPieniążek

fot. archiwum CBR

fesora na ogół, chociaż bywało różnie, starczało na
czesne i koszty utrzymania. Z biegiem lat starsze
rodzeństwo pomagało młodszym, i w ten sposób
każde z nich zdobyło wykształcenie. Pieniążkowie
dwoili się i troili by sprostać edukacyjnym celom.
Prowadzili intensywną gospodarkę, mieli rasowe
bydło, nierogaciznę, sad i uprawiali warzywa na
dużą skalę. W domu była maszyna do szyci a marki
Singer i gramofon, a w obejściu szwedzka wirów
ka do odciągania śmietany od mleka. Choćby po
siadanie takich nowinek technicznych świadczyło
o innym poziomie egzystencji Pieniążków' od po
zostałych mieszkańców' wsi. V/ Polsce niepodległej
zakupili większe gospodarstwo w powiecie mińsko
-mazowieckim, a jeszcze później przeprowadzili
się do Radości pod Warszawę i przestali uprawiać
ziemię, zajęli si ę młynarstwem, stolarstwem i inny
mi pozarolniczymi sposobami nażycie.
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J edyny w Polsce pomnik jabłka w Tarczynie
fot Longjn Kaczanowski

Pomimo znakomitej kariery naukowej, znajo
mości światą poznania wielu k rą ów na wszyst
kich kontynentach, profesor Pieniążek nosił w ser
cu i pamięci obraz rodzinnej wsi do końca swojej
ziemskiej wędrówki. Ta miłość i szacunek do ro
dzinnego gniazda emanuje z pierwszych kart świet
nego i poucząącego „Pamiętnika sadownika”,
książki mało znanej i trudno dostępnej. Szczęśli
wie znajduj e się ona w zasobach wydawcy naszego
czasopismą czyli Centralnej Biblioteki Rolniczej,
szkodą że tylko jeden egzemplarz. Początkowe za
piski książki m ą ą klimat etnograficznego eseju.
Zachował się w pamięci profesora rytuał, by
nie powiedzieć ceremoniał przygotowania lnu do
przędzenią sam proces przędzalniczy, podobnie
wełny, tkania płócien lnianych i sukną jesienne
darcie pierza i śpiewki kobiet przy pracy. To były
czynności okazjonalne, związane z określoną porą
roku, codziennością natomiast było wyrabianie ma
sła w drewnianej maselnicy. Jeszcze kilka lat temu
to dość proste urządzenie, identyczne jakim posłu
giwano się w domu Pieniążków, i w wielu innych
chłopskich zagrodach, można było kupić na targo
wiskach w miastach i miasteczkach. Niepostrze
żenie maselnice zniknęły, podobnie jak drewniane

Profesor spodj abłoni

grabie i zabawki, koniki na biegunach, klaszczące
motyle i panny wiruj ące na kołowrotkach, popularne
wytwory wiejskich stolarzy Stały się zbędne, bądź
zastąpiły je wyroby z tworzyw sztucznych. To rów
nież mały znak przemian naszej wsi, a raczej świa
dectwo odchodzenia w przeszłość jej tradycyjnego
wizerunku. Podobnie zanikł zwyczą pasienia krów
przez wiejskie dzieci. Mało kto m a teraz jedną, dwie
krowy, co onegdaj było codziennością. Współczesny
rolnik ma ich znacznie więcej, albo nie m aich wcale,
nastawiony na inny rodzaj gospodarczej aktywności.
W czasach młodości profesora Pieniążka pasienie
krów przez wiejskie dzieci było obowiązkowe.
To było niezwykle nudne zajęcie, wspominaprofesor, ale do czasu. Okazuje się bowiem, że z poby
tów na pastwisku zrodziły się jego zainteresowania
przyrodnicze, stały się niejako pierwotnym impulsem
studiów botanicznych na Uniwersytecie Warszaw
skim, ale wówczas były one odległą przyszłością
Za sprawą wiejskiego staruszką też pasącego krówkę,
młody Pieniążek zaczął poznawać tajniki ziół i ich
lecznicze właściwości. Stary człowiek miał zdumie
wającą wiedzę a tak ciekawie opowiadał o roślinach
i trawkach, że Pieniążek wyręcz zakochał się w świecie
przyrody, można powiedzieć od pierwszego w arze
nia. Tej miłości, z której niejako naturalnie zrodziło
się jego sadowmicze posłannictwo, a która uczyniła
go sławmym i pożytecznym swojemu k rą ową pozo
stał wierny do końca życia.
Pomimo przyrodniczych fascynacji młody Pie
niążek nie myślał o pogłębianiu tych zainteresow^ań.
Postanowił zostać księdzem a może zakonnikiem.
Potwierdzeniem wybrania tej drogi było rozpoczęcie
nauki w gimnazjum siedleckim. Zdecydow^ana więk
szość absolwentów' tej szkoły, której oficjalna nazwo
brzmiała „Wyższe Gimnazjum Biskupa Podlaskiego
w Siedlcach, czyli Mniejsze Seminarium Duchow'ne imienia Świętej Rodziny” , kontynuow^ała naukę
w wyższym seminarium mieszczącym się w Janowie
Podlaskim. Taka też droga czekała Szczepana Pieniąż
ka. Dość szybko, już w pierwszych klasach Pieniążek
stał się prymusem szkoły. Przypadek, czy palec Boży
zrządził, że w siedleckim gimnazjum był świetnie pro
wadzony i wyposażony gabinet przyrodniczy, istne
oczko w głowie biskupa siedleckiego Henryka Przeździeckiego i dyrektora szkoły ks. Karola Dębińskie
go. Księża wyjeżdżający do Rzymu mieli nakazane
przywożenie ciekawych okazów' przyrodniczych do
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Sady grójeckie

gabinetu. Po trzech latach pobytu w szkole zdolny oraz
chętny i przykładający się do nauki Szczepan Pienią
żek został opiekunem gabinetu. Pisze w „Pamiętniku” :
Zacząłem na siebie zarabiać ja ko opiekun gabi
netu przyrodniczego. Dostałem klucz od bram y - cał

Profesor spodjabłoni

fot Longjn Kaczanowski

Po wakacjach wróciliśm y do szkoły - zanotował
młody Pieniążek - Zaczęła się klasa siódma, którą
mogę śm iało nazwać decydującą w moim życiu. Koń
czyłem osiem nasty rok życia, dorastałem, dojrzewa

kow itego zaufania ks. Dyrektora. Zajmowałem się
konserw acją dotychczasow ych zbiorów i zacząłem

łem. W tym wieku chyba najczęściej w życiu młodego
człowieka zapadają decyzje, od których zależą dalsze
lata czynnego życia. M e stanowiłem tu żadnego wyjąt

rozw ijać nową, botaniczną część gabinetu. N azbie
rałem m nóstwo roślin, które trzeba było oznaczyć.

ku. M e miałem wątp Iw oś ci, że zostaną księdzem. M e
przychodziło mi naw et na myśl, żeby m ogto być ina

Siedziałem więc sam w gabinecie do momentu, kiedy
trzeba było iść spać.

czej. i . ./N a stopniową zm ianę moich przekonań wpły
nęło w iele czynników. N a pew no dużą rolę odegrali tu

Prowadził go wzorowo i zbierał pochwały od bi nauczyciele. Z p r o f Krzemiemewskim w iele razy dys
skupa. Wnet został zwolniony ze wszystkich opłat kutowaliśm y sprawy ewolucji. Ewolucji nie odrzucali
za szkołę. Mało tego szkoła pokrywała koszty jego ju ż światli księża. Ks. prefekt na retg u nauczał, że czło
wycieczek nad morze, czy w góry, na które jeździł w iek praw dopodobnie rozwinął się ze zw ierząt małz innymi uczniami. Czuł się w szkole dobrze, lubił ją pokształtnych, ale na jakim ś etapie jeg o rozwoju Bóg
i swoich nauczy a eli. Jako student przekonał się na jak tchnął w niego nieśm iertelną duszę. K iedy zapytałem
wysokim poziomie stała nauka w prowincjonalnym, p r o f Krzem ieniew skego, co o tym sądzi, powiedział,
siedleckim gimnazjum. Oprócz „normalnych” przed że każdy dorastający m łody człow iek musi mieć sam
miotów uczono w niej języków obcych, łaciny i greki swój św iatopogląd zbudow aćJ..J Rozpocząłem ósmą,
oraz niemieckiego i francuskiego. Ostatni z wymie czyli ostatnią klasę. Gdzieś w połow ie roku zdałem so
nionych języków znał tak dobrze, że francuskie po bie jed n a k sprawę ze stanu swego ducha i powziąłem
wieści czytał w oryginalne. Jako nagrodę za wzorową decyzję, że do Seminarium D uchownego nie pójdę.
Czekała go jeszcze poważna rozmowa z ojcem
naukę otrzymał encyklopedię Larousseaz dedykaqą
sporządzoną złoty mi literami, pod którą widniały i powiadomienie szkolnych pedagogów o swojej
podpisy całej rady pedagogicznej. Nauka w Siedlcach decyzji. Trudne, ale bardzo spokojne były to roz
dobiegała końcą zbliżał się moment podjęcia życio mowy. Stary Pieniążek prosił go tylko o jedno. Pa
wej decyzji. Praca w gabinecie rozbudził a w mm chęć miętaj synu „dokądkolwiek pójdziesz, kimkolwiek
naukowego zgłębiania przyrody. Jest nieomal pewne, będziesz, ważne jest tylko to, abyś był porządnym
czł owi eki em, j ak wszy scy w nasz ej ro dzim e”. My śl ę,
że miała wpływ na wyb ór kierunku studiów.
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i łaciny. Tak procentowała jego gruntowana w?iedza
zdobyta w siedleckim gimnazjum. Ponadto od trze
ciego roku studiów?'pobierał stypendium.

* * *

Sadj? grójeckie

fo t L ongn Kaczanowski

że profesor Szczepan Aleksander Pieniążek, wybitny
polski uczony, sława światowa w sadownictwie, nie
zawiódł rodziców. A w siedleckim gimnazjum? Od
dajmy głos profesorowi.
Pożegnałem się serdecznie z ks. Dyrektorem Ka
rolem Dembińskim. Powiedziałem mu, że -wybieram
się na studia do Warszawy. Wydawało mi się, że przy
zwyczajnym „M ech cię Bóg błogosław i" uchwyciłem
w jeg o gjosie jakąś nutkę szczególną, a w oczach jakiś
błysk niezw yczajny I ja byłem bardzo wzruszony. Że
gnałem człowieka, który um ożliw ił mi przejście przez
szkołę średnią, którem u tak wiele zawdzięczałem, gdy
by nie zw rócił na m nie uwagi, nie interesow ał się mną,
nie w ypytało warunki finansow e m ej rodziny, musiał
bym wcześnie naukę przerw ać. Żegnałem człowieka,
którego głęboko szanowałem i którego podziw iałem za
stworzenie takiej szkoły, jaką było nasze gjmnazjum.

Dla Szczepana Pieniążka, prymusa i absolwenta
siedleckiej szkoły średniej, wszystkie uczelnie w na
szym kraju stanęły otworem. Obowiązywał konkurs
świadectw maturalnych. Ponieważ miał celującą
maturę mógł spokojnie wybierać uczelnię. Zdecydował się na Uniwersytet Warszawski, choćby i z tego
pow?odu, że rodzice mieszkali w pobliskiej Radości.
Problem stanowiło czesne, ale i z nim dość szybko
sobie poradził. Udzielał korepetycji z matematyki
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Studiował botanikę. Podobnie jak w szkole śred
niej miał szczęście do znakomitych wykładowców?
Zetknął się z wybitnymi przedstawicielami nauk
przyrodniczych: Bolesławem Hryniewieckim, Zyg
muntem Wóycickim, Edmundem Malinowskim. Pro
fesor Malinowski był uczonym o międzynarodowej
renomie, genetykiem zaliczanym do grona dwudzie
stu pięciu najwybitniejszych naukowców tej dyscy
pliny wiedzy na świecie. Szczepan Pieniążek wspo
minał go ze szczególną wdzięcznością. Promieniał,
gdy uczeni amerykańscy mówili z wielkim uznaniem
o dokonaniach profesora Edmunda Malinowskiego.
Nauka w Wyższym Gimnazjum Biskupa Podla
skiego w Siedlcach oraz studia na Uniwersytecie War
szawskim to mocny fundament błyskotliwej kariery
naukowej i „sadow?niczęj” Szczepana Pieniążka. Gdy
kończył studia miał dw adzieśdapięćlati otwierały się
przed nim wrota Ameryki, czyli Stanów? Zjednoczo
nych A.P Kto ze starszych nie pamięta znakomitego
filmu Eli Kazana „Ameryką Ameryka”, któiy opowia
da o wiejskim chłopcu, który wędruje po bezdrożach
Anatolii by dostać się do portu i popłynąć do mitycz
nej ziemi obiecanej przełomu XIX i XX stulecia To
w?zrusząąca i bardzo poucząąca epopeja filmowa
Szczepan Pieniążek nie musiał wędrować piechotą
z podw?arszawskięj Radości do portu w? Gdyni, by zaokrętować się i popłynąć za ocean. Gdy uzyskał magistenum w? biurze starosty w?arszaw?skiego czekał na
niego paszport. Otrzymał ten dokument z racji przy
znania mu przez Fundusz Kultury Narodowej trzy
letniego stypendium, w? celu studiow?ama na uczelni
amerykańskiej sadownictwa i uzyskania w? tym za
kresie doktoratu. Decyzja o przyznaniu stypendium
magistrowi Pieniążkowi została podjęta po wnikliwej
analizie w?szystkich potencjalnych kandydatów? która
wspólnie przeprow?adzili profesorow?ie z jego macie
rzystej uczelni oraz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego. O żadnym popleczmctwie, układach, czy
nie daj Boże korupcji nie było mowy. Takie pojęcie
w? środow?isku naukowym nie było znane. Wybierano
najlepszego z najlepszych. Niebyło ważne pochodze
nie stypendialnego kandydata, mógł być synem wiej
skiego komomiką czy arystokraty. Liczyły się przede
wszystkim zdolności, chęć do nauki, p ostawa moralna
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Polska była krą em biednym, na dorobku. Z mozołem,
ale konsekwentnie budowano elity, które miały pod
nieść naszą ojczyznę na wyższy poziom. Szczepan
Pieniążek otrzymał stypendium ze skierowaniem do
Uniwersytetu Cornell w Ithaca w stanie Nowy Jork,
uczelni znanej polskiemu środowisku naukowemu ze
wcze śni ej szy ch styp endy stów.
Amerykańskie przygody, które go spotkały napowi tanie no we go światą pro fesor Pieniążek z humorem
opisał w „Pamiętniku sadownika”. Ot na początku wy
dał a mu się m d o przydatnajego znąomość angielskie
go, bowiem amerykański to zgoła inny język, bardzo
różny od oryginału. Jednak szybko odnalazł się w no
wej rzeczywistości. Procentował jego przysłowiowy
chłopski upór i pazerność nawiedzę, nieustanne ucze
nie się, podpatrywanie starszych, mądrzejszych od sie
bie. Zresztą i w Ameryce nie opuszczało go szczęście.
Ledwie po roku przestał być sam. Pod koniec sierpnia
1939 roku przypłynęła do niego z Polski narzeczoną
Zofia Praską też przy rodni czka Pierwszego września
„roku pamiętnego” wzięli ślub przed ameiykańskim
urzędnikiem. Przeżyli w małżeństwie ponad 60 lat.
Doczekali się dwójki dzieci. Spoczywają w jednym
grobie na warszawskim Bródnie.
Po uzyskaniu doktoratu z sadownictwa potoczyła
się szybko, w amerykańskim stylu, jego kariera na Uni
wersytecie w Kingston. Zaczynał od asystentą a skoń
czył na profesurze. Miał wyrzuty sumiemą że on żyje
w Ameryce, j ak u Pana Boga za piecem, a w okupowa
nym krą u panuj etetror, masowo ginąludzie. Gdy tylko
skończyła się wojna przerwał świetnie rozwijąącą dro
gę uczonego i bez wahania podjął decyzję o powrocie
do Ftilski, po ośmiu latach pobytu na obczyźnie. Był
patriotą kochał swój kraj, Mazowsze, polską przyrodę.
Nie miał cienia wątpliwości, święcie przekonany, że
musi wrócić, by spłacić dług oj czyźnie, która wysłała go
po naukę z a Wielką Wodę, chociaż wiele osób odradza
ło mu powrót do kraju rządzonego przez komunistów'.
Nigdy nie żałował tej decyzji. Po 1956 roku, gdy choć
trochę znormalizowano się życie w naszym kraju i vyj eżdżał na Zachód, mógł w czasie podróży wielokrotnie
odmówić powrotu do Polski, ale tego nie uczynił. Po
zostać bez obawy poszukiwdania jakiejś nędznej, przy
godnej pracy. Choć młody wiekiem m in już liczący się
dorobek naukowy, znał języki i mógł być zatrudniony
w uczelni ach pod każdą szerokością geograficzną Wrócił by z p asj ą i en ergi ą rzuci ć się w wir pracy, p rze stawić
krajowe sadownictwo na tory nowoczesności.

PODRÓŻY SADOWNICZYCH
CIĄG DALSZY
A

S. A. Pieniążek

fo t Longin Kaczanowski

Start był trudny. Na uczelniach brakow i o ludzi,
sprzętu laboratoryjnego, fachowej literatury. Przewi
dując te trudności nie wrócił do Polski z pustymi ręko
ma. Wiózł skrzynie z urządzeniami do laboratoriów',
unikatową literaturę. Ot choćby niedostępne w na
szym kraju liczące blisko 160 tomów wydawnictwo
zaw?ierąące streszczenia wszystkich prac doświad
czalnych j akie zo stały wykonane w rolniczych amery
kańskich staąach doświadczalnych przez okres ponad
stu lat. Przydatne bardzo, by nie wyważać otwartych
drzwi i korzystać z dorobku innych. Profesor dzielił
swój czas pomiędzy pracą w Szkole Głównej Gospo
darstwa Wiejski ego i w założonym przez siebie Insty
tucie Sadownictwa w Skierniewicach. Przez blisko
40 lat, do przejścia na emeryturę, budował polskie sa
downictwo. Oczywiście nie od zera. Niesprawiedliwie
i krzywdzące jest twierdzenie, że sady w Polsce za
częły się w'„epoce Pieniążka” . Dokumenty archiwal
ne potwierdzają że na ziemiach polskich sady istniały
już w średniowieczu, w czasach nowożytnych i w la
tach międzywojennych, ale to po 1945 roku nastąpił
ich niewyobrażalnie dynamiczny rozwój. Świadczy
o tym, między innymi, ilość jabłek zbieranych w sa
dach grójeckich przez jedną osobę. Gdy w latach
międzywojennych zbierano ich 200 kg dziennie, to
30-40 lat później blisko 1500 kilogramów'. Przyczynił
się do tego swoją pracą profesor Szczepan Pieniążek.
Oczywiste, że osobiście me zbierał jabłek w okoli
cach Grójca Na postęp i rozwój sadownictwa miały
wpływ jego bogate doświadczenie naukową którym
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sumiennie dzielił się ze studentami, sadownikami oraz jest związana z imieniem profesora Pieniążka. Kto cie
kaw jak to było niech zajrzy do „Pamiętnika”. Polska
niepośledni talent organizatorski.
Dlaczego Szczepan Pieniążek został nazwany „oj stała się prawdziwym mocarstwem w produkcji tego
cem nowoczesnego sadownictwa polskiego”? Profe smacznego owocu, która pod koniec lat 80. minione
sor Zbigniew Borecki, fitopatolog i uczeń Szczepana go stulecia wyniosła blisko 350 tysięcy ton, gdy 30 lat
Pieniążka, podkreśla wybitne zasługi swojego mistrza wcześniej zbierano z naszych pól zaledwie 8 tysięcy.
w podnoszeniu poziomu wiedzy teoretycznej i prak Na uprawie truskawek wzbogacili się mieszkańcy wie
tycznej młodych pracowników naukowych uczelni lu wsi. Na Kielecczyźnie najbardziej znaną truskaw
rolniczych, którym umożliwiał staże i praktyki zagra kową wsią stały się Bieliny położone blisko Święte
niczne. Dzięki staraniom profesora Pieniążka blisko go Krzyża, która w szybkim tempie przemieniła się
tysiąc osób wyjechało na stypendia do uczelni w Sta z drewnianej w murowaną. Doszło do tego, że we wsi
nach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Można pobudowano restaurację, o pięknej nazwie „Pod Ko
powiedzieć, że profesor zaczął organizować te wyjaz gutami”, która rychło stała się modna wśród kieleckich
dy niejako z marszu, zaraz po powrocie do kraju, ale elit z uwagi na serwowany w niej ,płonący koniak”.
wkrótce zostały przez władze komunistyczne zabloko Tak onegdaj na socjalistycznej wsi bywało...
wane i wznowione po październikowej odwilży 1956
Profesor skwapliwie zabiegał o stypendia dla mło
roku. Stypendyści, naładowani wiedzą, nowościami dych polskich naukowców, ale sam również korzystał
sadowniczymi po powrocie przekazywali swoją wie ze stypendiów i wiele po świecie podróżował. Nie było
dzę sadownikom w różnych zakątkach kraju. Krze drugiego naukowca w Polsce, który mógłby się rów
wili nową kulturę sadowniczą. To są niepodważalne, nać z Pieniążkiem podróżnikiem. W jednej z podróży,
wielkie zasługi Szczepana Pieniążka stwierdza profe która wiodła przez Europę, .Azję, Australię, Amerykę
sor Zbigniew Borecki. W Polsce nie ma takiej drugiej Północną, przebył 80 tysięcy kilometrów. Oczywiście
dyscypliny nauki, kierunku studiów, który mógłby się nie były to wyjazdy turystyczne, a całkowicie robocze,
poszczycić taką ilością stypendiów zagranicznych. często finansowane przez profesora, a nie jak byśmy
Ważne jest to, że wiedza, którą „stypendyści Pieniąż dzisiaj powiedzieli z „kieszeni podatnika”. Profesor za
ka”, określenie pasujące jak ulał, oczywiście nie wolna rabiał głoszeniem wykładów na uczelniach rolniczych
od teorii, miała szerokie zastosowanie w praktyce.
i innych placówkach naukowych. Głęboka wiedza
Dzięki zabiegom profesora zmienił się wygląd pol sadownicza oraz perfekcyjna znajomość angielskiego
skich sadów. Zniknęły wysokie drzewa, trudne w pie i innych języków otwierały mu podwoje we wszyst
lęgnacji i przy zbiorach. Ich miejsce zajęły szpalery kich środowiskach. Z biegiem lat stał się autorytetem
drzew niskopiennych, a nawet karłowatych. Drzewa na skalę międzynarodową. W każdym z krajów w któ
zaczęty rodzić co roku, a nie co dwa lata, jak jeszcze rym przebywał zapoznawał się z sadownictwem, upra
kilkanaście lat wcześniej. Powiększał się obszar sadów wą drzew dla nas egzotycznych, ale także z „naszymi”
w całej Polsce, wszędzie tam gdzie byty sprzyjające jabłoniami, gruszami, śliwami. Szukał odmian ko
warunki glebowe i klimatyczne oraz sadownicze tra rzystnych do wprowadzenia w Polsce. Interesował się
dycje. Wprowadzono nowe odmiany jabłoni, w tym przechowalnictwem owoców w miesiącach zimowych
najbardziej rozpowszechnione na świecie Delicious i wiosennych. Zdobytą wiedzę przekazywał pracow
i Golden Delicious. Szczepana Pieniążka interesowały nikom naukowym, studentom, a także sadownikom.
nie tylko nowe odmian)' jabłek. Pośrednio, za sprawą Słusznie rozumował, że polski sadownik powinien
profesora trafiła do Polski borówka amerykańska. Asy mieć również wiedzę o świecie drzew i owoców in
stent z SGGW Kazimierz Pliszka, który otrzymał sty nych krajów i kontynentów.
Czy był człowiekiem bez skazy? Czy można
pendium na uniwersytecie w stanie New Yersey miał
zadanie zapoznania się z uprawą borówki i zgłębić było przejść całkiem suchą nogą przez mroczny
naukowo ten owoc przez uzyskanie doktoratu. Doktor okres stalinizmu? Oczywiście nie. Takich ludzi po
Kazimierz Pliszka zadanie postawione przez profesora prostu nie ma, nawet święci mają swoje upadki, ale
wykonał na piątkę z plusem. Stał się pionierem upraw się z nich podnoszą i „idą” na ołtarze. Ważne jest,
borówki w naszym kraju i przyczynił się do jej upo że profesor przyznawał się do błędów. Pozostanie
wszechnienia. Wielka kariera truskawek nad Wisłą też tajemnicą jak on, wykształcony na amerykańskiej
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uczelni, tameczny profesor, dał się przekonać do
bałamutnych teorii radzieckiego biologa, sławetne
go Łysenki. Ta sprawa bolała profesora Pieniążka
przez wiele łat. Rachunku naukowego sumienia do
konał na kartach „Pamiętnika” .
W czasie pobytu w Związku Radzieckim Łysenko pokazyw ał nam kłosy pszenicy, w których znaj
dow ały się ziarna ży ta M ówi, że kłosy takie znałazł
w łanie pszenicznym . Powiadał, że je s t to dow ód na
przekształcenie się jed n eg o gatunku w drugi. Uwierzy
łem. Wróciłem ze Zw iązku Radzieckiego przekonany
0 słuszności je g o teorii i stałem się jed n ym z najbar
dziej czynnych propagatorów łysenkizmu, niesłusznie
zw anego miczurinizm em w Polsce. Przez następne
kilka lat oddałem m u swe pióro. N apisałem wiele dzie
siątków artykułów w zaw odow ej prasie ogrodniczej,
w prasie rolniczej i ogólnej. Napisałem lalka broszur.
W ygłaszałem wiele wykładów, zapraszany przez róż
ne instytucje, dla reedukacji nauczycieli biologów. A ż
pękło to wszystko ja k banka, m ydlana Leningradzcy biolodzy wykazali, że teoria Ł ysenki nie polegała
na faktach, lecz na św iadom ych lub nieświadom ych
oszustwach. Jeśli ktoś obecnie czy p o mojej śmierci,
chciałby analizować m ój żywot, mogę m u sam podpo
wiedzieć, że moje opowiedzenie się z a genetyką łysenkow ską stanow i nąjciem niejsząjego kartę. Powiedzieć
muszę, że genetykę łyserkow ską głosiłem nie ze stra
chu, że stanie się ze m ną coś złego, ale z przekonania,
a to jeszcze gorzej o mnie świadczy.

To wyznanie profesora w „Pamiętniku” ogłoszo
nym za jego życia, spotkało się ze zrozumieniem
1 życzliwym odzewem dawnych jego współpracow
ników. Przecież każdy wie jak trudno przyznać się do
własnych błędów. Widzimy drzazgę w oku drugiego
człowieka, ale we własnymi belki nie dostrzegamy.
Profesor zakończył „Pamiętnik” opisem uroczystości
80-łeda swoich urodzin, ale dożył sędziwej starości,
zmarł w wieku 95 lat.
* * *
O profesorze pamiętają nie tylko w Skierniewicach,
chociaż w tym mieście wzniesiono jego pierwszy' po
mnik. Miejscowe władze uległy modzie na uniwersal
ne pomniki-ławeczki. W różnych miastach Polski na
ławeczkach siedzą, między innymi Jan Karski, Julian
Tuwim, Agnieszka Osiecka, więc dlaczego w Skier
niewicach nie może siedzieć profesor Pieniążek Sie
dzi pod jabłonią, trzymajabłko i bacznie się przygląda
osobom zatrzymującym się przy' nim na ławeczce.

Pomnik Szczepana Pieniążka w Skierniewicach
fot. Longin Kaczanowski

Kolejne ogniwo pamięci o profesorze też wiąże
się ze Skierniewicami. W mieście istniał Instytut Sa
downictwa utworzony blisko 65 lat temu przez pro
fesora Pieniążka, który' po jego śmierci otrzymał imię
założyciela. Po paru latach zarządzono reorganizację.
Placówka oczyudście istnieje, ale zniknęła nazwa
Instytutu i jego patrona. Ciekawe czy ta organizacyjno-nazewnicza zmiana nie utrudniła kontaktów
z podobnymi placówkami w świede przyzwyczajo
nym do dawnej nazwy. „Instytut Sadownictwa” to
już była pewna tradycja, także w nazwie placówki.
A może aktualnie istniejącemu Instytutowi Ogrod
nictwa nadać imię profesora Szczepana Pieniążka,
bądź stosować podwójne nazewnictwo. W Instytud e pamiętano o profesorze w dniach żałoby po jego
śmierci. W dzień po pogrzebie odbyła się podniosła
uroczystość pożegnania uczonego, co dobrze świad
czy o kierownictwie tej naukowej placówki.
Kolejny pomnik profesora odsłonięto latem ubie
głego roku w Błędowie, w ziemi grójeckiej staraniem
i z funduszy miejscowych sadowników i firm rolni
czych. Błędowska gmina ma największe, najbogatsze
sady w Europie. Ta sympatyczna uroczystość uświet
niła XIII Piknik w Błędowskich Sadach. Odsłoniła
monument córka profesora Emilia Mroczkowska,
która przy tej sposobności niejako podsumowała dzia
łalność edukacyjną swojego wielkiego ojca. „Teraz
polscy sadownicy - powiedziała pani Emilia Mrocz
kowska - już nie muszą jeździć do Ameryki, aby
uczyć się jak prowadzić nowoczesne gospodarstwo
sadownicze, teraz Amery'kanie powinni przyjeżdżać
tutaj” . Słowa te korespondują z pamiętnikowym za
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pisem profesora sporządzonym po uroczystości 40-lecia Instytutu Sadownictwa. W przywiezionym liście,
odczytanym przez wysokiego urzędnika, minister
p is z e profesor - dziękował mi za „transfer wiedzy”
z Zachodu po Polski w czasach, kiedy żelazna kurtyna
miała za zadanie nas od Zachodu oddzielić. Dzięko
wał za to, że nie obawiałem się tej kurtyny przebić.
Pokłosiem, jakimś pięknym echem dokonań profe
sora Pieniążka, są odświętne festyny i spotkania orga
nizowane w sadowniczych zakątkach Polski. Uczest
nicy tych imprez na ogół nie zdają sobie sprawy, że
często impulsem powstania, rozwoju ich sadów były
rezultaty wieloletniej i żmudnej pracy polskiego uczo
nego, który życie poświęcił rodzimemu sadownictwu.
Jedną z takich imprez jest organizowane w Obrazowie, w ziemi sandomierskiej, Europejskie Święto
Jabłkobrania. W tym roku odbyło się po raz szesnasty.
Okolicznościowe śpiewy pieśni obrzędowych, różne
konkursy, zawody w piciu soku jabłkowego na czas,
to tylko niektóre punkty z bogatego programu Jablkobrania. Zakotwiczone w lokalnej tradycji stają się te
imprezy cząstką współczesnej kultury ludowej.
Jeszcze o słowo o charakterze profesora. Otóż był
szybki i zdecydowany w działaniu, ale nie z tych co
najpierw robią a potem myślą. Jako przykład takiego
właśnie reagowania jego uczeń prof. Zbigniew Borec
ki podaje błyskawiczną reakcję profesora na wykrycie
zarazy ogniowej w Polsce Północnej, groźnej choroby
bakteryjnej jabłoni i grusz niewystępującej w tej czę
ści Europy. Skuteczne i przemyślane działania pro
fesora powstrzymały w zarodku rozprzestrzenienie
się tej niebezpiecznej choroby. Zawsze też, zgodnie
z zasadami starej, dobrej przedwojennej szkoły, był
szarmancki wobec kobiet. Zdaniem profesora są one
niezmiennie „piękne, zgrabne, zdolne oraz inteligent
ne”. Czy ktoś może nie podzielać tego poglądu?
Wspomnieliśmy o niepoślednim talencie organi
zatorskim Szczepana Pieniążka. Do legendy przeszło
zorganizowane przez profesora w naszym kraju, po
październikowym przełomie 1956 roku, międzynaro
dowe objazdowe sympozjum sadowników. Stało się
ono okazją do pierwszego spotkania uczonych i prak
tyków ze Wschodu i Zachodu. Zbratali i zaprzyjaźnili
się szybko. W Zakopanem, bo tam również prowa
dziły ich drogi, dyskutowali przy kieliszku likieru po
marańczowego, bo tylko takim napojem dysponowa
ła miejscowa kawiarnia. Radzieccy uczeni, zdumieni
i zachwyceni osiągnięciami polskiego sadownictwa,
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zauważyli, że u was to już stosuje się amerykańskie
metody badań. Choć jeszcze byli wśród „twardogłowi”. Ot jeden z nich zapytał zaczepnie „a widział kto
geny?”. Brzmi to jak anegdota i pewnie jest anegdotą.
Życie zawodowe i społeczne Szczepana Pieniąż
ka spełniło się chyba w stu procentach. Osiągnął
naukowe wyżyny. Był profesorem na uczelniach
polskich i amerykańskich, wykształcił rzesze sadow
ników dzięki któiym Polska stała się światowym eks
porterem jabłek. Studenci kolejnych pokoleń korzy
stają z jego podręcznika „Sadownictwo”, który miał
kilkanaście wydań. Założył Instytut Sadownictwa
i sprawował godność prezesa Międzynarodowego
Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, zasiadał we wła
dzach PAN. Był znany i popularny jak mało który
polski uczony. Dożył sędziwego wieku, do czego
zapewne przyczyniło się regularne jedzenie jabłek.
O wszechstronnym zastosowaniu i wartościach „ku
zdrowotności” tego szlachetnego owocu można na
pisać opasły tom. Są one dobre na wszystko, szcze
gólnie te z polskich sadów. Jabłka od wieków mają
zastosowanie w medycynie ludowej i w przepisach
uczonych z instytutów żywienia. Pomagają zwalczać
nadciśnienie, niewydolność serca i nerek, przezię
bienia, grypę i wiele innych dolegliwości. W jednej
z książek kucharskich znalazłem blisko 50 przepisów
na różne smakołyki z jabłkami, potrawy mięsne, cia
sta, deseiy. Generalna zasada jest taka: zjedz jabłko
rano i wieczorem i poczujesz się świetnie. Jestem
przekonany, że taką dietę stosował „ojciec polskiego
sadownictwa” profesor Szczepan Pieniążek.
Polski pawilon na EXPO 2015 w Mediolanie zbu
dowany został w kształcie skrzynki na jabłka, budząc
zaciekawienie zwiedzających. Profesor Pieniążek
uśmiechał się dobrotliwie. Z zaświatów...
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Jem Machyma

Od Edenu do Grójca,
czyli krótka historia ogrodów i sadów

Sztu ka ogrodów je s t n a jsta rszy i najm niej rozpoznaną dzied zin y historii sztuki, ch o cia ż pierw szym
ogrodem hyl raj, a je g o kreatorem sam Bóg: „ l za sa d ził Jahw e-B óg na w schodzie ogró d w Edenie
i u m ieścił tam człow ieka, (...) aby go upraw iał i strzeg ł" - czyta m y w „ K siędze Rodzaju ". W strzeżeniu
ra jskieg o ogrodu p rze z pierw szych łudzi rzuconych p rze z B oga w tę p ięk n y krainę na wychowanie,
w spom agał sam archanioł U rieł z ognistym m ieczem w dłoni. N iestety, nie ustrzeg ł on naszych b ib lij
n ych praojców p rze d zjedzeniem ow ocu z drzew a w iadom ości dobrego i złego i m ógł tylko bezradnie
p rzyg lyd a ć się, ja k p rze z strzeżo n y p r z e z niego bram ę Adam i S w a opuszczajy Eden. (W izję tego n?yp ęd zen ia m ożem y odnaleźć na licznych rycinach oraz m alow idłach, stanow iycych w swoim czasie
p ism o dla m aluczkich, w w ielu p o lsk ic h kościołach). B o leśn iej to rajskie w ydarzenie dotknęło Ewę,
n iż Adama. P otom kow ie p ierw szych rodziców p o m ieczu „ u zyska li" tylko chnzystkę na szyi m ężczyzny
zw a n y ja b łkiem Adam a. K ara nie była w ięc bardzo dotkliw a. D ostało się natom iast wężowi, którego
B óg p o zb a w ił nóg oraz sam ej E w ie i je j następczyniom , które m ia ły „rodzić w bólach". Ta kara n i
czeg o ich jed n a k nie nauczyła. W p rzyszło ści skłonne b yły p rzyw o d zić na po ku szen ie naw et diabłów,
z którym i za b a w ia ły się na Łysicy. Uzyskawszy, ja ko czarow nice, m oc szkodzenia każdem u stw orzeniu,
słusznie b yły p a lo n e na stosach b yd ź w ypędzane ze wsi i m iast. Zauw ażm y, że B iblia nie określa rodza
ju owocu, ja k i w raju spożył nasz p ra o jciec Adam. M ów i o owocu, nie precyzujyc, c zy było to jabłko,
gra n a t czy pom arańcza. Jabłko zrobiło sw y b ib lijn y karierę praw dopodobnie na etapie tłum aczeń
Starego Testam entu. U stalenie m om entu, kied y to się stało, nie je s t zadaniem laika lecz w spółczesnych
uczonych w piśm ie. U chw ycenie tego historycznego m om entu było b y niezw ykle ważne, g dyż p o zw o li
ło b y w n iew ielkiej czystce uzupełnić ogpom ny lukę w historii sadow nictw a, dietetyki itp. Jabłko, nim
„ doprecyzow ano" rodzaj ow ocu spożytego w raju p r z e z Adama, m usiało ju ż bowiem na długo p rzed
tym urzekać swym sm akiem , w yglydem i aromatem.

Czasy w innic, gajów, basenów
i szpalerów drzew
Z czasów Ramzesa III ( 1133-1 152 p.n.e.) zacho
wały się informacje o ponad pięciuset ogrodach
istniejących w starożytnym Egipcie. Bujny rozkwit
sztuki ogrodowej w tej części świata przypadł na
lata 1550-1030 p.n.e. Dobrze zachowane m alowi
dła z grobowców(np. Sennedjema w Deir el-Medina) przedstawiają uprawę różnych zbóż, orkę oraz
sad i kwietnik wśród pól otoczonych kanalarm. W i
dać na tym malowidle naprzemienność sadzonych
drzew i kwiatów, co świadczy o staranności plano
wania ogrodów.

fot. Wiesław Sumiński
75

PRZEMIANY

Od Edenu do Grójca, czyli krótka historia ogrodów i sadów

fot. Wiesław Sumiński

Na podstawie malowideł ściennych zachowanych
w grobowcach wiemy, j ak wyglądał w starożytnym
Egipcie przydomowy sad. Był on ogrodzony murem, a składał się z zarybionych sadzawek, zktórych
chętnie korzystało ptactwo wodne, warzywników,
winnic i szpalerów drzew. Z symetiycznie względem
gł ównej o si ro zł ożo ny ch b as enó w, szp al erów drz ew
i winnicy składał się np. ogród Sennufera położony
w zachodnich Tebach w okresie XVIII dynastii, któ
rego plan zachował się do naszych czasów.
O tym, że wszyscy przyszliśmy z ogrodów, jak
śpiewał w swej piosence Jonasz Kofta, a przynaj
mniej tęskniliśmy do nich i pragnęliśmy wśród
nich żyć, świadczą „wiszące ogrody Semiramidy”
w Mezopotamii, zbudowane przez króla Nabuchodonozora II w VI wieku p.n.e. Dzięki niemu
w gorącym, pustynnym klimacie krzewiła się bo
gata roślinność wsparta na kolumnadach rozmiesz
czonych na tarasach, które był nawadniane przez
system akweduktów. Były one nie tylko namiast
ką biblijnego raju, ale pełniły także ważną funkcję
praktyczną, ochraniając przed piekącym słońcem.
Grecy, którzy swe wojenne męstwo i racjona
lizm wyczerpali chyba w czasach starożytności, nie
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stworzyli sztuki ogrodowej na mi arę swej architek
tury. Czcili wprawdzie lasy, g ą e oliwne, leśne nim 
fy i ich bożka Pana, ale spotykać się i dyskutować
woleli w cieniu kamiennych stoa. Nie drzewom
więc lecz kamieniom zawdzięczamy dzieła grec
kich mędrców.
W starożytnej Persji prawnie uregulował upra
wę drzew owocowych i tworzenie szkółek sadow
niczych król Cyrus II (559-529 p.n.e.). Nie wiemy
jednak, na czym te regulacje polegały, ani też me
znamy przyczyn ich wprowadzema w życie. Dzię
ki jego następcy - Dariuszowi I (521-496 p.n.e.)
powstały karawenseraje - zajazdy dla podróżnych
przy głównych szlakach handlowych. Na ich dzie
dzińcach sadzono drzewa i krzewy, aby zapewnić
chłód strudzonym wędrowcom. A gdy w pobliżu
znalazły się mały stawik lub sadzawka, przy któ
rych rówmeż wysadzano rośliny, to komfort wypo
czywaj ącego p odróżnika był p ełny.
Tradycję budowania ogrodów przejął starożytny
Rzym. Wiemy, że rzymski ogród był ozdabiany licz
nymi rzeźbami, zaś w jego centrum znajdował się ba
sen lub fontanna W tej idyllicznej scenerii tracili ży
cie, podstępnie mordo wam, liczni cesarze i mniej od
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nich znaczący oficjele. Nie wiemy, jakie gatunki drzew
i krzewów (czy owocowe czy tylko ozdobne) zwiedza
li Rzymianie w ogrodzie udostępnionym im przez ce
sarz a Tyberiusz a Zapierwsze ogrody publiczne w sta
ro żytny m Rzymi e hi sto ly cy uważ ąj ą zadrzewi enia otacząjące terniy, czyli łaźnie. Ten starożytny kompleks
zapewniał higienę i wszelką rozrywkę w a emu drzew
lub intymnych zakamarkach krzewów.
Źródła historyczne podają że starożytni Rzymia
nie znali i uprawiali już około 20 odmian jabłoni.
Stamtąd gatunki szlachetne rozprzestrzeniły się po in
nych częściach Europy Zachodniej, trafią ąc na dwory
królewskie, książęce i do o grodów przyklasztornych.
Do Rusi jabłonie sprowadzono z Bizancjum.
Pierwszy sad powstał za Jarosława Mądrego w Ki
jowie w X I wieku.
Z fontanny lub sadzawki pośrodku składał się
też ogród projektowany przez mahometan. Jako że
islam nie operuje obrazem lecz abstrakcją przeto
stworzył on geometryczny model ogrodu jako n a
miastkę najlepszego ze światów, czyli raju. Z cen
tralnego źródła brały początek cztery kanały od
prowadzające wodę. W raju tymi kanałami płynęły
-p ró c z wody - także mleko, wino i miód. Ten m o
del raju czeka w zaświatach na przybya e wiernych
uczniów Proroka. Z połączenia tych różnych kultu
ro wych wątków powstała wizja ogrodów średnio
wiecznych, w tym sadów, propagowanych w Euro
pie, a także w Polsce, przez zakony żebracze.

W mitologii i literaturze
Pomijając ahistoryczny Eden, do którego jabłko
dopisane zostało wiele lat później jako narzędzie
sprzeniewierzenia się Bogu, z owoców to właśnie
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ono jest najczęściej wymieniane w kronikach dzie
jów, mitologii i hteraturze.Wyjątkiem jest m alar
stwo, które dowartościowuje również inne owoce.
Od czasów starożytnej Grecji jest postrzegane
jako jabłko niezgody. Stało się tak za sprawą zło
tych jabłek nim f Hesperyd. Jedno z nich z napisem
„Dla Mą piękniejszej” rzuciła między Herę, Afro
dytę i Atenę bogini niezgody Eris. Między bogi
niami rozgorzał spór, która z nich najbardziej jest
warta grzechu i jabłka. Z rozkazu Zeusa (ależ ten
bóg musiał być zmęczony wiecznymi kłótniami
i intrygami mniejszych sobie bożków), spór miał
rozstrzygnąć Parys - syn króla Troi, Priama. I roz
strzygnął! Za najpiękniej szą uznał Afrodytę. Wcale
nie dlatego, że była najpiękniejszą wśród równych
sobie, ale dlatego, że obiecała mu za żonę nąpiękniejszą kobietę świata. Była nią Heleną żona kró
la greckiego Menelausa. Parys uwiódł Helenę, co
doprowadziło do wojny, a w jej rezultacie zagłady
Troi. Tak więc o losach Troi zadecydowało jabłko,
akoń trojański był tylko podwykonawcą.
Greccy bogowie, na czele z samym Zeusem,
choć na co dzień przebywali na Olimpie, to j ednak
od czasu do czasu lubili zabawić się na łonie natury.
Jednym z przykładów jest uczta weselna wydana
w ogrodzie Hesperyd po zaślubinach Zeusa i Hery.
Rosły w nim złote jabłką a ze źródełka wypływała
ambrozja. Było więc co się napici czym przekąsić.
Tę sielankę przerwała dopiero wyprawa Heraklesa.
Dzięki urokowi złotego jabłką wygrał batalię
0 rękę pięknej Kidyppe rączy Akontios, rzucając
jej pod nogi jabłka z napisem: przysięgam na Ar
temidę, że poślubię Akontiosa. Kidyppe skrzętnie
zbierała je spod nóg.W rezultacie przegrała wyścig
1 musiała poślubić Akontiosa. Choć początkowa
niezadowoloną to jednak rychło zmieniła zdanie,

fot. Wiesław Sumiński
77

PRZEMIANY

Od Edenu do Grójca, czyli krótka historia ogrodów i sadów

Jabłka, jako owoce powszechnie znane, są boha
bo Akontios okazał się oblubieńcem wprost wyma
rzonym. W ten oto sposób jabłko przyczyniło się do terami obrazów, utworów literackich i przyśpiewek
szczęścia rodzinnego.
ludowych. To do jabłka, umieszczonego na głowie
Do hesperyjskiego sadu, w którym rosły drzewa syna, strzelał z łuku Wilhelm Tell, a jabłoneczka
rodzące złote jabłka, nawiązuje w swej fraszce „Na zakwitała koło mego ogródeczka. Około XV wieku
lipę” Jan Kochanowski, postrzegając to drzewo jako jabłko wyparło też granat jako rekwizyt rzeźb Ma
oazę spokoju, bezpieczeństwa i harmonii. Zaś jego donny z Dzieciątkiem Jezus.
rówieśnik Mikołaj Rej w .Żywocie człowieka poćciWpływały również jabłka na rozwój nauki. Je
wego” podkreśla rozkosz i pożytek, jaki dają szcze śli wierzyć legendzie, Izaakowi Newtonowi udało
pienia drzew i hodowla winorośli, jako nieodłączne się odkryć prawo powszechnego ciążenia na widok
jabłka, spadającego na jego głowę.
składniki pracowitego i pobożnego życia na wsi.
Czego by się nie zrobiło dla wiecznie kwitnących
ogrodów! Zamężna Dianora z opowieści Boccacia
pt. „Cudowny ogród”, obiecuje oddać się swoje Sady i ogrody w dawnej Polsce
mu adoratorowi Ansaldowi pod warunkiem, że ten
stworzy dla niej wiecznie kwitnący ogród. Cel był Jeszcze nim do Polski przybyli w X3 wieku benedyk
wart grzechu do tego stopnia, że mąż adorowanej tyni, zakładając klasztory w Tyńcu, na św. Krzyżu,
radził jej dotrzymać danego słowa. Na szczęście dla w Mogilnie i Lubaniu (benedyktynem był ponoć Gall
Anonim), a przy nich klasztorne ogrody, na ziemiach
małżeńskiej pary nie było to konieczne.
Z biegiem lat sady i ogrody zdobywały coraz polskich najprawdopodobniej rosły drzewa owoco
więcej miejsca na mapach upraw rolnych. W Polsce we. Wycinali je przybysze zza Odry, wojujący w IX
w XIX wieku stały się one częścią także przydomo wieku z ówczesnym księciem Moraw Rościsławem.
wych zagród chłopskich. Wcześniej zdobyły uznanie Z kolei św. Otto, krzewiąc w I połowie XII wieku
dworów i dworków szlacheckich i stały się częścią chrześcijaństwo na Pomorzu nadbałtyckim, spotkał
codziennego życia. Pierwszy i chyba ostatni w lite tam liczne drzewa orzechowe. Zygmunt Gloger au
raturze przepis na przechowywanie owoców zosta tor monumentalnej „E ncyklopedii Staropolskiej”,
wił nam Stefan Żeromski w powieści „Przedwio wysnuwa stąd wniosek, że drzewa owocowe musia
śnie”: Był to zresztą czas, kiedy całe dystyngowane ły rosnąć także w najludniejszej między Pomorzem
towarzystwo z pałacu wraz z pełnymi taktu ciotkami a Morawią krainie, czyli na ziemiach polskich.
Benedyktyni oraz zakonnicy innych reguł przy
i samą panią Wiełosławską wdrapywało się na strych
dworu w cełu segregowania jabłek. Na tym strychu bywający do Polski, przynosili z sobą różne gatunki
były specjałne przegrody, rodzaj sąsieków, z dawna drzew owocowych z zachodniej i południowej Eu
ropy. Z tego okresu znane są odmiany jabłek zwa
wykpionych głiną i zasypanych sieczką...
Choć erotyki Bolesława Leśmiana kojarzą nam ne daportami lub oportami, które w II połowie XII
się z innym owocem - malinami, to jednak w to wieku rozprzestrzeniły się na terenie całej Polski.
miku „W malinowym chruśniaku” nie zabrakło też Jan Długosz pisze, że jabłka na ziemiach polskich
motywu jabłka, które kochanka, niczym biblijna zaczęto także przysposabiać do hodowli z dziczek,
Ewa Adamowi, ale już bez udziału węża, podała porastających pola, lasy i gaje. Zasługę tę przypi
suje Cystersom, sprowadzonym w XII wieku z nie
swemu kochankowi poprzez pocałunek:
mieckiej Pforty. Przy okazji chwali Jarosława Skot
Z własnej wołi, ze śpiewnym u cełu łoskotem
nickiego, obranego w roku 1342 biskupem gnieź
Z jabłoni na murawę spada jabłko białe,
Łamiąc w drodze kołejno gałęzie spróchniałe,
nieńskim, jako męża sławnego z zakładania miast
i ogrodów. O tym, że sady i owoce były ważne tak
Co w ślad za nim - spóźnione - opadają potem
dla ówczesnej gospodarki, jak i diety, świadczy to,
Chwytasz owoc, zanurzasz w nim zęby na zwiady że Długosz, pisząc o Kazimierzu Wielkim odnoto
I podajesz mym ustom z miłosnym pośpiechem,
wał, że król, będąc już chory, nadużywał owoców.
A ja gryzę i chłonę twoich zębów ślady,
Za godną odnotowania uznał też srogą zimę roku
Zębów, które niezwłocznie odsłaniasz uśmiechem. 1364, z powodu której wymarzło i poschło wiele
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drzew owocowych. Od Kazimierza Wi elki ego da
tuje się też bujny rozwój winnic. Dziś ich ślady
przechowały się tylko w nazwach miejscowości:
Winiary, Winiarki, Winniczki, W innicą W innaitp.
0 znaczeniu, jakim w średniowieczu cieszyło się
jabłko, świadczą insygnia królewskie w postaci
berła i jabłka. Dokonujący w imieniu papieża ko
ronacji arcybiskup, dawał królowi berło do prawej,
a jabłko do lewej dłoni, jako symbole monarszej
władzy.
Przyklasztorny ogród średniowieczny w swej
idei nawiązywał do raju biblijnego. Jego najważ
niejszym elementem był czworoboczny wiry darz,
otoczony krużgankami. Wysadzany był roślinami,
które - oprócz walorów estetycznych - nosiły sobą
pewną symbolikę. P%.osły w nim -fiołki (symbol pokoiy), róże (symbol krwi męczeńskiej), białe lilie
(symbol wiary), bukszpan (symbol nieśmiertelno
ści), jabłoń (symbol zła). Były to więc znakomite
warunki dla spacerów, wypoczynku i kontemplacji
1 może dlatego zwano również wiry darz rajem bi
blijnym. Czworoboczny układ wiry darz a przypo
minał o czterech rzekach raju, aj ego rogi o czterech
ewangelistach.
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Poza wiry darz em był też warzywnik, w którym
siano lub wy sadzano bób, groch, soczewicę, cie
ciorkę, kapustę, rzepę i cebulę. V/ niewielkim herbularis rosły szałwią ru tą m iętą koper, rozmaryn,
kminek, rumianek, cząber, rzeżuchą wrotycz, bazylia. W sadzie królowały jabłonie, grusze, wiśnie,
śliwy, czereśnie, brzoskwinie, pigwy i dziś stop
niowo wracające do łask, morwy. Dopdnieniem
był gaik i kw ietm łąka ze stokrotkami, orlikami,
dzwonkami, krokusami, nagietkami, konwaliami,
fiołkami itp. Pośrodku w nydarzalub w pobliżu w a
rzywnika usytuowana była studnia. Braciszkowie
mieli więc wszystko, co do życia potrzebne. Śre
dniowieczny ogród przyklasztorny był wzorem dla
parkow i o grodów zakładanych w przyszłości przez
osoby świeckie.
Jednym z nich np. był przypałacowy ogród
w Łobzowie (dziś jest to prawie centrum Krako
wa), w którym lubił czas spędzać Stefan Batory
wraz z Anną Jagiellonką a i sam Jan III Sobieski
bardziej wolał w Łobzowie świętować wiktorię
wiedeńską niż na Wawelu. Może dlatego, że lubił
przyrodę, czemu dawał wyraz projektując ogrody
w Wilanowie i Żółkwi.

fot Wiesław Sumiński
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fot. Wiesław Sumiński

O tym, że ogrody (sady) stały się nieodłącznym
elementem polskiego krajobrazu, świadczą liczne
nadani a i fundacje. Na przykład pleban w Solcu nad
Wisłą otrzymał w X V w ieku, jako uposażenie, pięć
ogrodów. Z a„ućciw e zasługi” rzeźbiarz i architekt
florencki Santi Gucci otrzymał od wojewody A n
drzej a Firleja ogród w Janowcu. Dwa ogrody po
darowała kościołowi i szpitalowi dla ubogich w Ja
nowcu Barbara Tarłowa
Źródeł o hortus arcis jest mało i może dlatego te
nieliczne, które się zachowały, m ają swój urok, jak
opis sadu z folwarku R a jz roku 1653: o d południa

że w czasach saskich nie tylko ucztowano, cytuje
w haśle O grody,, R.egestr drzew o gro du o szczep alińskiego z r. 1723”, przechowywany w czasach Gloge
ra p rzez Al ek sandra M ak ow^ski eg o, wł aś ci a el a Wo li
Osowdńskiej i Oszczepalinaw^powdecie radżyńskim.
Za Glogerem przytoczmy fragmenty tego uroczego
dokumentu, „aby dać obraz źródłowy ogrodu pol
skiego w dobie saskiej”:

w inniczka gdzie się i w ino rodzi i drzew ek brzoskw i
ni owych albo m ordow ych urodzajnych je s t p ó l kopy.

bzem w ło skm obsadzona, szczepów 9, brzoskw inia I.
Trzecia kw atera porzeczkam i obsadzona, szczepów

P od górą je s t ogró d włoski wielki, fig la rn ia porząd
na, w niej drzew fig o w ych 39, w szystkie dobrze ob

2, brzoskw iń 8, śliw w ęgierskich 3 Czwarta kw atera
porzeczkam i obsadzona, szczepów 9, śliw w ę g e r

rodziły, drzew a brzoskw iniow ego, m orelow egp i in 
nego około 300 sztuk, tam że dw a ogrody warzywne.

s k c h ó, brzoskw iń 2. P iąta kw atera porzeczkam i
obsadzona, szczepów 7, śliw w ę g e r s k c h 4. Szósta

W chodząc do ogrodu pierw sza kw atera rodzyn
kam i obsadzona na trzy strony, z czw artej bzem w łoskm . K oło pokojów, p o czą w szy od jurty, a ż do roga
stołow ej izby lub rys te m obsadzona. Druga kwatera

Wspomniany Zygmunt Gloger w „Encyklopedii kwat. A g e s tern obsadzona z jed n e j strony a z dw óch
Staropolskiej” droczy się lekko z banałem: Za króla porzeczkam i, a z czw artej śliw am i białemi, szczepów
Sasa jedz, p ij i p o p u szcza j pasa. M aj edno cześnie żal 9, śliw w ę g e r s k c h 2. Siódm a kwat. N a trzy stro
do prawnuków owych żarłoków i opilców, że w pa ny a g e s tern obsadzona, na cz\wartą porzeczkam i,
pierach po przodkach nie odnaleźli materiałów do bukszpanem wysadzana, we środku scnwiny kerz,
dziejów kultury ogrodniczej w Polsce. A na dowód, szczepów 7, brzoskw iń 4, śliw w ę g e r s k c h 2 i w iśnia
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hiszpańska 1. (...). Czyni cały sad jabłoni 121, gru to było możliwe - winnice. W tym czasie powsta
ły winnice przy zamku w Niepołomicach, w którym
szek 46, brzoskwiń 30, śliw węgierskich 26.
Z przytoczonych fragmentów wynika, że ogród Zygmunt Stary lubił odpoczywać po trudach polo
w czasach saskich, nie był ani ogrodem włoskim, wania w okolicznej puszczy, na skarpie w Górze
francuskim czy angielskim. Za to był ogrodem ty Kalwarii, od której „odstąpiła” Wisła, czy na zboczu
powo polskim. Jego mozaikę tworzyły tak krzewy góry zamkowej w Pińczowie. W tej ostatniej miej
i drzewa owocowe, jak i krzewy ozdobne i użytecz scowości istniała ona jeszcze w latach siedemdzie
ne. Rodzynki to dzisiejszy berberys, lubrystto ligu- siątych ubiegłego wieku, budząc powszechny po
ster, a sawiny kierz to krzew posiadający w medy dziw i zdumienie. Jej kres nastąpił wraz ze śmier
cynie ludowej dość szerokie zastosowanie. W „Re cią opiekującego się nią emerytowanego profesora
gestrze” brakło tylko derenia, ale gdy ten drzewo- miejscowego Liceum im. Hugona Kołłątaja Olecha
krzew dotarł do centralnej Polski z Podola i zdążył (Zbigniewa, bodajże). Jeszcze do dziś tkwi w mojej
się trwale rozpowszechnić, właściciele przydwor- pamięci zgarbiona postać profesora Olecha grze
kowych ogrodów musieli opuścić nie tylko swoje biącego w ziemi w zimny, pochmurny, słotny dzień
sady, ale również domy i majątki. A ogród polski, i pochylającego się z uwagą nad krzaczkiem winoro
w przeciwieństwie do włoskiego, francuskiego, an śli. Dziś w miejscu dawnej winnicy straszą urządzo
gielskiego nie zaistniał w historii sztuki ogrodowej ne z dykty budki działkowiczów i zielska, z których
z dwóch przyczyn. Po pierwsze dlatego, że Polska miejscami wynurzy się krzak winorośli.
chyliła się ku upadkowi i to, co było jej specyfiką,
nie stanowiło już atrakcji dla bliższych i dalszych
sąsiadów. Po drugie, nasi przodkowie przestali wie Największy sad Europy
rzyć w wartość tego, co sami wytworzyli. Pod tym
Początki powstania największego sadu Europy, jak
względem jesteśmy im bardzo podobni.
Jest paradoksem, że w kraju upraw drzew jabło zwane są okolice Grójca, również związane są z kró
niowych, nie wykształciła się sztuka wyrobu cydru, lową Boną. Otrzymawszy w roku 1545 znaczne poła
jak stało się to chociażby w mniej pod tym wzglę cie ziemi w okolicach Grójca, dbała o rozwój na tym
dem zasobnej Anglii. Wprawdzie już około XV terenie sadownictwa, ustanawiając dla posiadaczy
wieku jabłczynką zupę z jabłek zwano, a jabłkówką ogrodów liczne przywileje. Dały one początek po
- nalewkę na jabłkach, ale ten rodzaj trunku miano wstawaniu wielu sadów przy obejściach dworskich
i chłopskich, w tym głównie jabłoniowych. Pod tym
w pogardzie. Pisał przecież Andrzej Morsztyn:
względem do tej pory nic się nie zmieniło, prócz ro
Piłeś jabłecznik przykry i grusznice,
dzajów i gatunków wysadzanych jabłoni.
Które ma Normand na miejscu macice (wina)
Dzieło królowej Bony, aby przetrwać, musiało
Nie jest wykluczone, że napój alkoholowy w po
staci wina lub czegoś zbliżonego do cydru, produko oczywiście znaleźć godnych kontynuatorów. Nie
wali chłopi z surowca uzyskanego z przydomowych małe zasługi w tym zakresie położyli również du
sadów. Chłopami jednak nikt z warstw tzw. oświe chowni, jak Roch Wójcicki z Belska, Niedźwiedzki
conych nie przejmował się, więc zabrali do grobów z Łęczeszyc, Stefan Roguski z Goszczyna i Edward
większość tajemnic towarzyszących ich ziemskiemu Kawiński z Konar, którzy w XIX wieku byli głów
bytowaniu. Takie wino lub cydr pamiętam jednak nymi propagatorami ogrodnictwa w tym regionie.
z czasów wczesnego dzieciństwa, choć - z oczywi
O tym, że praktyka sadownicza na terenie Gróstych względów - nie dane było mi go skosztować, jecczyzny w początkach XX wieku nie była po
wszechna, świadczy siódme „przykazanie ogrodni
a zapytać o to dziś już nie bardzo jest kogo.
Nowe impulsy do rozwoju ogrodnictwa, sadow cze” z dziesięciorga sformułowanych przez propa
nictwa i warzywnictwa wniosło przybycie do Polski gatora kultury sadowniczej na tym terenie Witalisa
włoskiej księżniczki Bony. W nadanych jej przez Urbanowicza: Nie kradnij, a raczej nie posyłaj
męża - króla Zygmunta Starego włościach w Ko swoich dzieci po jabłka do cudzego ogrodu, a le
ronie i na Litwie, z jej polecenia karczowano lasy, piej sam zasadź u siebie ogródek, a dziecko naucz
zamieniając je na pola uprawne, sady i - tam gdzie poszanowania roślin i cudzej własności.
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W roku 1939 Filewicz wraz ze swoją najzdol
Z przykazań Urbanowicza prorocze okazało się
czwarte: Czcij i szanuj drzewko owocowe, bo w nim niejszą asystentką, Ireną Modlibowską, udali się
jest przyszłość kraju. Ty, bracie, będziesz miał setki za do Stanów Zjednoczonych, gdzie spotkali się ze
owoc, a kraj miłiony i miłiardy. Tak faktycznie stało Szczepanem Pieniążkiem, wspólnie podróżując po
się, ale musiało jeszcze wiele wody w Wiśle upłynąć Stanach celem zapoznania się z najnowocześniej
i wielka praca musiała być wykonana tak przez samych szymi metodami upraw sadowniczych. Po latach
sadowników, jak i wspomagających ich ludzi nauki,
tak ten wspólny pobyt wspominał profesor Szcze
Do tych pierwszych należał Jan Cieślak z Pogó- pan Pieniążek: Po zakończeniu każdego dnia zbie
rzyc, który - jako pierwszy w Polsce - wybudował rał iśmy się w pokoju doktora Fiłewicza i do późna
w roku 1918 przechowalnię owoców. Przy wyso w nocy dyskutowałiśmy w najdrobniejszych szcze
kiej kulturze upraw, pozwalała mu ona na uzyski gółach to, cośmy w sadach widziełi i to, cośmy od
wanie bardzo wysokich cen za wysokiej jakości naszych rozmówców usłyszełi.
A było co oglądać i co podziwiać. W owym cza
owoce sprzedawane poza sezonem ogrodniczym.
Innym praktykiem był Tadeusz Daszewski - wła sie Stany Zjednoczone byty już światową potęgą
ściciel Nowej Wsi do roku 1945, osoba niemal zapo w dziedzinie nauki i praktyki sadowniczej. Można
mniana (pewnie dlatego, że szlagon), do czasu przy powiedzieć, że ten kraj przeszedł przyśpieszoną ścież
pomnienia jego postaci przez Centralną Bibliotekę kę edukacji w tej dziedzinie. Kolonizatorzy zastali
Rolniczą. Jako sadownik, chętnie dzielił się swoją tam bowiem tylko dziko rosnące jabłonie. Jako we
wiedzą i doświadczeniem, propagując zakładanie własnym mniemaniu przedstawiciele wyższej kultu
sadów. Najprawdopodobniej jako pierwszy wyeks ry panów, nie interesowali się w jakim stopniu i czy
portował wyprodukowane przez siebie owoce poza w ogóle byty one wykorzystywane przez rdzennych
granice Polski. Jako pierwszy hodował gatunki drzew mieszkańców .Ameryki. W zamian woleli sprowadzić
niskopiennych. Założył firmę sadowniczą pod nazwą jabłonie ze swych macierzystych krajów. Jako pierw
„Owoce sortowane Nowa Wieś”, która specjalizowała szy uczynił to William Blaxton, wysadzając jabłonie
się w produkcji rozmaitych gatunków jabłek, gruszek, w Bostonie już w roku 1623.12 lat później, w wyniku
czereśni, wiśni, śliwek i brzoskwiń. W sprzedaży po konfliktu z władzami kolonialnymi, przeniósł się do
jawiały się one pod własnym logo firmy.
Rhode Island, gdzie również założył swój sad. Dał też
Rychło w sukurs sadownikom przyszli ludzie początek niektórym nowym odmianom.
Symbolem popularyzacji jabłek i jabłoni stał
nauki. Pierwsza Sadownicza Stacja Doświadczal
na powstała w roku 1931 w Sinołęce koło Mińska się Johny Appleseed - misjonarz i pionier szkółMazowieckiego. Jej założycielem i kierownikiem karstwa, którego działalność przypadła na I poło
był Władysław Filewicz, zwany łekarzem drzew. wę XIX wieku. W społeczeństwie amerykańskim
Z wykształcenia nie był sadownikiem lecz medy utrwalił się jego wizerunek jako wysiewającego na
kiem z tytułem doktora. Jednak dzięki ogromnej siona jabłoni. Wędrując po Stanach, głosił kazania,
wiedzy sadowniczej, uzyskanej drogą samouctwa, sadził nasiona i sprzedawał osadnikom uzyskane
doktor Filewicz stał się uznanym na arenie polskiej z nich sadzonki. Chętnie je nabywali, nie tylko ze
i międzynarodowej autorytetem w dziedzinie kul względu na ich użyteczność, ale również dlatego,
tury sadowniczej. Dużo pisał i wykładał w Polsce że kojarzyły im się ze stronami rodzinnymi. .Ame
i zagranicą (USA, Kanada, Niemcy, kraje skandy rykanie sadzili jabłka wszędzie, gdzie pozwalał na
nawskie i ZSRR). Brał udział w międzynarodo to klimat i warunki glebowe, a zasiedlając nowe te
wych kongresach ogrodniczych, wygłaszając tam reny na Dzikim Zachodzie, przenosili tam również
referaty. Za jego sprawą Sinołęka stała się obiek zwyczaj zakładania sadów. W ten sposób rodziła
tem zainteresowań światowego sadownictwa. Wła się jabłkowa potęga Stanów Zjednoczonych.
dysław Filewicz, wraz ze sztabem współpracowni
Wybuch II wojny światowej i okres okupacji od
ków, opracował metody sadownictwa w surowym ciął trójkę sadowników od kraju. Przeczuwając jej
klimacie. Wiodącymi tematami badań w Sinołęce wybuch, Filewicz i Modlibowską ruszyli w drogę po
było leczenie uszkodzeń mrozowych drzew owo wrotną, ale do Polski nie udało im się dotrzeć. Osie
dli w Anglii, a Szczepan Pieniążek powrócił do Pol
cowych oraz ocena podkładek i odmian.
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ski w roku 1945 pierwszym statkiem, jaki wypłynął
do naszego kraju. Doświadczenia nabyte przez niego
za Wielką Wodą spożytkował w pracy kierowanego
przez siebie przez długie lata Instytutu Sadownictwa
i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Przekazywał on
najnowszą wiedzę i doświadczenia w uprawie drzew
owocowych me tylko lokalnym sadownikom.
Za sprawą profesora Pieniążka rozszerzał się are
ał upraw sadowniczych wzbogacany o nowoczesne
odmiany drzew Powstawały też nowe plantacje na
terenach obecnych województw świętokrzyskiego,
łódzkiego, lubelskiego i lubuskiego. Sady ho do wdane
zakładano nawet na obszarach, które nie miały pod tym
względem żadnych trądyqi, jak na terenie Niecki Nidziańskięj w świętokrzyskim. Dziś największe skupi
ska sadów?' istnieją w? w?ojew?ództw?ach mazowieckim,
lubelskim, łódzkim, świętokrzyskim, wielkopolskim
i lubuskim. Drugim pod względem wielkości obsza
row i sadów? po grójeckim jest Sand orni ersz czyzna
Wprawdzie już Gall Anonim pisał, że w? okolicach San
domierza drzewa owocowe wydają tu obfite i smacz
nie owoce, ale później ta tradycja gdzieś się zagubiła
Sięgnięto do mej po I w?ojme światow?ęj za spraw?ą
Publicznej Szkoły Przysp os obiema Gospodyń Wiej
skich im. Królowej Jadwigi, założonej w? roku 1923
w? podsandomierskim M oko szynie. Wśród wykłada
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nych w? niej przedmiotów? było też sadow?nictwo i w?arzywnictwo zarówno w? wymiarze teoretycznym, jak
i praktycznym. Do rozwoju ogrodnictwa na tym terenie
przyczyniło się też pow?stame w? roku 1935 Spółdzielni
Ckvocow?o-Warzywnej Ziemi Sandomierskiej w? San
domierzu. Była to reakcja sandomierskich sadow?mków? na kłopoty ze zbytem ow?oców? i w?arzyw. Dziś po
spółdzielni pozostało już tylko, niestety, w?spommenie.
Lokalnym „Pieniążkiem” był na Ziemi Sandomierskiej
Ludwik Kurzański (1339-1974 )-mezw?ykle ceniony
sadownik - praktyk, w?yróżmąjący się w?produkcji ma
teriału szkółkarskiego, w?spółzałożyciel w?spommanęj
Spółdzielni Ow?oco w?o-Warzywnęj, inicjator budowy
przechow?alm ow?oców?i w?arzyww? Dwikozach.

Sady w dobie współczesnej
W czasach, gdy głów?ną siłą pociągow?ą był koń,
a transport w?odny przeszedł do lam usa dziejów?
w?ażna była lokalizacja upraw? sadow?mczych. Pod
tym w?zględem (bliskość Warszawy) Grójec miał
zdecydow?ame uprzyw?ilejow?aną pozycję i potrafił
ją wykorzystać. Sandomierz przed II w?ojną światow?ąliczył zaledw?ie 11 tysięcy mieszkańców? Poza
tym w?ielu z nich miało sw?oje sady przydomow?e.

fot Wiesław Sumiński
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V/ zaistniałej sytuacji sandomierscy sadownicy
mieli duże kłopoty za zbytem owoców, co utrud
niało rozwój sadownictwa na tym terenie, mimo
bardzo korzystnych warunków glebowo-klima
tycznych. Zmiana nastąpiła wraz z żywiołowym
rozwojem motoryzacji, któremu towarzyszyło bo
gacenie się rolników, uwolnionych od obowiązko
wych dostaw w iatach siedemdziesiątych ubiegłego
wieku. Owoce i warzywa najpierw za sprawą pry
mitywnych „Zuków” i „Tarpanów”, apóźniej coraz
nowocześniejszych środków transportu, zaczęły
trafiać na rynki dużych miast, gdzie były nabywane
wprost od rolników. I tak jest do dziś.
Kolejny impuls rozwojowi kultury sadowniczej
dały giełdy i rynki hurtowe. Niewątpliwie wiele
z nich powstawało na wyrost, bez szans powodzenia
nawet po powierzchownej analizie ich usytuowania
i związanej z tym możliwości sprzedaży, ale te, które
pozostały (ze znanych mi Katowice, Kraków, Wro
cław, nie wspominając już o Broniszach), spełniają
swą pozytywną rolę. Dzięki nim rolnicy sprzedają
wyprodukowane przez siebie owoce i warzywa już
me tylko „na kila” . Większe partie towaru zakupu
ją od mch pośrednicy związani z wielkimi sieciami
handlowymi, a także właściciele sklepów i sklepi
ków. Odwiedzając jakiś czas temu giełdę w Sando
84

mierzu wi dział em, j ak towar z mm ej szych samocho dów i przyczep jest przeładowywany do Tirów na
obcych rejestracjach, głównie zza wschodniej grani
cy Polski. Ten rodzaj sprzedaży jest jednak bardzo
uciążliwy dla właścicieli sadów Nie dość, że silą
rodziny muszą towar wyprodukować i posegrego
wać, to jeszcze muszą też go sprzedać po korzystnej
ceme. Pod tym względem zupełnie nowe możliwości
dają grupy producenckie. Dzięki mm rolnik ma tylko
wyprodukować dobry towar. Całą dalszą logistyką
zaj muj ą si ę wysp ecj alizo wan e służb y.
Z danych przesłanych przez Agencję R.estruktuiyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyniką że w Polsce
Sankcjonuje 122 wstępnie uznanych grup producen
tów owoców i warzyw (GP) i 133 już uznanych orga
nizacji producentów owocowi warzyw (OP). V/ su
mie zrzeszają one 7333 producentów tego asortymen
tu. Liczb a wstępnie uznanych grup producentów owo
ców i warzyw (GP) wygląda następująco w rozbiciu
na po szczegó lne woj ewó dztwa: m azo wiecki e - 4 3,
wielkopolskie i kujawsko-pomorskie po 14, lubelskie
-1 0 , dolnośląskie i świętokrzyskie po 9, łódzkie i po
morskie po ó, podkarpackie- 4 , śląskie - 3 , opolskie
i podlaskie po 2 i warmińsko-mazurskie - 1. Dziewi
cze tereny stanowią pod tym względem województwa
łubu ski e, m ał op ol ski e i z acho dm o-p om orski e.
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Województwo warszawskie z 53 grupami przo
duje też na mapie uznanych organizacji producen
tów owoców i warzyw. Na dalszych miejscach są:
wielkopolskie - 34 grupy, kujawsko-pomorskie 27, lubelskie - 22, łódzkie - 13, małopolskie - 11,
świętokrzyskie - 7, lubuskie - 5, opolskie i pomor
skie po 4, dolnośląskie, śląskie i podkarpackie po
2 oraz podlaskie i warmińsko-mazurskie po jednej
grupie. Ogólnie rzecz ujmując obecność grup pro
ducentów owoców i warzyw pokrywa się z obsza
rami upraw tych surowców.
Jako formy prawne grup i organizacji producen
tów owoców i warzyw przeważają spółki z ogra
niczoną odpowiedzialnością (258 podmiotów). Na
dalszych miejscach są spółdzielnie (24 podmio
ty), zrzeszenia (21 podmiotów) i stowarzyszenia
(7 podmiotów).
Grupy producenckie mogły powstać nie tyl
ko dzięki wzrastającej świadomości sadowników
i warzywników co do konieczności organizowania
się rolników w celu sprostania wymogom konku
rencyjności na europejskim i światowych rynkach.
Wiele z nich mogło osiągnąć nowoczesny poziom
produkcyjno-technologiczny dzięki wydatnemu
wsparciu, jakiego udzieliła im Agencja Restruk
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 314 wstępnie
uznanym grupom producentów owoców i warzyw
przyznała ona pomoc na kwotę ogółem 7088,7 min
złotych, w tym 317,6 min zł na pokrycie kosztów
związanych z utworzeniem grup i prowadzeniem
przez nie działalności administracyjnej oraz 6771,1
min zł na pokrycie części kwalifikowanych kosz
tów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie
dochodzenia do uznania. Dziewięć uznanych or
ganizacji producentów owoców i warzyw Agencja
zasiliła z funduszu operacyjnego kwotą 18,2 min zł.
Dzięki ARiMR mogłem odwiedzić niektóre
grupy producentów owoców i warzyw w woje
wództwie mazowieckim i łódzkim, jak „Pieczar
ka Centrum” Sp. z o.o. w miejscowości Zawada
koło Tomaszowa Mazowieckiego, „Bialski Owoc”
Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej, czy „Janfruit”
Sp. z o.o. w Dąbrówce Nowej koło Błędowa. Są

Od Edenu do Grójca, czyli krótka historia ogrodów i sadów

to nowoczesne centra, w których owoce i warzy
wa myje się, pakuje, przechowuje w magazynach
w ściśle kontrolowanych warunkach, no i ... rów
nież eksportuje. W halach zwracają uwagę nowo
czesne linie technologiczne, sortownie i pakownie,
a na sterylnie czyściutkich placach przyciągają
uwagę „fuli wypasione” samochody ciężarowe,
wózki widłowe itp. Daleko więc odbiegliśmy nie
tylko od kopców, ziemianek i sąsieków, o których
wspomina Żeromski w „Przedwiośniu”, ale i od
chłodni użytkowanych dziś jeszcze przez indywi
dualnych sadowników.
Jabłonie też już są inne: wiotkie, powierz
chownie ukorzenione, przypominające duży pęd
przywiązany do druta, aby mógł rosnąć w pozycji
kolumnowej, a nie leżącej w wyniku sity wiatru.
Próżno też szukać woni w okresie kwitnienia i wie
lobarwnych liści jesienią. Taka jabłoń ma rodzić,
a nie pięknie wyglądać, by po kilku latach ustąpić
miejsca innej wiotkiej sadzonce. I tylko jedno się
nie zmienia: uroda jabłka. Kto zaś pragnie odnaleźć
aurę dawnego raju i schować głowę przed skwarem
pod rozłożystą gruszą lub jabłonią, musi poszukać
wciąż jeszcze zachowanych starych sadów. Ostat
nio stare odmiany jabłek - szarych i złotych renet,
koszteli itp. znów wracają do łask. Na terenie Su
walskiego Parku Krajobrazowego realizowany był
projekt odnowienia sadów owocowych ze starymi
odmianami jabłoni (ananas bereżnicki, kosztela,
papierówka i pąsówka) i grusz (cukrówka litewska,
korobówka, gruszkowe rewelskie). Suwalszczyzna
praktycznie bowiem została pozbawiona drzew
owocowych. Po prostu nowe, niskopienne odmiany
nie chciały tam rosnąć z uwagi na chłodny klimat.
Jeśli natomiast ktoś chce znaleźć rudymenty
polskiego ogrodu w Warszawie, może odwiedzić
osiedle „Sady Żoliborskie” z parkiem wysadzonym
drzewami i krzewami owocowymi lub inne parki
i skwery, na których rosną rajskie jabłonie. Wpraw
dzie zostały one sztucznie wyhodowane przez czło
wieka, ale ten, kto ma trochę wyobraźni, bez trudu
znajdzie w kontemplacji ich piękna namiastkę bi
blijnego raju.
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Był taki teatr
14 września w warszawskim Muzeum Niepodległości świętowano 3 0 lat Teatru w Drodze. Działał on
p o d patronatem Teatru Wsi Polskiej w latach 1 985-1988. Stworzył go i kierował nim Janusz Marcin
kiewicz. Teatr odwiedził l l województw, przebył około 3 tysiące kilometrów, dał 174przedstawienia,
które obejrzało około 32 tysiące widzów, głównie dzieci. Jego gjćwnym celem było upowszechnianie
występów profesjonalnych teatrów w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym. W skład zespołu
wchodzili profesjonalni artyści z różnych teatrów polskich. Przemieszczali się wozami konnymi za
projektowanymi p rzez Adama Kiliana, na wzór średniowiecznych wędrujących trup teatralnych. Ak
torzy uczestniczący w imprezie, p rzez cały czas je j trwania ubrani w kostiumy, odwzorowywali życie
średniowiecznych wagantów. Spektakle odbywały się p o d gołym niebem, w naturalnych warunkach
scenicznych, gdzie zatracał się dystans między aktorami i widownią.
W trakcie spotkania zaprezentowano film Maryli Rowińskiej o Teatrze w Drodze - „ Tyle masz w so
bie radości". O Teatrze Wsi Polskiej i Teatrze w Drodze rozmawiałam p rzy okazji otwarcia wystawy
z Markiem Łuszczyńskim, współzałożycielem i dyrektorem Teatru Wsi Polskiej, działającym p rzy Za
rządzie Krajowym Związku M łodzieży Wiejskiej w latach 1984-1988.

Co kryje się pod wielce zobowiązującą na
zwą: Teatr Wsi Polskiej?

- Jest to, a właściwie była instytucja powołana
w marcu 1934 roku przez prezydium Zarządu Krajo
wego Związku Młodzieży Wiejskiej po to, by promo
wać najwartościowsze dokonania amatorskiego mchu
teatralnego na wsi. Miał a także prezentować najlepsze
wiejskie zespoły teatralne w Warszawie oraz sprawo
wać opiekę nad nowopowstałymi wiejskimi zespo
łami teatralnymi, udzielać pomocy repertuarowej,
a w esz ci e organizować wyjazdy artystów zawód ow ychnaw ieś. Cele były więc bardzo ambitne.

- Jak doszło do powstania tego teatru, kto
wpadł na ten pomysł?
- Ideę zaszczepiła Leszkowi Leśniakowi, który
był przewodniczącym Zarządu K rą owego ZMW
wielce zasłużona dla teatru wiejskiego Zofia Sola
rz ow ą która opowiadała nam o swoich przedwo
jennych dokonaniach. Teatr, który stworzyłą na
zywała teatrem Gacaków, bo związany był z Gacką
36
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Górką, gdzie ze swoimi podopiecznymi stworzyła
tak zwany teatr z pieśni, ale nie tylko. Występowali
również na deskach teatrów zawodowych: przyjmo
wał ich teatr Osterwy, a także teatry lwowskie. Za
chowały się plakaty zapowiadające te wydarzenia.
—Jak zapamiętał Pan tę niezwykłą osobę?
- Zofię Solarzową poznałem zanim zacząłem
współpracę z Teatrem Wsi Polskiej będąc pracowni
kiem Zarządu Krajowego ZMW Zachodziła czasem
do siedziby Związku. Wiele o niej wcześniej słyszałem
i nie ukrywam, że podczas pierwszego naszego spotka
nia doznałem silnego wzruszenia i od tej pory starałem
się spotykać z nią jak najczęściej. M ała już wtedy 80
lat, ale była niezwykle żywotna, błyskotliwa, dowcip
na. Pamiętała wszystkich swoich wychowanków i im
ponowała wiedzą. Współpracując z panią Zofią korzy
stałem z każdej okazji, aby z nią porozmawiać.
—I kontynuował Pan jej dzieło?
- Tak, ale to zaczęło się parę lat później. W 1983
roku Zarząd Krajowy ZMW urządził z wielkim roz
machem ogólnokrajowe dożynki w Pińczowie. Za
proszono liczne zespoły, o których istnieniu nawet
nie wiedzieliśmy. Byłem jednym z organizatorów
tego przedsięwzięcia. Cały program dożynek był
przygotowywany i realizowany przez nasz związek.
Okazało, że potrafimy organizować duże imprezy,
że mamy doskonały kontakt z artystami. Wtedy też
chyba Leszek Leśniak uwierzył, że jesteśmy w sta
nie zrealizować ideę Teatru Wsi Polskiej, do której
to realizacji od dłuższego już czasu przekonywała
go pani Zofia Solarzowa, że można wiejskich ar
tystów pokazać inaczej: nie na boiskach, nie w re
mizach, tylko dać im sztafaż prawdziwie teatralny.
Dyrektorem nowego teatru został Zdzisław Koczara, dziennikarz z wieloma cennymi kontaktami
i filozofią życiową: „nie ma spraw nie do załatwie
nia”. Byłem jego zastępcą i zajmowałem się logisty
ka czyli mówiąc inaczej... wszystkim. A problemów
było oczywiście mnóstwo. Zadaniem dyrektora było
rozpoznać środowisko, dokonać przeglądu zespo
łów, rozmawiać z twórcami. Ja musiałem zadbać
o to, gdzie mają mieszkać członkowie zespołów, co
jeść i - przede wszystkim - gdzie wystąpić. Ustalili
śmy już wcześniej, że musi to być prawdziwa scena
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w prawdziwym teatrze. Poza tym plakaty, zapowie
dzi teatralne, recenzje prasowe, czynna garderoba...
wszystko, czym dysponuje profesjonalny teatr.
—Które warszawskie teatry gościły zaprasza
ne przez Was wiejskie zespoły teatralne i z jakim
przyjechały repertuarem?
- Pierwszym spektaklem wystawionym przez
Teatr Wsi Polskiej w teatrze Studio w Warszawie
było „Pieczenie chleba” w wykonaniu teatru poezji
„Kalina” z Krzycka Wielkiego z Wielkopolski. Po
przedstawieniu częstowano oczywiście publicz
ność świeżo upieczonym chlebem. Przedstawienie
odniosło sukces co otworzyło nam drogę do dalszej
współpracy. Bardzo popularny wówczas telewizyj
ny „Pegaz” poświecił mu specjalny program. Do
dam, że w tym samym teatrze odbyła się rejestro
wana i wyemitowana potem z niewielkimi skrótami
przez telewizję debata na temat teatru ludowego
pod patronatem Narodowej Rady Kultury.
—Jakie kręgi publiczności zainteresował Te
atr Wsi Polskiej i jakie spektakle spodobały się
najbardziej?
- Początki z publicznością były niełatwe. Roz
wieszaliśmy afisze, dawaliśmy ogłoszenia o spek
taklach, wystawialiśmy przed teatrem bannery
z informacjami. Znaczna część biletów, oczywi
ście bezpłatnych, była rozprowadzana przez kasę
teatralną. Zapraszaliśmy nasze rodziny, przyjaciół,
wszystkich, kogo się dało. Wielu wychowanków
pani Zofii Solarzowej mieszkało wtedy w Warsza
wie, więc wraz z nią przychodziło na spektakle kil
kanaście osób. Sporo zaproszeń brało Mnisterstwo
Rolnictwa oraz Mnisterstwo Kultury i zwykle mie
liśmy pełną widownię, chociaż zdarzały się też nie
powodzenia, na szczęście nieliczne.
—Co decydowało o wyborze zespołów prezen
tujących się na warszawskich scenach?
- Z wyborem zespołów i spektakli nie było trud
ności, ponieważ co roku odbywały się Regionalne
Sejmiki Wiejskich Zespołów Teatralnych. Najlepsi
brali udział w krajowym przeglądzie w Tarnogro
dzie, który funkcjonuje do dziś pod nazwą Ogólno87
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Z Zofią Solarzową

polski Przegląd Teatrów Wsi Polskiej. Finalistów
wspomnianego Sejmiku zapraszaliśmy do Warsza
wy. Oczywiście toczyliśmy dyskusje nad kształtem
Teatru Wsi Polskiej, wśród których byli m.in.: Anto
ni Śledziewsłd - folklorysta, Jacek Szczęk - reżyser
teatralny, Krzysztof Kołbasiuk - aktor, Jan Kłosowicz - krytyk teatralny, Piotr Daligh - etnomuzyko
log i Lech Śłiwonik - teatrolog i przede wszystkim
- Zofia Solarzowa, głęboko znająca istotę teatru lu
dowego. Jedni byli zdania, że należy pokazywać ob
rzędy ludowe, inni, że nie można się ograniczać tyl
88
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ko do tych przedstawień i że Teatr Wsi Polskiej musi
być szerszym odbiciem życia współczesnej wsi.
- Przyjazd artystów ze wsi do Warszawy by!
pewnie dla nich wielkim przeżyciem...
- Zespół zwykle przyjeżdżał w piątek wczesnym
popołudniem i zatrzymywał się w hotelu „Dom Chło
pa” . Wieczorem w kawiarni „U Ekonomistów” na
Nowymi Świecie czekała na nas uroczysta kolacja po
witalna. Następnego dnia goście zwiedzali miasto: Wi-
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łanów, Zamek Królewski, Stare Miasto i inne ciekawe
miejsca; odwiedzali muzea, a przede wszystkim teatry.
Większość z nich przyjechała po raz pierwszy do War
szawy, więc było to dla wielu naprawdę wielkie przeży
cie. W niedzielę szliśmy wspólnie do kościoła Święte
go Krzyża na mszę transmitowaną przez Polskie Radio.
Jeśli byli to członkowie zespołu folklorystycznego, szli
do kościoła w strojach ludowych i byli witani i zapra
szani przed ołtarz, gdzie uczestniczyli w mszy.
Spektakle odbywały się w poniedziałki. Już od
rana zespół jechał do teatru, gdzie do swej dyspozy
cji miał całą obsługę: panie garderobiane, od charak
teryzacji, akustyk, wszyscy pracownicy obsługujący
technicznie scenę. Do dyspozycji zespołów byli tak
że konsultanci, aktorzy z różnych teatrów, troszczący
się o to aby zespół wypadł jak najlepiej. Profesjonal
na scena to dla zespołu amatorskiego było naprawdę
duże wyzwanie. Dyrektorzy teatrów, w których te
spektakle się odbywały, na przykład w „Kwadracie”
czy „Teatrze na Woli”, zapraszali animatorów wiej
skich teatrów na rozmowę przy kawie i rozmawiali
w nim i,jak dyrektor z dyrektorem” i proszę mi wie
rzyć nie robili tego protekcjonalnie.
Wynajęliśmy firmę ATA, która rejestrowała wy
stępy w systemie video. Gromadziliśmy pieczoło
wicie całą dokumentację. Każdy zespół posiadał
kartotekę, w której obok nagrań byty charaktery
styki jego członków, którzy otrzymywali od nas ze
staw fotogramów z całego pobytu i wszystkie wy
cinki prasowe, jakie się po ich spektaklu ukazały.
Jednak największym dla nich podarunkiem był pro
gram pobytu w Warszawie i przygotowane atrakcje.
—Teatr musiał kosztować krocie! Kto ponosił
koszty pobytu zespołów w Warszawie?
- Przede wszystkim Zarząd Krajowy ZMW.
Wspomagało nasze działania Ministerstwo Rol
nictwa, Ministerstwo Młodzieży i Sportu, czasem
koszty pokrywali wojewodowie, z regionów z któ
rych pochodziły zespoły. No i oczywiście nie zanie
dbywaliśmy starań o pozyskanie sponsorów.
— Ile w sumie przedstawień wystawił Teatr
Wsi Polskiej w Warszawie?
- Przez 4 lata mojej współpracy z teatrem go
ściliśmy 32 zespoły, które dawały przy okazji do
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datkowe przedstawienia, na przykład w szpitalu
w Konstancinie czy w domu kultury na Ursynowie
lub w Ursusie. Zespół góralski braci Krzeptowskich
z Zakopanego i aktora Stanisława Zatłoki wystę
pował na deskach Wojewódzkiego Domu Kultury
w Ciechanowie, Teatru Polskiego w Warszawie, Te
atru im. S. Żeromskiego w Kielcach, Teatru Starego
w Krakowie i Domu Kultury w Zakopanem. Było
to owocne tygodniowe tournee po Polsce. Mieli
śmy także kontakty międzynarodowe. W Warsza
wie wystąpił np. teatr Kalevala z Finlandii.
Inicjatorką jego przyjazdu do Polski była prze
wodnicząca Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Fińskiej, która oglądała jeden z naszych spektakli.
Bardzo ją zainteresowała nasza działalność i zapro
ponowała, że skontaktuje nas z Finami, którzy robią
podobne rzecz}'. Wysłano więc mnie do Finlandii
na festiwal Kalevala o którym wiedziałem tylko
tyle, że to fiński epos narodowy. To, co ujrzałem na
scenie, zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Zoba
czyłem amatorów grających razem z zawodowymi
aktorami, pod kierunkiem znakomitego reżysera
Paavo Liskiego - dyrektora m.in. Teatru Miejskie
go w Helsinkach. Byli zainteresowani podjęciem
z nami współpracy więc z zaproszeniem nie było
kłopotu.
—Gdzie występowali?
- Ponieważ był to spektakl plenerowy - wy
stąpili na Barbakanie w Krakowie oraz w warszaw
skich Łazienkach, w Teatrze na Wyspie. Występ Fi
nów był naszym wspólnym sukcesem. Dostaliśmy
świetne recenzje. Znany krytyk teatralny Andrzej
Ibis-Wróblewski napisał w swej recenzji: Był to
swego rodzaju ewenement. Komplet widzów, którzy
przyszli oglądać rapsodyczną inscenizację mało
znanego u nas dzieła w zupełnie nieznanym języku.
Dawno nie widziałem takich tłumów w Teatrze na
Wyspie, ja k podczas tego przedstawienia, którego
wybór Teatr Wsi Polskiej jako instytucja zaprasza
jąca może sobie zapisać na konto zasług. Finowie
nasze spektakle obejrzeli tylko na video, bo przyje
chali w sierpniu, kiedy nic nie graliśmy. Niestety, ta
współpraca nie rozwinęła się, bo po odejściu Lesz
ka Leśniaka z funkcji przewodniczącego Zarządu
Krajowego ZMW zostałem odsunięty od Teatru
Wsi Polskiej i jego działalność zaczęła zamierać.
89
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—Teatr Wsi Polskiej posiadał własną szkołę
teatralną! Jaki był cel tej inicjatywy?
- Kierownictwu ZMW chodziło o to, żeby dla
uzdolnionych młodych ludzi mieszkających na wsi,
którzy interesują się teatrem, zorganizować wakacyj
ne warsztaty teatralne. Zrealizowaliśmy ten pomysł
we współpracy z warszawską Wyższą Szkołą Teatral
ną, której rektorem był wówczas Andrzej Łapicki.
Kiedy szkoła teatralna pozytywnie zareagowała na
naszą prośbę o pomoc, wynajęliśmy ośrodek i zleci
liśmy zarządom wojewódzkim ZMW nabór uczestni
ków. Przez trzy tygodnie w Międzylesiu trzydziesto
osobowa grupa młodzieży z całej Polski uczestniczy
ła w zajęciach, które prowadzili wykładowcy szkoły
teatralnej. Kierownikiem tego przedsięwzięcia z ra
mienia szkoły teatralnej został Wojciech Adamczyk,
który obecnie reżyseruje hit telewizyjny „Ranczo”,
a pomagał mu aktor Andrzej Chyra. Celem tego kur
su było nauczenie młodych ludzi warsztatu, by mogli
po powrocie na wieś wykorzystać te umiejętności we
własnej działalności teatralnej.
Jako ciekawostkę mogę przytoczyć, że absol
wentem naszej wakacyjnej szkoły jest popularny
aktor teatralny i filmowy Jacek Braciak. Ale nie
ograniczaliśmy się do działalności dydaktycznej.
Nasi podopieczni, podobnie jak przyjeżdżający na
występy członkowie zespołów, korzystali z boga
tego programu turystycznego. Zwiedzali najważ
niejsze zabytki stolicy, uczestniczyli w życiu kul
turalnym Warszawy. Często po powrocie do swoich
środowisk stawali się oni liderami społeczności
lokalnych. W okresie, gdy odpowiadałem za teatr
odbyły się 4 wakacyjne warsztaty. Niestety w na
stępnych latach inicjatywa zamarła.
—W tym czasie działał także pod waszym pa
tronatem Teatr w Drodze, którego historię przy
pomina otwarta właśnie w Muzeum Niepodle
głości wystawa. Na czym polegała współpraca
tego teatru z Teatrem Wsi Polskiej?
- W 1985 roku przyszedł do Zdzisława Koczary
Janusz Marcinowicz, aktor teatru „Baj” z propozy
cją, by Teatr Wsi Polskiej pomógł jego zespołowi
w zorganizowaniu trasy dla teatru objazdowego,
który miał przygotowany spektakl „Szczurołap”.
Aktorzy podróżowali wozem konnym po kraju
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i dawali przedstawienia na prowincji. To była nie
samowita inicjatywa. Konie i wóz wypożyczyli
im za darmo nasi przyjaciele spod Otwocka, lalki
mieli z teatru „Lalka”, aktorzy grali bez honora
riów. Janusz miał kłopoty z wyżywieniem całej tej
grupy... była to impreza bardzo udana pod wzglę
dem artystycznym, ale obarczona licznymi błędami
organizacyjnymi. Podróżowali po województwie
łomżyńskim i ostrołęckim. Proponowali Gminnym
Ośrodkom Kultury na tamtym terenie, że wystąpią
u nich w zamian za pokrycie rachunków za utrzy
manie koni i za wyżywienie aktorów. Nie wszyst
kie ośrodki zgadzały się na takie warunki. Ich se
zon trwał około trzech tygodni. W następnym, 1986
roku, podeszliśmy już do tego bardziej profesjonal
nie. Za pieniądze, które zdobyliśmy występując do
różnych instytucji zajmujących się kulturą i mło
dzieżą, a przede wszystkim z ZNI\V, zbudowaliśmy
przystosowane do potrzeb teatru dwa wozy. Zespół
składał się z ośmiu osób - aktorów z różnych te
atrów z całej Polski. Zdobyliśmy także pieniądze
na honoraria. W tym sezonie występowali w woje
wództwie warszawskim i ciechanowskim. Premiera
odbyła się na Rynku Starego Miasta w Warszawie,
a pierwszy spektakl - w Zakroczymiu. Miejsca,
w których dawali spektakle, były uzgodnione i po
twierdzone, więc nie wystąpiły zeszłoroczne kło
poty. W 1987 trasa teatru obejmowała wojewódz
two słupskie, pilskie, poznańskie, a jeden spektakl
w koszalińskim. W 1988 roku, jak już wspomina
łem, zostałem odsunięty od Teatru Wsi Polskiej,
więc nie mam wiedzy o ich losach, słyszałem tylko,
że zrobili jeszcze jedną trasę, ale znów borykali się
z wieloma problemami i inicjatywa upadła.
—Wracając do głównego tematu naszej roz
mowy, co działalność Teatru Wsi Polskiej dała
kulturze wsi? Czy sam teatr wiejski zmienił się
dzięki temu?
- Proszę pozwolić mi posłużyć się cytatem: Na
sali teatru „Kwadrat” robi się prawie rodzinnie.
Ciepło i przedświątecznie. Patrzę na zespół za ku
lisami po przedstawieniu. Są jeszcze trochę oszoło
mieni lecz szczęśliwi. Zaproszenie na warszawską
scenę zachowają w pamięci przez całe życie i z no
wymi siłami zaczną pracować nad nowymi przedsta
wieniami. Może kiedyś znowu uda się opracować wi-
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Tak napisała pani Halina Górska w „Tygodniku
Zamojskim”, opisując pobyt w Warszawie grupy
teatralnej z Zamojszczyzny. Sam teatr w wiejskim
ruchu teatralnym nie wiele mógł zmienić, oprócz
niewątpliwej satysfakcji z zaproszenia do W arsza
wy. Większość zapraszanych zespołów działało
już od kilkudziesięciu lat. Ci ludzie realizowali po
prostu swoje pasje, taką mieli wewnętrzną potrze
bę, my tylko staraliśmy się, by odczuli, że ich pracę
ktoś docenia, rozum ie...

- A co dał Teatr Wsi Polskiej warszawskiej
publiczności?
- Warszawiacy zaczęli poznawać polską wieś
przez pryzmat jej dokonań artystycznych. Czę
sto na sali widzami byli ludzie, którzy pochodzili
z tych okolic, z których przyjechał zespól. Przy
chodzili przypomnieć swoje dzieciństwo, dom ro 
dzinny, swe zapomniane często korzenie. Sporo
aktorów, dziennikarzy, twórców warszawskich,
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posiadało wiejskie rodowody i udział w takim w y
darzeniu sprawiał, że zaczynali być dumni ze swe
go pochodzem ą którym wcześniej się nie chwalili.
Po każdym spektaklu była dyskusja i właśnie w jej
tra k a e przekonywałem się, jak reagowali m iesz
kańcy Warszawy na wiejską tradycyjną kulturę.
Dyskusję poprzedzał wstęp etnografa, któiy wpro
wadzał widownię w istotę prezentowanego w ido
wiska i omawiał jego odrębności regionalne. Była
to zatem pewna forma działalności edukacyjnej.
Wieś poznawała stolicę, a stolica poznawała wieś,
a szczególnie jej tradycję i kulturę.

- A co Panu dała praca z Teatrem Wsi Pol
skiej?
- Przede wszystkim bardzo zżyłem się z wiej
skimi artystami. Byłem na widowni w czasie ich
wszystkich występów, trzymałem kciuki za po
myślny przebieg spektaklu. To nie była dla mnie
tylko praca Te cztery lata bardzo mnie zmieniły.
Powiem nieskromnie, że na lepsze.
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O kulturze pachnącej jabłkami
- rozm owa z dyrektorem Grójeckiego O środka K ultury, G rzegorzem Rej erem

- Kieruje Pan Domem Kultury położonym
w samym sercu największego sadu w Europie.
Jakie inspiracje czerpie z tego faktu kultura?
- Rzeczywiście powiat grójecki „pachnie jabło
niami” . Jabłko jest „złotem” tego regionu. Jesienią,
podczas zbioru owoców tworzy się tu dodatkowo
około 5 tys. miejsc pracy. W większości są to osoby
z Ukrainy. Bez nich trudno wyobrazić sobie zbiory
jabłek, tak jak winnych krą ach bez Polaków me by
łoby winobrania. Taki jest współczesny świat! A Kul
tura? W tym roku organizowaliśmy po raz pięćdzie
siąty Święto Kwitnącej Jabłoni. Podkreśla znaczeme
sadów dla ludzi tego regionu. Człowiek zawsze świę
tował to co miało dla niego szczególną wartość.
fot. Eliza Czapska

- Jaka j est historia tego święta?
- Po raz pierwszy odbyło się w 1959 roku w Po
ty czy koło Warki. Było adresowane dla wszystkich
sadowników. Ma początku był to dwudniowy fe
styn. Odbywały się między innymi koncerty zespołów ze szkół grójeckich, popisy gimnastyczne dzie
ci i młodzieży, występy zespołów ludowych. Każda
gmina prezentowała swoje osiągnięcia kulturalne.
Obecnie jest to wydarzenie o charakterze bardziej
komercyjnym trwające cały tydzień, od me dzieli
do niedzieli. Każdego wieczoru organizujemy kon
certy, występy kabaretów, a finał tych wydarzeń
stanowi dumdm outy festyn w weekend. Chcemy
utrzymać wysoki poziom artystyczny tego wy da
rz em a i dlatego zapraszamy wykonawców z tzw.
pierwszej półki. Podczas Święta Kwitnącej Jabłoni
prezentują się także twórcy ludowi, ale nie z nasze
go powiatu grójeckiego. Z prostej przyczyny, nie
mamy już w naszym regionie twórców lud outy ch.
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- Czy sadownicy nadal są zainteresowani
czynnym udziałem w tym wydarzeniu?
- Forma uczestnictwa zmienia się. Próbowałem
np. działań, które by umożliwiły zaprezentowanie
się firm sadowniczych, ale one nie były tym zainte
resowane. Stowarzyszenie Sadowników w ramach
Święta Kwitnącą Jabłoni organizowało dawniej
sympozja związane z tem atyką sadownictwa, ale
ta działalność także nie jest już kontynuowana
Zmienił się po prostu system edukacji i szkoleń.
Pozytywnym zjawiskiem natomiast jest obecme
wykorzystywanie festynu do promocji produktów
z jabłek. Kiedy w Grójcu zorganizowaliśmy Kra
jowe Mistrzostwa w Tańcu Nowoczesnym z udzia
łem młodzieży z całej Polski, świeżo tłoczony sok
z jabłek me miał równej sobie konkurencji co wska
zuj ą że coraz bardziej doceniamy naturalny smak
nieprzetworzonej żywności.
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- A jak przedstawia się oferta kulturalna re
gionu? Czy twórczość ludowa nadal w jakiejś
formie istnieje? Jakie zmiany zachodzą pod tym
względem w latach tzw. ustrojowej transforma
cji po 1989 r.?
- Działam w samorządzie od 25 lat; przez 3 lat
pełniłem Sankcję zastępcy burmistrza Grójca, dwie
kadencje byłem radnym powiatu. W związku z tym
mam ogląd sytuacji od wspomnianego 1939 roku.
Niestety w tym okresie me zadbano o twórców lu
dowych a w ydąe się, że był ku temu najwłaściwszy
okres. V/ powiecie byli jeszcze twórcy ludowi; poeci,
muzycy, zespoły ludowe działąjące przy OSP Gdy
stawiałem te sprawy na posiedzeniach rady, mało kto
rozumiał moje intencje. Niezdaw'ano sobie sprawy, że
pomocy finansowy ta w'ażna część naszej kultury nie
przetrwa. Po stul owiałem, by z a wszelką cenę utrzymać
każdy przejaw' kultury ludowej. Niestety webec wielu pilnych do zaspokojenia potrzeb, potrzeby kultury
schodzą zwykle na dalszy plan.
W powiecie grójeckim funkcjonow^ał m.in. ze
spół grający muzykę na żywo, wykonujący utwery
ze wszystkich rejonów' Polski. Składał się z czte
rech par tańczących, które prowadził pan Skoniecz
ny, akordeonista, współ prac ownik zespołu „Pro in
ny eh”. Z Białej R.awskiej ściągnął do naszego po
wiatu skrzypków' trębaczy. Powiat nie był jednak
zainteresow'any utrzymaniem tego zespołu, chociaż
jego utrzymanie nie przekraczało możliwości finan
sowych powdatu. Z obliczeń wynika, że utrzymanie
takiego zespołu w'raz z muzykantami i instruktorem
kosztuje rocznie 50-70 tys. zł.

- Jak wygląda obecnie mapa ośrodków kultu
ry w powiecie?
- Dom Kultury, oprócz Grój ca znaj duj e się jesz
cze w' Warce. V/ Nowym Mieście powstaje nowy
ośrodek. V/ Błędowie dla celów' kulturalnych korzy
sta się z sali Ochotniczej Straży Pożarnej. Podobnie
jest w' Mogielnicy, Chyłowie, Belsku. W Jasieńcu
działajedynie biblioteka. W Goszczynie nie m a żad
nego ośrodka. Gmina Tarczyn oderwała się od Grój
ca i przyłączyła do powdatu piaseczyńskiego.

- Grójeckiemu Ośrodkowi Kultury przypada
więc rola wiodąca w całym regionie. Prowadzą

Państwo bardzo aktywną działalność, jaką mogą
się pochwalić nieliczne Domy Kultury w skali
całej Polski.
- Staramy się sprostać roli, j aka nam przypadła.
Jako jedyny ośrodek w powiecie mamy kino 3D,
a sala o takim standardzie jest jedyną wśród m iej
scowości na trasie z Warszawy do P\.adomia Gramy
najnowszy repertuar, ale rówmież prowstdzimy dzia
łalność Dyskusyjnego Klubu Filmowego.
Centralne miejsce zajmuje w naszej działalności
Scena Domu Kultuiy. W ramach Akademii Dzia
łań Artystycznych prow'adzimy w'arsztaty lysunku,
rzeźby, malarstwa. Także różnego rodzaju zajęcia
taneczne począwszy od tańca nowoczesnego aż do
pantomimy, baletu. Prow'adzimy w'arsztaty muzyczne
-w okalne oraz instrumentalne, oferujemy lekqe giy
w' szachy, brydża. Studio teatralno-edukacyjne oferuje
zajęcia dzieciom w różnym wieku. Grójecki Ośrodek
Kultury już po raz dziewiętnasty organizuje Festiwol
Piosenki Przedszkolnej. Zapraszamy też uczniów' do
udziału w' konkursie recytatorskim „Moja Ojczyzna”.
Tegoroczna edycja poświęcona jest Adamowi Mic
kiewiczowi. W tym roku odbyło się też X Grójeckie
Dyktando, w którym wcięło udział 133 uczestników'
z gmin powiatu grójeckiego. Pamiętamy też o senio
rach. W tym roku Uniwersytet III Wieku zmienia swe jąnazw ę na Otwarty Uniwersytet Grójecki.
Organizujemy też wiele koncertów' związanych
z różnymi gatunkami muzycznymi. Od jakiegoś
czasu powadzeniem cieszą się wieczory narodo
we, podczas których przybliżamy kulturę innych
państw. Organizujemy cykliczne imprezy związa93
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pt. „Zeus” jako jedyny zespół amatorski w Między
narodowym Przeglądzie Teatralnym w Lądku Zdro
ju w ubiegłym roku.

- Festiwal im. Wojciecha Siemiona to prze
gląd teatrów amatorskich?

fot. Eliza Czapska

ne z powiatem, koncerty, spotkania kabaretowe,
wystawy prac malarskich. Prowadzony w Ośrodku
Teatr Ruchu INSPIRACJE zajmuje się pantomimą,
a Teatr Rodzinny przygotowuje adaptacje sztuk
między innymi klasyków. Wystawialiśmy na przy
kład „Skąpca” Moliera. Wskazówek przy realizacji
tego spektaklu udzielał nam wspaniały i nieodżało
wany Wojciech Siemion.

- Teatr Rodzinny, jaki Pan stworzył, powsta
wał z inspiracji Wojciecha Siemiona? W jaki
sposób jego osoba była związana z Grójcem?
- Wojciech Siemion mieszkał w naszym powie
cie i bardzo angażował się w dział ani a kulturalne na
jego terenie. Teatr powstał również pod jego wpły
wem. Tworzy go grupa mieszkańców Grójca i oko
lic zainspirowana osobą i aktywnością Wojciecha
Siemiona. Postać Siemiona stanowiła dla nas wzór
twórczego działania. Bardzo angażował się w pra
ce z młodzieżą. Często razem jeździliśmy do szkół
powiatu grójeckiego na spotkania z dziećmi i m ło
dzieżą. Bywał na próbach naszego teatru i chętnie
udzielał wskazówek związanych z inscenizacją
sztuk. Co charakterystyczne, nigdy nie krytykował
aktorów, którzy są przecież amatorami, docenia
jąc ich zaangażowanie oraz chęć grania na scenie.
Próby teatralne w Ośrodku trwają czasem do póź
nych godzin wieczornych, a wszyscy robią to jedy
nie z czystej pasji. Teraz poszukujemy mężczyzn
w wieku od 30 do 60 lat do sztuki „Ożenek” Mi
kołaj a Gogola. W ciągu ośmiu lat działalności Gru
py Teatralnej TR zrealizowaliśmy wiele spektakli.
Braliśmy nawet udział z naszym przedstawieniem
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- Festiwal im. W ojciecha Siem iona jest prze
glądem teatrów szkolnych. V/ szkołach często
realizuje się jakieś przedstawienie po to, by p o 
kazać je tylko raz. Festiwal daje możliwość za
prezentow ania się dzieciom i młodzieży z róż
nych stron Polski w szerokim gronie pasjonatów
teatrów szkolnych. Na ostatnią edycję Festiwalu
przyjechała duża 30-osobowa grupa teatralna aż
z Bieszczad. Ten przegląd pokazuje, że w szko
łach jest wysoki poziom artystyczny. 'Współpra
cuję z przyjaciółmi 'Wojciecha Siemiona, którzy
zasiadają w komisji oceniającej. Między innymi
z panią Barbarą Kasper-Siemion. Organizujemy
też spotkani a teatralne przy parku, by wykorzystać
atut miejsca, gdzie mieści się Grójecki Ośrodek
Kultury. Podczas tegorocznych w akacji organizo
waliśmy Akcję Lato, w ramach której stworzyli
śmy Letnią Scenę Dziecięcą. Dzieci brały udział
w konkursie „Grójecki Mam Talent”, w „M a
ratonie tanecznym” i „Grójeckiej Mini Liście
Przebojów”. Organizujemy W arszawską Jesień
Poezji, w której w tym roku weźmie udział nasz
ceniony literat Kazimierz Kochański. Warsztaty,
zajęcia organizow?ane w GOK związane z różną
tem atyką cieszą się dużym zainteresowaniem.

- Kto w ośrodku prowadzi zaj ęcia teatralne
i taneczne?
- Zajęcia teatralne prowadzę sam jako dyplo
mowany instruktor teatralny. W arsztaty taneczne
w ramach Studia Tańca w naszym ośrodku są or
ganizowane wraz z Uczniowskim Klubem Sporto
wym Duet od 2010 roku. Mamy świetnych, pro
fesjonalnych instruktorów?' tańca. Przez ten krótki
okres podopieczni grójeckiej szkoły tańca uczest
niczyli w wielu turniejach. Część stała się profe
sjonalnymi choreografami i instruktorami tańca,
a także tancerzami zawodowymi. Kristof Szabó, który należy do jednych z uczniów? GOK-u,
zwyciężył polską edycję tanecznej Eurowizji 2 lata
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temu. Stwarzamy mieszkańcom możliwość uczest
niczenia w profesjonalnych zajęciach dzięki cze
mu nie m uszą korzystać z oferty odległej o 50 km
Warszawy.

- Do Warszawy nie muszą też dojeżdżać oso
by, które chcą zobaczyć niektóre spektakle te
atrów zawodowych. W holu Ośrodka wiszą pla
katy m.in. stołecznego Teatru Capitol.
- W spółpraca z teatram i zawodowym i pozw a
la nam podnosić poziom kulturalnej oferty. Ko
operujemy na stałe z Teatrem Capitol. Przynaj
mniej raz w miesiącu gramy realizow aną przez
zespół teatru farsę, komedię. W spółpracujemy
również z M azowieckim Instytutem Kultury
w ram ach projektu Teatr M azowiecki. Z ainte
resow aniem cieszy się na przykład monodram
Woj ciecha Pszoniaka pt. „Belfer” czy spektakl ze
Stanisław ą Celińską. M azowiecki Instytut Kultu
ry proponuje nam pulę pew ną spektakli, a jeśli
nie sprzedamy biletów, koszty dzielone są po p o 
łowie z Instytutem.

- Kultura ludowa zyskuje więc w powiecie
nowych zwolenników. Zjawisko zaniku twórców
ludowych, o jakim Pan mówił na początku, ma
szansę choć w części się odwrócić?
- Miejmy nadzieję, ale jak mówiłem wcześniej
konieczne jest też wsparcie finansowe, jakiego
należy udzielić twórcom ludowym. Zespół w No
wym Mieście dwa lata temu stworzyli pasjonaci,
powstał jako organizacja pozarządowa. Wystąpił
w tym roku z powodzeniem na naszej scenie do
żynkowej przypominając cały rytuał związany
z tym świętem; z powitaniem przez gospodarza,
śpiewami, przekazaniem chleba Widzimy więc jak
odradza się na naszych oczach twórczość ludowa.
Mieszkańcy powiatu grójeckiego m ają potrzebę
obcowania z kulturą. Widzimy to na przykładzie
naszego teatru. Jest on potrzebny zarówno widzom
jak i pasjonatom aktorom-amatorom. Kulturę i hi
storię naszego powiatu opisuje w licznych publika-

fot. Eliza Czapska

cjach nasz wy bitny regionalista -A ndrzej Zygmunt
Ro la-Stęży ński. Ludzie coraz częściej szukają kon
taktu z kulturą i chcą się dowiadywać o historii
swojego regionu, co stanowi dla naszego Ośrodka
silny bodziec dl a działam a

- Grójec ma również swoje lokalne media.
Wydajecie „Życie Grójca” oraz prowadzicie
Radio Mazowsze Jakie czerpiecie korzyści z tej
współpracy?
- Co tydzień, co wtorek nadajemy w naszym ra
diu audycję pt. „Magazyn bardziej kulturalny” . Ma
łamach gazety oraz w audycji prezentujemy dzia
łalność kulturalną naszego powiatu. Mieszkańcy
dowiadują się z nich o różnych wydarzeniach kul
turalnych. Na przykład o pierwszym na tej ziemi
występie zespołu „Śląsk”, jaki zorganizował nasz
Ośrodek. Prezentowaliśmy wszystkie ważne w ska
li kraju zespoły ludowe - Mazowsze, Warszawian
kę, Promnych. Co roku jesienią Biblioteka Gminna
w Grójcu organizuje ogólnopolski Poetycki Turniej
o Laur Jabłoni. Biorą w nim udział również m iej
scowi poeci. Kazimierz Kochański - członek ZLP,
twórca fraszek, liryków. Większość uczestników
turnieju stanowią kobiety, ale jest to cecha nie tylko
naszego regionu.
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Czesław Mirosław Szczepaniak

O życiu natchnionym sadem

1

Dzieciństwo z piętnem choroby
w której Reżyser Życia przechowywał znaki
To lustro ludzie traktowali jak krzywe zwierciadło

Urodziłem się w Grójcu
W tak zwanej okolicy Kwitnącej Jabłoni
Ale to nie moja wina, że w Grójcu zawiązano
mój pępek

W Grójcu wszystko się zaczęło
Nie wspomnę roku bo przecież nie o to chodzi
Z ran i blizn nie będę się spowiadał
bo to bjdoby za łatwe i nie na miejscu

Urodziłem się w mieście złotoustego szlachetki
księdza Piotra Skargi który głosił nieprzyjemne
prawdy:
(...) Jabłko gdy z wierzchu siępsowaćpocznie,
wykroić się zgniłość może, iż potrwa,
ałe gdy wewnątrz gnić i psować się pocznie,
wszystko zaraz porzucisz musisz i o ziemie
uderzyć.

3

Grójec

Kiedy ktoś chciał mi dokuczyć to mówił:
Coś pan z Grójca? albo Taki bajer to na Grójec!
Bardzo sobie brałem takie wtręty do serca
Nie ukrywałem, że jestem z okolic Kwitnącej
Jabłoni
Że mój prakrajan to ks. Piotr Skarga od Sejmowych
kazań
Było to w latach, gdy starano się Jego dobre
imię i nazwisko i godność schować pod korcem

2
W Grójcu się zaczęły moje kłopoty
Dłaczego ty synu a nie kto inny upadł?
Dłaczego Bóg skrzywdził małego chłopca?
Dłaczego? - pytała szlochająca matka
Zaniemówił ojciec
Dzięki Grójcowi zrozumiałem jak trudno jest
przebaczyć
komuś kto chciał dobrze a przedobrzył i
Wepchnął w przestrzeń bólu i cierpienia
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Z kartą choroby wyjechałem pociągiem
wąskotorowym
z okolic Kwitnącej Jabłoni via Tarczyn
Z Piaseczna zabrał mnie pociąg z szerokich torów
Na plecach dowlokła mnie matka do Warszawy
na ulicę Sienną - Pamiętam że strasznie płakałem
Mojej matce łzy wyżarły oczy 4
W Grójcu odbierałem pierwszy dowód osobisty
Młoda urzędniczka nie była pewna jakie ma
wpisać
znaki szczegółne w rysopisie
Nic nie zrobiłem żeby pomóc młodej urzędniczce
z Grójca
Pamiętam że wróciłem do domu przygaszony
nieco
Jechałem z Grójca pociągiem wąskotorowym
Siedziałem z twarzą przy oknie jak chłopczyk
któremu grymas zasłonił uśmiech
Byłem jak jabłoń na którą mocniej kichnął wiatr i
Spadły na ziemię zarumienione płatki
Odzierany z bólu i cierpienia
w rozstrzelanym cieniu sadu
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Stare j abłonie w sadzie u Gadomskich w Kopanie

smakowałem owoce dzieciństwa
Czasami piłem świeży napar z piołunu
co rósł na miedzy wśród kąkolu i ostu
Piłem żeby mnie zdrowie pokochało

7

5

Grójec dla wielu to pestka co drzemie w j abłku
A d lam n ie twardy orzech do zgryzienia Jak
taj emm ca

Zawsze byłem przejęty chorobą
Która człowieka nie upiększa
Na ci erp i eniu n ajł atwi ej si ę ż eruj e
Cierpienie oszpeca anie dodaje blasku
Nie będę plótł głupstwo tym że
to była droga krzyżowa bo
Krzyżem nie powinno się szastać
6
Dawniej pisałem o sobie żem syn marnotrawny
Dziś tego się wstydzę jak setnik którego sługa
zaniemógł

Urodziłem się w okolicach Kwitnącej Jabłom
Pod pachami drzew stała m oja kołyska

Sekrety jab łk a
W dzieciństwie dosłownie rąbki tajemnic drzew
owocowych odsłaniano nam na lekcjach biologii
w Szkole Podstawowej im. W ojciechai Anieli M ał
żonków Górskich w Pamiątce koło Tarczyna. Pan
Józef Chodecki, kierownik szkoły, prowadził nas
wiosną do rozkwitłych czereśni, w których k^iały się pszczoły. Brał kiść i naginał gałąź, i tłum a
czył budowę kwiatu. Objaśniał, co robi pszczoła
w kielichu kwiatu. Dlaczego zagląda? Co spija? Co
zabiera ze sobą do ula? Z tymi sekretami wracali
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śmy do klasy. A kiedy zazieleniło się od czereśni, porównywałnie trudniejszym zagadnieniem: jakim
nie wchodziliśmy do sadu. Gdy zapłoniły czereśnie sposobem pojawia się ono na wysokości.
wśród zieleni liści, patrzeliśmy i nikogo nie kusiło,
Albo jak Paul Cezanne, który potrafił tak nama
żeby urwać sobie, bo owoców w naszych stronach lować jabłko jakjabłko, po które się chciało wycią
zawsze było i jest w bród. Nie do przejedzenia.
gnąć rękę.
W szkole mówiono o kwiatach drzew, jakby sprawa
Jabłko niby taki powszedni w moich stronach
owoców była takjasna, jak stwierdzenie, że trzeba dla owoc, a ile w sobie kryje sekretów, które kwitną
zdrowia jeść owoce. Nikt nam nie wyjawiał dalszego w owocach.
O tym zadziwieniu przed laty napisałem wiersz:
ciągu sekretów. Że skórka to jest istny skarbiec wita
min (szczególnie witaminy B i C, które pobudzają do
wytwarzania czerwonych krwinek i wzmacnia układ Żyli wśród liści i gałęzi
immunologiczny /odpornościowy/). I pomyśleć, że Od wiosny do złotej jesieni
w skórce, która ma 20 mikrometrów grubości ma tak Wynajęli gniazda nasienne
duże znaczenie. Przypomnę, że mikron to jed n o st W których jabłoń drzemie
ka długości równa jednej tysięcznej milimetra; mi
kron (symbol: pm)».
Pszczoły-dobrodziejki znały ich
Jeżeli byśmy potrafili zdjąć z jabłka skórkę tak Z zalążków gdzie pręciki i szyjka
precyzyjnie i zmierzyli mikrometrem, to by wska Szli po pyłku co jak piegi
zał 0,20 mm. Cieniutką powłoczkę jabłka chroni Na płatkach płytko wciętych
miąższ przed deszczami, kroplami, burzami, zanie
czyszczeniami, mgłami, promieniami. W niej prze Tajemnicę ukryli w pestkach
chowują się substancje zapachowe (żółtozielone Co świat widzą przez skórkę
i zielone). Na jej powierzchni znajduje się kutykula Ona dzieliła kęs czułości zaś
(różowa) - woskowa powłoka, dzięki której jabłko On śnił o rajskim upadku
nie wysycha, a przy okazji jest taką zaporą przed
pyłami i owocami. Jabłuszko się nie marszczy. (Ballada miłosna /20/)
Za skórką jest miąższ, w którym są m.in. pektyny
i fruktozy i błonnik, co obniża poziom cholesterolu.
Dalej gniazda nasienne z pestkami, które zawierają Przysłowie spod Grójca
amigdalinę, z witaminą B 17. Są gorzkie i zalecają
lekarze, żeby je z rozgryzać i zjadać. I nie krzywić Dobry sadek, który sadził dziadek. To powiedzonko
przywiozła ciocia Wandzia z Kobylina koło Grójca.
się, że zaszkodzą.
I pomyśleć, że z mierzących 30 mm kwiatów jabło Kiedy go usłyszałem, to powiedziałem do chrzest
ni wyrastają owoce o średnicy sięgającej do 130 mm, nej : ciociu, nigdy mi o nim nie opowiadałaś. Słodka
które wiszą na ogonku o średnicy 3 mm. Ogonek jest siostra mojej matki, zareagowała uśmiechem: Mitakim przekaźnikiem, który utrzymuje jabłko i zaopa ruś, myśłałem, że go znasz?/ Oczywiście, że zaczą
truje go w substancje odżywcze. Gdy tylko jabłuszko łem go zgłębiać. I doszedłem do takiego oto komen
dojrzeje, wysyła do drzewa gaz (etylen), i jabłoń odci tarza. Przysłowie wzięło się stąd, że jabłonie zwy
kło się sadzić co 6-10 metrów. Między drzewami
na połączenie. I spada jabłko do fartucha ziemi.
Na jabłko można spojrzeć, jak patrzeliśmy na sadzono buraki, ziemniaki, cebulę, koniczynę, salekcji biologii. Albo jak Newton, którego spadają radelę, łubin żeby tylko ziemia się nie zmarnowała.
ce jabłko natchnęło (...) myśłą o prawie ciążenia, Na pierwszy zbiór jabłek czekano aż 6 lat. Były też
chociaż rzeczywiście mogło mu dać tylko pierwszy drabiny, na które się wspinano, żeby zerwać owoce.
impułs do zastanawiania się nad tą sprawą (....) Po wprowadzeniu przez prof. Szczepana Pieniążka
(Fryderyk Chrystian Hebbel, Dzienniki). John Ru- nowych odmian, drzewa rodziły, co roku. Zmienio
skin dowcipnie skomentował: Newton wyjaśnił nam no sadzenie drzew: w rzędy 2,8 metra, drzewo od
-przynajm niej tak się utrzymuje - dłaczego jabłko drzewa - 80 cm. Ponad 4000 drzew na 1 h. Znikły
spada na ziemię. Nie zajął się natomiast innym, nie- drabiny. Pojawiły się niskopienne jabłonie, znikły
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Przysłowie to było dla mnie pierwszą jaskółką,
która me czyni jeszcze literatury. Jest jak uczeń,
który dobrze się zapowiada, a kwitnące co roku ja 
błonie zachęcały do pisani a wierszy:

Co było ju ż nie jest
B ył sa d ... ale go wyrwali

i nikt nie przegonił tych co
z siekierami i pilami weszli
tu rosła kolekcja drzew
owocowych i krzewów
świadkiem las mieszany
do którego też dojdą
do sadu przyjeżdżałem
żeby się pozbierać
sad był moim wsparciem

Srogi los
Czereśnie w sadzie w Brominach koło Kopanej

Pamiętam z młodości że gdy
łzy topiły łódeczki powiek
to szybko wchodziłem z domu
do sadu szedłem o kulach
Przytulałem twarz do j ab 1oni
doznawałem czułości kory
moje łzy wycierała godna jabłoń

olbrzymie jabłonie. Polska jest trzecim producen
tem jabłek na świecie, po USA i Chinach.
Interesujące jest to, że tutejsza ludność zawsze
sobie radziła Niezależnie od polityków. Potrafiła
znakomicie „uchwycić czas” . Dopasować się do
tego, co daje bogactwo. Bardzo mnie drażniło,
gdy słyszałem pejoratywne znaczenie „badylarz” .
Żeby dojść do bogactwa, trzeba się sporo nagło Wracałem do domu pogodzony
wić i napracować. Kiedy zboże przestało przy Ojciec milczał przy stole i zza
nosić profity, zaczęto uprawiać sady, truskawki, firanek na drogę spozierał
szklarnie (warzywa i kwiaty). Najwyższa pora, Matka mówiła że los plącze mi życie
żeby docenić trud ludzi z okolic K w itnącej Jabło- bo za często chodzę po sadzie
ni. Nienormalne jest to, gdy się pom iata ludźmi, ja kie t y drzewom pow ierzasz tajemnice?
którzy sąpracow icii zaradni. Oczywiście, że mam pytała m atka w imię ojca
podziw do swoich krajanów, że doszli do tego, że
oko lica się wyróżni a w pejzażu Polski. Zawsze się
wyróżniała. Żyć w małym m iasteczku na pewno B allada z drogi E 7
jest trudniej, bo w takich enklawach są wielkie
problemy i zawiść, która jest bezinteresowna. Tu Ja tylko na chwilę tu przyj echałem
byle co się nie przeciśnie. W szystko jest jak na Po łyk wiatru z sadu którego znam
widelcu. Moi ziomkowie to twardzi ludzie, dosko Od dzieciństwa
nale znają stare przysłowie polskie: Kłam stw em To był sad który mij ał em
W drodze do szkoły
św iat przejdziesz, ale nazad nie wrócisz.
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W mojej szkole wyrwano sad
Stare owocowe drzewa już nie zapłoną
Za orzechami nie zatęsknią dzieci
Strach nie zajrzy do klasy
Coraz dalsza jest droga E 7

Ballada o sadzie co dojrzewa we śnie
mój sad rozkwita we śnie
jabłonie nie drżą przed kaprysami pogody
wiatr nie rozsypuje płatków
na wszystkie strony jawy
i gdyby nie pora owocowania
mój sad byłby westchnieniem po raju
mój sad rozkwita we mnie
z sadem zrośnięty jestem jak
łzy w łódeczkach powiek
tu jest wolna przestrzeń życia
gdzie nikt nie poucza i
nie grozi suchym palcem moralisty
mój sad rozkwita we mnie
bandaże mgły chronią drzewa
cień depcze bose trawy
pod pachami drzew brodzę
mam wilgotne buty od światła
w tym sadzie nie bolą mnie nogi
kule są niepotrzebne

Jestem ze wsi, to widać po moich wierszach.
Z mlekiem matki wyssałem nieśmiałość.
Mam słabość do szczerych pól, łąk, sadów i
zboża, w którym Kain nad Ablem płacze.
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Z dziecięcych wspomnień
Mam słabość do drewnianych domów.
Z bali. Pod strzechą ze słomy. Do ogródków
z malwami i pelargoniami w oknach
pod sieciami firanek i zasłonek.
Do zarośniętych podwórek, w których
łażą kury, które kogut parzy.
Do płotów, których bluszcz zszywa.
Powala mnie wieczorny zapach maciejki.
Nawet łysa ścieżka do studni jest mi bliska.
Rozśmiesza mnie kot, co leży w słonecznej łacie
na ziemi. I pies co chłepce wodę z miski.
O szarej godzinie lubiłem patrzeć, jak
moja babcia zamykała okiennice na noc.
A dziadek czekał na spóźnioną jaskółkę,
żeby oborę na drewniany skobelek zamknąć.

Nasze życie jest jak wóz,
w którego koła zaplątała się słoma,
trawy i przydrożne gałązki.
Jedziemy. Na kolanach z pledem,
co jak panel na ośle. Mocno trzymamy
lejce. Konie wystukują podkówki na szczęście.
W młodości drżymy, co o nas ludzie
powiedzą albo napiszą. Na jakim papierze.
Jedziemy rzemiennym dyszlem,
aż pod kołami chrupie piasek.
Jesteśmy dobrze wybujani.
Mimochodem myślimy o tych,
co znaleźli się pod wozem i
żyją tak, jakby im los przycinał batem.
I dlatego spóźniają się z powrotem
do domu albo dalej błądzą.

PRZEGLĄDY I RE CENZJE

Jem Machyma

Sienno, czyli kilkaset lat z życia „małej ojczyzny”
Stefan J ó z e f Pastuszka i R om uald Turkowski „D zieje Sienna 1389-2022". Wydawcy: Towa
rzystw o Przyjaciół Sienna i Ludowe Towarzy
stw o Naukow o-K ulturalne. Publikacja współfi
nansow ana ze środków Unii Europejskiej stra
tę g i rozwoju - działanie m ałe projekty P R O W
na lata 2007-2023. Copyright: Ludowe Towa
rzystw o Naukowo-Kulturalne.

Napisać monografię miejscowości, która jest tylko
„maleńkim znakiem” na mapie Polski, nie jest ła
two. V/ takich przypadkach brakuje historycznych
opracowań, którymi można by podeprzeć się w pra
cy badawczej, a fakty z przeszłości są w postaci
szczątkowej albo rozproszone po różnych publika

cjach wielu autorów, albo też trzeba ich mozolnie
poszukiwać (czasem nawet odkrywać) w wielu ar
chiwach i zbiorach prywatnych. Ten typ dziejopi
sarstwa nie cieszył się bowiem zainteresowaniem
poważnych historyków z wyjątkiem niektórych
prac Franciszka Bujaka, Wincentego Stysia, Hele
ny Brodowskiej, Józefa Burszty, Józefa Ryszarda
Szaflika, Feliksa Ki ryk a czy Antoniego Po draży.
Do tego nurtu należy też zaliczyć monumentalną,
dwutomową, liczącą prawie 1200 stron monogra
fię „Dzieje Sienna 1339-2012” pióra prof. drahab.
Stefana Józefa Pastuszki i prof. drahab. Romualda
Turkowskiego.
Publikacja m a solidną bazę źródłową. Autorzy
dokonali kwerendy około 100 zasobów archiwal-

11) tjgł(t)
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nych (państwowych, diecezjalnych, parafialnych,
szkolnych, gminnych, organizacji społecznych
i politycznych), zebrali liczne relacje i dotarli do
zbiorów prywatnych. Dokonując tej iście bene
dyktyńskiej pracy, zebrali bogaty materiał fakto
graficzny, na który składają się m.in. sprawozdania
urzędów, instytucji, organizacji społecznych i poli
tycznych, kroniki, pamiętniki, listy i wspomnienia,
a także mało dziś już komu znane utwory literackie.
Dzieło zawiera - co oczywiste w takich przy
padkach - bogatą i różnorodną warstwę faktogra
ficzną, na którą m.in. składają się dane o ilości
mieszkańców, „dymów” drewnianych i murowa
nych, kościołów, szkół, bożnic i innych budynków
użyteczności publicznej, organizacji społecznych,
politycznych, wyznaniowych itp. Jest to bardzo
mocna strona książki. Ale równolegle wprzęgnięta
jest w narrację historyków warstwa druga, bardziej
- rzec można - anegdotyczna, na którą składają się
dokumenty oraz zachowane, bądź zainicjowane
przez Autorów, relacje ludzi. Te obydwie warstwy
dzieła wpływają na jego czytelniczą atrakcyjność chwilami czyta się je jak bestseller.
Książka pisana jest przykładami drobnych rado
ści, wiary, optymizmu ale również łez, potu i krwi
nie należących do Narodu - chamów, mieszczan
i żydów, jednym słowem ludzi, którzy żyli i pra
cowali na siennieńskiej ziemi. Poddawani byli oni
różnym procesom historycznym, jak powstania,
wojny, tumulty, ale i sami na te „tłoki” też przecież
wpływali poprzez swoją aktywność bądź bierny
oportunizm. To oni właśnie tworzyli autentyczną
historię tej ziemi rodząc się na niej, ucząc, pracu
jąc, walcząc w godzinach próby, wznosząc szkoły
i inne budynki publiczne w czasach pokoju itp. No,
i modląc się również. Ich zachowania były różne:
od oczekiwania i bierności po aktywność budowa
nia, czy - rzadziej - destrukcji. Autorzy nie epatu
ją jednak tymi przykładami lecz wpisują je w ciąg
spokojnej i rzeczowej narracji.
Jest oczywiste, że przy pieczołowitym i bez
stronnym podejściu Autorów do źródeł historycz
nych, wiele przedstawionych w książce szczegóło
wych zagadnień musi burzyć niektóre dotychczaso
we mity, jak chociażby te związane z powstaniem
styczniowym. Z wydarzeń w Siennie i okolicach
tego okresu wynika, że nawet sugestywna czarna
wizja Stefana Żeromskiego o krukach i wronach,
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które miały nas rozdziobać, jest tylko jednym z wy
cinków ówczesnej rzeczywistości, ale nie jedynym,
bo szlachta również sama siebie dziobała, a posta
wa chłopów wcale nie była tak jednoznaczna, jak
wykreowali to historycy związani z myślą endecką
i konserwatywną. W podrozdziale 2.7 profesor Pa
stuszka, poprzez dobór dokumentów i relacji, dys
kretnie pozostawia tę sprawę osądowi czytelnika.
Podobnie jest z okresem okupacji, a przede
wszystkim czasami tuż powojennymi i współcze
snymi, którymi zajął się profesor Turkowski. To
istny konglomerat chaosu, sprzeczności, przypad
kowości, podejrzliwości, walki każdego z każdym,
a jednocześnie czas budowy na pookupacyjnych
zgliszczach. W tę budowę (odbudowę), włączały
się również wartościowe jednostki dwudziestole
cia międzywojennego i okupacji, a oprócz nich
ludzie z mętną przeszłością, zwykli karierowicze,
którzy - często z wyimaginowaną przynależno
ścią do Gwardii Ludowej (tej z PPR, a nie z PPS)
- dowodzili komendami milicji i strukturami bez
pieczeństwa.
Monografia ma układ chronologiczno-problemowy. Profesorowie Pastuszka i Turkowski do
konali, na ile źródła im na to pozwalały - udanej
rekonstrukcji różnych aspektów życia Sienna i oko
lic na przestrzeni wieków. W części pierwszej (roz
działy 1-4) prof. Pastuszka pokazał determinanty
rozwoju Sienna, jego strukturę demograficzną,
przeobrażenia zachodzące w świadomości spo
łecznej, postawy religijne i patriotyczno-narodowe,
relacje między chłopami a ziemiaństwem, funkcjo
nowanie systemu folwarczno-pańszczyźnianego,
narodziny i rozwój gospodarki kapitalistycznej,
rolę ruchów politycznych, spółdzielczości i form
samorządowych. Dużo uwagi poświęcił społeczno
ści żydowskiej na terenie gminy Sienno, roli ducho
wieństwa, inteligencji i chłopów w walce o zacho
wanie tożsamości narodowej w okresie rozbiorów
i II wojny światowej. Wyeksponował też bliskie mu
sprawy oświaty i kultury.
W części drugiej (rozdziały 5-9) prof. Romuald
Turkowski skoncentrował się na ukazaniu postaw
mieszkańców Sienna wobec rzeczywistości po
II wojnie światowej, rekonstruując jej wielorakie
aspekty, jak fonkcjonowanie administracji i organi
zacji społecznych, systemu oświaty i kultury, Ko
ścioła rzymskokatolickiego, dynamikę przebudowy

PRZEGLĄDY I RECENZJE

Piękna i tajemnicza

ustroju gospodarczego po roku 1989, odbudowy
samorządu terytorialnego, zmian w spółdzielczości
itp. Dużo uwagi poświęcił silnemu w Siennie ru
chowi ludowemu i związanym z nim organizacjom,
a także postawom wsi wobec prób jej kolektywiza
cji w okresie realnego socjalizmu.
Skutkiem lektury „Dziejów Sienna 1392-2012”
jest świadomość szerokiej, wielorakiej, wielobarw
nej panoramy jednej małej ojczyzny kształtowa
nej przez trud wielu pokoleń. Jest to jednocześnie
udana próba rekonstrukcji historii prawdziwej bez
jej upiększania, poprawek i cyzelowania, elimino
wania faktów tylko z tego powodu, że przeczą po

prawnej wizji historii. Pod tym względem jest to
praca znacząca. Pamiętać jednak musimy, że stano
wi ona wprawdzie ważki, lecz wciąż tylko przyczy
nek do jeszcze nienapisanych dziejów Polski z per
spektywy wspomnianych już wcześniej chamów,
mieszczan i żydów, a więc tych upodlonych „braci
mniejszych”, których wkład w budowę potencjału
wspólnej przecież Ojczyzny wciąż czeka na właści
we do rangi tego wysiłku, potraktowanie. Trawe
stując słowa piątego Wieszcza: „z takich, jak my,
był Głowacki”, dopowiedzmy: z takich, jak Sienno
była (i jest!) Ojczyzna.

Longin Kaczanowski

Piękna i tajemnicza
W krainie wielu tradycji. Badania etnograficz
ne na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim
w X X i początkach XXI wieku, pod redakcją
Krzysztofa Snarskiego i Adama Zulpy. Warszawa-Suw alki 2014 ss.339.
Muzeum Okręgowe w Suwałkach, jak mało która
placówka regionalna w Polsce podejmuje inicja
tywy badawcze i wydawnicze znaczeniem dale
ko wykraczające poza granice regionu. W 2010
roku Muzeum wydało w pięknej szacie graficznej,
cenną pracę Mariana Pokropka „Kultura ludowa
Suwalszczyzny”, album „Suwalszczyzna - świat
pogranicza” opartym na archiwum fotograficz
nym profesora, zaś ostatnio, wspólnie z Instytutem
Slawistyki RYN tom pt. W krainie wielu tradycji.
Badania etnograficzne na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w X X i na początku XXI wie
ku. W badaniach tych Muzeum w Suwałkach ma
znaczący udział, bowiem prowadziło je już od
połowy lat 60. minionego stulecia. Jak pisze we
wprowadzeniu dyrektor Muzeum Jerzy Brzozow
ski, główny inicjator i organizacyjny spiritus movens wydawnictwa, zostało ono dedykowane pro
fesorowi Marianowi Pokropkowi, którego badania
prowadzone w północno-wschodniej Polsce „dały

naukowe podstawy wiedzy o tradycyjnej kulturze
ludowej w tym regionie”.
Profesor Marian Pokropek już w latach 70.
ubiegłego wieku proponował zainicjowanie badań
etnograficznych pogranicza polsko-białoruskiego
i polsko-litewskiego, ale z wiadomych przyczyn
„W krainie wielu tradycji” to praca zbiorowa, bę
dąca pokłosiem sesji zorganizowanej w Suwałkach
w 2008 roku. Jego naukową redakcją zajęli się su
miennie młodzi naukowcy, suwalscy muzealnicy
Krzysztof Snarski i Adam Żulpa. Książka składa się
18 artykułów oraz rekapitulacji profesora Mariana
Pokropka. Autorami są badacze z różnych ośrod
ków w Polsce oraz z Białorusi i Litwy. To piękny
przykład międzynarodowej współpracy naukowej
prowadzonej bez fanfar i rozgłosu, ale z bardzo wy
miernym rezultatem. Książka składa się z tekstów
o charakterze informacyjnym i analitycznym. Sło
wo „informacyjny” brzmi sucho i prawie kostycz
nie, a takimi bynajmniej nie są artykuły omawia
jące dorobek etnografów. Są interesującym przy
pomnieniem, często wydobyciem z zapomnienia
wspaniałych uczonych i problemów badawczych,
którymi się zajmowali, a także aktualnie prowa
dzonych badań. Teksty analityczne to prawdziwe
perełki wiedzy etnograficznej. Dobrze się stało,
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Katarzyna Waszczyńska pisze o badaniach po
że redaktorzy tomu nie pogrupowali artykułów na
inform acyjne” i „analityczne”, a często tak bywa granicza polsko-litewsko-białoruskiego prowa
w różnych zbiorczych opracowaniach, przez co dzonych przez warszawski ośrodek etnologiczny
książka stała się bardziej dynamiczna i ciekawsza /etnograficzny/ w latach powojennych. Początki
w odbiorze.
były trudne, na skutek braku kadry profesorskiej,
Pogranicze Polski, Litwy i Białorusi to kraina która padła ofiarą wojny bądź wyemigrowała z kra
piękna i wielce tajemnicza, o skomplikowanej, czę ju. Niebagatelne znaczenie miały Międzyuczel
sto dramatycznej dawnej historii, znaczonej osta niane Obozy Etnograficzne zainicjowane przez
tecznym wyniszczeniem przez Krzyżaków tutej prof. Witolda Dynowskiego, których uczestnicy
szych Jaćwingów, dziejami Korony i Litwy, I Rze zgromadzili dużo materiału badawczego, a także
czypospolitej a także tragiczną kartą lat II wojny współpraca prof. Mariana Pokropka i jego studen
światowej i powojennych, o różnorodnej, ale i po tów z Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka
dobnej kulturze sąsiadujących narodów. Znaczenie w Ciechanowcu. Autorka, w formie opisu szczegó
i potrzebę badań etnograficznych na pograniczu łowego, przedstawia tematy badawcze realizowane
polsko-litewsko-białoruskim, wnet po odzyskaniu w Polsce Północno-Wschodniej. W aneksie, stano
niepodległości w 1918 roku, podkreślała Cezaria wiącym integralną część artykułu, zaprezentowany
Baudoin de Courtenay-Ehrenkreutz, córka sławne został wybór materiałów badawczych z Podlasia
go językoznawcy, która wykładała etnografię i et i jego pogranicza znajdujących się w Archiwum
nologię na Uniwersytecie Wileńskim. Była również Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.
założycielką bardzo interesującego Muzeum Etno Wybór liczy 966 pozycji!
Z pracą Katarzyny Waszczyńskiej korespon
graficznego przy „swoim” Uniwersytecie. Jej po
stać, tak mało znaną, a właściwie zapomnianą przy duje tekst Jerzego Cetery, w której autor omawia
pomniała Anna Engelking w artykule otwierającym badania etnograficzne Muzeum Podlaskiego w Bia
książkę, w którym omawia dzieje wileńskiego łymstoku. Zaczynano dosłownie od zera. Pierwsze
ośrodka etnograficznego w międzywojniu. A był to prace, na przełomie lat 40. i 50. minionego wieku
ośrodek prowadzący najbardziej profesjonalne ba prowadzili w Białostockiem etnografowie z Mu
dania etnograficzne w naszym kraju. W 1934 roku zeum Etnograficznego w Toruniu, pod kierunkiem
kierownikiem katedry Etnologii i Etnografii Uni dr Marii Znamierowskiej-Prufferowej, bo rodzi
wersytetu Stefana Batorego został wybitny uczony mych badaczy nie było. Po latach Muzeum może
profesor Kazimierz Moszyński, autor trzytomowe- się pochwalić znacznym dorobkiem badawczym,
go dzieła „Kultura ludowa Słowian”. Sprawował tę który owocuje ciekawymi publikacjami. Jedną
funkcję do 15 grudnia 1939 roku, dnia zamknię z nich jest niezwykła, znakomicie edytorsko wyda
cia uczelni przez władze litewskie. Artykuł Anny na książka Wojciecha Kowalczuka /nomen omen/
Engelking to „mocne wejście” dla zapoznających Krzyż kowalski na Podlasiu. Badania Muzeum
się z tomem „W krainie wielu tradycji” pokazuje w Suwałkach przedstawia Krzysztof Snarski, jak
bowiem naukowe tradycje badań etnograficznych, pamiętamy jeden z redaktorów naukowych tomu
które mają w naszym polskim wymiarze bardzo W krainie wielu tradycji. Plonem tych prac są licz
mocno, solidne korzenie. Bibliografia artykułu ne wystawy etnograficzne organizowane przez Mu
opracowana przez jego autorkę liczy 81 pozycji, zeum oraz wspomniana praca o Suwalszczyźnie
a to zestawienie zajmuje w książce 6 stron druku. profesora Mariana Pokropka. Z aktualnych prac do
W krótkim tekście nie sposób oczywiście bliżej najważniejszych należy kontynuowanie badań nad
omówić treść wszystkich artykułów, które razem kulturą staroobrzędowców. Muzeum w Suwałkach
liczą ponad 300 stron dużego formatu. Zasygna nie ma w swej gestii wszystkich prac badawczych
lizujmy choćby pobieżnie problematykę rozpraw. związanych z pograniczem, co dobrze świadczy
Dla pewnego porządku, a w artykule recenzyjnym o prężności kulturotwórczej miasta. Mirosław Najest to wręcz wskazane, w pierwszej kolejności za laskowski z Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztu
poznajmy się z warstwą tekstów informacyjnych ki w Suwałkach pisze o badaniach etnomuzykologicznych i etnochoreologicznych na pograniczu,
książki.
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których prekursorem był niezmordowany Oskar
Kolberg. Anastazja Sidor omawia badania na po
graniczu polsko-litewskim, które zaowocowały
wystawami, powiększeniem zbiorów muzealnych,
ale ich wyniki nie do końca zostały wykorzystane.
Autorka postuluje publikację badań i udostępnienie
ich placówkom kulturalnym i oświatowym, przede
wszystkim jednak należy udostępnić szerszemu
ogółowi wyniki kompleksowych prac badawczych
z 1989 roku. Zapewne znalazłyby one wielu czy
telników.
Duży ładunek informacji niosą teksty Ireny Seliukaite z Litewskiego Uniwersytetu Pedagogicz
nego oraz Ireny Reginy Merkiene z Uniwersytetu
w Wilnie. Pierwsza z autorek omawia etnograficz
ne badania pogranicza prowadzone przez Litew
skie Towarzystwo Krajoznawcze. Irena Seliukaite
podkreśla, że badania krajoznawcze pograniczy są
bardzo ważne, żeby jednak „takie studia uzyskały
wartość naukową, należałoby organizować ekspe
dycje międzynarodowe, żeby sporządzić analizę
porównawczą dotyczącą wpływów i przenikania
się zjawisk kultury tradycyjnej pogranicza. Na
ukowcy i krajoznawcy niedawno udowodnili, że
jest to możliwe, wyruszając na ekspedycję wokół
rzeki Neris wzorowanej na tej, którą 150 lat temu
zorganizował hrabia Konstanty Tyszkiewicz, ba
dacz dziejów Litwy i południowej Rusi”. Irena
Regina Merkiene w krótkim tekście omówiła na
tomiast identyfikację etnograficzną na pograniczu
litewskim w Polsce i na Białorusi. Podkreśliła, że
w XX wieku najważniejsze, ściśle ze sobą powiąza
ne znaki tożsamościowe mniejszości litewskiej to
język, małżeństwa mieszane i świadomość narodo
wa. Libertas Klimka, przewodniczący Społecznej
Rady Ochrony Kultury Etnicznej Litwy w krótkim
tekście omawia obrzędowość kalendarzową pogra
nicza oparte na wynikach badań Litewskiego Towa
rzystwa Krajoznawczego prowadzonych w rejonie
Puńska i Sejn pod koniec ubiegłego stulecia. Wy
nika z nich stosowanie kalendarza fenologicznego
w praktyce rolniczej. Pomimo unowocześnienia
rolnictwa chłopi „wciąż dobrze pamiętają zalecenia
ojców, aby prace połowę wykonywać zgodnie z fa
zami Księżyca, i stosują je w praktyce”.
Iwona Kabzińska snuje rozważania o Polakach
na Białorusi w końcu minionego i na początku na
szego stulecia, a więc oparte na badaniach jak naj

Piękna i tajemnicza

bardziej aktualnych. Ciekawie zatytułowała swój
tekst „Badacz i jego rozmówcy - poznanie czasów
zmian”. Autorka jest pracownikiem Instytutu Ar
cheologii i Etnologii PAN i ma znaczący dorobek
dotyczący losu Polaków za wschodnią i północno-wschodnią granicą. W badaniach na Białorusi, któ
re prezentuje w tomie „W krainie wielu tradycji”,
podkreśla, że prowadziła je przez pryzmat indywi
dualnych biografii swoich rozmówców. Ta metoda
badacza pozwoliła na wychwycenie pozytywnych
i negatywnych zjawisk dokonujących się przemian
ustrojowych i gospodarczych. Ludzie często mó
wią o „pomieszanym świecie”, tęsknią za ZSRR,
ale też daje się zauważyć zjawisko odzyskiwania
pamięci. Można mówić - pisze Iwona Kabzińska
- o „boomie biograficznym” i silnej potrzebie nar
racji, mówienie o sprawach, które przez długie lata
- ze względów ideologicznych - były skazane na
zapomnienie.
Ale czy tak jest zawsze, czy ludzie pogranicza
białorusko-polskiego chcą chętnie rozmawiać?
Swiatłana Kul-Sialwierstawa, Białorusinka pracu
jąca na Politechnice Białostockiej, pisząca o ich
pamięci historycznej zanotowała trochę odmienne
obserwacje. Zdaniem autorki warto zwrócić uwa
gę na stopień otwartości mieszkańców pogranicza
podczas rozmów o przeszłości Po stronie białoru
skiej badacz spotykał się z niechęcią mieszkańców
do mówienia o swoim życiu, a także ze skąpymi wy
powiedziami na ich temat. Rozmówcy starali się nie
mówić o tym, ja k się nazywają, natomiast domaga
li się wyjaśnień, po co są spisywane ich losy, oraz
zapewnień, że nie będą wykorzystane przeciwko
nim. Były też takie wypadki, ja k w wiosce Haraczki w rejonie sopoćkińskim, gdzie w ogóle nie udało
się porozmawiać z mieszkańcami - stare kobiety
po prostu zamykały furtki i drzwi przed badacza
mi. Wynikało to najprawdopodobniej z ciężkich do
świadczeń tego regionu, naznaczonego represjami
stalinowskimi. Autorka zauważa, że transformacja
przyniosła rozpad tradycyjnej kultury chłopskiej.
Źródłem wiedzy historycznej stały się publikacje
krajoznawcze. W okolicach Kanału Augustow
skiego słyszała od mieszkańców całe fragmenty
z przewodnika turystycznego, jak się okazało... jej
autorstwa.
Przemiany dotykają również imiennictwa oso
bowego. Są one treścią artykułu Michała Sajewicza,
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który omawia zmiany imion osób prawosławnych
mieszkających w powiecie hąjnowskim. Niektóre
im ioną jak Daniło, Kryło, Korniło, Eliasz odeszły
w przeszłość, ich miejsce zajęły nowe, noszone
przez ludność katolicką Jest to następstwo w ięk
szego otwarcia się na polską kulturę. Czy będzieto
prowadzić do procesów asymilac 3'jnych, chyb a me.
W iara prawosławna wciąż pozostaje czynnikiem
wyodrębniającym. Jakie imię nosi wyznawca pra
wosławni a praktycznie nie m a większego znaczenia
Interesującym przyczynkiem do poznania kul
tury ludowoj pogram cza jest tekst Olgi Łobaczewskiej z Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki
w Mińsku o tkactwie wiel oni cielnie owym anali
zowanym na podstawie leksyki gwarowej. Tro
chę tajemmczo brzmiący termin autorka wyjaśnia
wpienwszych zdaniach artykułu. Otóż wspomniane
tkactwo to technika wykonywam a /tkam af obrus ów
oraz kap z lnu i bawełny na krosnach o większej
liczbie mcielmc. Na Białorusi by woj ą warsztaty
chłopskie, które m ają nawet 24 nicielnice. Tkani
ny wiel oni cielni co we można spotkać na Litwie,
Łotwie, wschodniej Polsce, na Ukrainie, a także
w Szwecji i Finlandii. Jakże piękna i pouczająca

W KRAINIE
WIELU
TRADYCJI
B adania atnograficcno na pograniczu
poUko-litawmko-toialOfuahltn
w XX i początkach XXI wiahu

fot. L o n g n Kaczanowski
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byłaby praca prezentująca tkactwo ludowe wym ie
nionych krajów. Czyż me po wanno powstać opra
cowanie na miarę monumentalnego dzieła Jadwigi
Turski ej „Haft polski” . A więc etnografowi e kraj ów
bałtyckich i Białorusi łączcie się. Taka pracamiałaby wymiar europejski, a może nawet jeszcze w ięk
szy. Artykuł Olgi Łobaczewskiej byłby dobrym za
czynem takiego opracowania, obok dorobku przed
wojennego wileńskiego ośrodka etnograficznego,
który jako pierwszy w naukowym świetle ukazał
tk actwo wi el oni ci elm cow e.
Jeden tylko tekst w tomie W krainie wielu tra
dycji dotyczy sztuki ludowej. Alicja Mironiuk-Nikolska przypomina postać m alarza pogranicza
Bazylego Albiczuka (1909-1995), urodzonego
i pracuj ącego twórczo w położonej nad Bugiem wsi
Dąbrowica Mała w powiecie Biała Podlaska. Ma
lował w założonym przez siebie cudownym ogro
dzie. Tak wygląda na zdjęciu, jedynym zamiesz
czonym w tekście. Autorce wierzymy na słowe, że
było malarstwo wspaniałe. Potwierdza taką ocenę
udział Albiczuka w wystawach k rą owych i za
granicznych w' Bratysławie, Londynie, Zagrzebiu,
Stuttgarcie i Meuchatel, oczywiście w czasach real
nego socjalizmu. O żadnej wystawie, krajowej czy
zagranicznej, w której uczestniczyłby malarz po
1939 roku autorka nie wspomina. Wspomagał A l
biczuka słynny kolekcjoner polskiej sztuki ludowej
Niemiec Lud wag Zimmerer i napisał o nim ksią
żeczkę niezmordowany profesor Marian Pokropek.
Ogród, w którym zasadził 230 gatunków roślin po
śmierci artysty uległ zagładzie. To takie polskie.
Podobny los spotkał fantastyczny ogród, wypełnio
ny rzeźbami w drewnie i kamieniu, ludowego twór
cy Jana Bernasiewicza w Święto kr zyskiem. Szczę
śliwie część jego dorobku ocalała i eksponowana
jest w Parku Etnograficznym w Tokarni. Zapewne
przez niedopatrzenie artykuł o Aibiczuku me został
zaopatrzony w podobizny prac tego artysty.
Nie zabrakło natomiast ilustracji do tekstu To
masza Czerwińskiego o poryw ą ącym tytule „Poży
wienie kluczem do poznania k ultury-uw agi o j adle
pogranicza mazowiecko-litewsko-białoruskiego”.
Tekst ozdabia aż 10 kolorowych zdjęć, czyżby to
była najważniejsza pozycja w tomie o tajemniczej,
wciąż do odkrycia, krainie pogranicza? Może nie
n ą ważniejszą ale na pewno jedna z najważniej
szych. W końcu możemy egzystować bez muzyki,
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obrusów, kap i obrazków na ścianie, ale bez jedze na, że w XVI wieku największą reformę gospodar
nia... Po uczonych wywodach o specyfice pożywie czą w Europie przeprowadzono właśnie w Wielkim
nia polsko-litewsko-białoruskiego pogranicza autor Księstwie Litewskim, znaną dobrze historykom
przechodzi do omawiania konkretnych potraw. Pi pomiarę włóczną, która na wiele lat ukształtowała
sze o kutii, kołaczach, sękaczach, kisielu owsia obraz wsi litewskiej. Należy też wspomnieć, że ponym, blinach, kołdunach, pierogach i wielu innych miara włóczna zajmowała ważne miejsce w prawo
smakołykach. Pisze bardzo ciekawie. Przyznam, że dawstwie Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Procesy historyczne, podkreśla profesor, są
wzruszyłem się, gdy zobaczyłem na fotografii baby
ziemniaczane upieczone we wsi Potasznia w Su- główną przyczyną zmian kulturowych, o czym za
walskiem. Takie właśnie baby, wypisz-wymaluj, pomina się w niektórych teoriach etnograficznych.
nauczyła mnie piec moja teściowa śp. Stanisława Zgodnie z tytułem artykułu Marian Pokropek,
Jaźwińska, która, mówiąc językiem Żeromskiego, w syntetycznym rzecz jasna ujęciu, ukazuje zacho
była chodzącym memuarem dawnych obyczajów dzące procesy historyczne, głównie dotykając za
i pieśni ludowych z okolic Czyżewa i Mazowiec gadnień etnograficznych. Profesor postuluje podję
ka na Podlasiu. Starcie na drobnej tarce, absolutnie cie prac nad monograficznym opracowaniem, które
żadnym mechanicznym urządzeniem, dużej ilości dotyczyłoby całej kultury ludowej pogranicza. Pod
ziemniaków to spory wysiłek i trzeba uważać by kreśla, że we wszystkich jej dziedzinach występu
w walce z kolejnym ziemniakiem nie pozostawić ją lokalne odmiany. Jako przykład podaje zróżni
w misce startych paznokci. Babę można sporządzać cowane wykorzystanie wiejskich spichrzów, które
na różne sposoby, także na słodko. Przysmażona ze tradycyjnie służą do przechowywania zboża, ale
skwarkami smakuje najlepiej. Smakowite kartacze, składowano w nich także ubrania, a nawet spano.
sztandarowe danie kuchni litewskiej, przygotowuje „Pozostaje niezmienne pytanie - zauważa profesor
moja dobra znajoma Renia Nowosad, mieszkanka Marian Pokropek - jaki kryteriami posługiwać się
Zambrowa, której rodzice państwo Ereminowiczo- przy wykreślaniu kultur regionalnych, etnicznych,
wie pochodzili z Kresów. Piszę o tym dla równo narodowych, pamiętając o ich różnorodności, ale
wagi narodowościowej, bowiem autor artykułu i zmienności zarówno w czasie, jak i w przestrzeni
zachwala potrawy restauracji żydowskiej w Tyko i dopowiada: etnografia to nic innego jak historia
kultury ludowej, posługująca się wszakże specy
cinie.
Artykuł Jerzego Czajkowskiego „Historyczne ficzną kategorią źródeł, które wymagają jednak
stadia rozwoju budownictwa drewnianego w Pol interpretacji historycznej. Nieprzypadkowo zatem
sce” tylko pozornie odbiega od treści tomu W kra w rozważaniach nad współczesnym zróżnicowa
inie wielu tradycji. Jeszcze dwa-trzy pokolenia niem kultury ludowej Suwalszczyzny sięgnęliśmy
wstecz budownictwo wiejskie pogranicza było nie aż do okresu zygmuntowskiego, bowiem w tym
mal w stu procentach drewniane. Encyklopedyczny właśnie czasie na pustych ziemiach pojaćwieskich
tekst Jerzego Czajkowskiego ułatwia rozpoznanie rozkwita nowa kultura, w późniejszych okresach
interesującej nas zabudowy. Autor, były wieloletni ulegająca mniejszym lub większym, ale ciągłym
dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sa zmianom na skutek także wciąż zmieniających się
noku jest świetnym znawcą tej problematyki, i na wydarzeń historycznych”.
W „Próbie podsumowania” profesor Marian
takim wysokim poziomie jest jego tekst. Odwoła
nie się do wielu autorów i źródeł podnosi jego ran Pokropek zasygnalizował pewne fakty z historii,
ważne dla poznania etnografii krainy pogranicza.
gę i znaczenie.
Na koniec prezentacji tomu przedstawiamy Przypomniał pionierską pracę Aleksandra Połuartykuł profesora Mariana Pokropka ,Etnografia jańskiego „Wędrówki po guberni augustowskiej
dawnych ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego w celu naukowym odbyte”, opublikowanej w 1859
od epoki zygmuntowskiej do XX wieku - proble roku, a także prof. Cezarię Ehrenkreutz-Jędrzejemy badawcze”. Właściwie jest to esej świadczący wiczową, twórczynię te dwa powody wystarczyły
o wielkiej erudycji autora, który swobodnie porusza w czasach PRL do objęcia jej nazwiska zapisem
się w obszernej literaturze przedmiotu. Przypomi cenzury. Publikowała cenne artykuły etnograficzne
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w „Alma Mater Vilnensis” . W tomie za najważ
niejsze profesor Marian Po kropek uznał prace pań
Anny Engelking oraz Katarzyny Wasz czy ński ej.
W krainie wielu tradycji to ważna pozycj a w do robku polskiej etnografii. Podsumowano w niej
pewien etap badań i wysunięto szereg postulatów
badawczych, ale nie ukazano w niej wszystkich
aspektów kultuiy ludowej, bowiem nie było to
zamiarem organizatorów wspomnianej konferen
cji i twórców książki. Przed naukowym światem
etnografów stoi więc ważne zadanie, o którym
wspomniał profesor Marian Pokropek, opracowa
nia księgi kultury ludowej pogranicza, w której
będzie też mowa o sztuce, jej twórcach, wiejskich
poetach i pisarzach, ubiorach, gwarach lokalnych,
budownictwie, transporcie i komunikacji, słowem
o wszystkich dziedzinach, któiymi zajmuje się et
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nografia oraz k rą obrazach poszczególnych krain,
podobnych, ale jednak bardzo zróżnicowanych.
Sądzę, że do powstania takiego dzieła potrzebne
jest zjednoczenie m ożliw ośa badawczych muzeów
w Suwałkach, Białymstoku i placówek naukowych
z całego kraju, które podejmują tę problematykę
oraz z udziałem naukowców, sąsiadów zza gra
nicznej miedzy. W pojedynkę żadna instytucj a nie
udźwignie takiego dzieła. Doświadczenie wydaw
nicze i dorobek Muzeum Okręgowego w Suwał
kach wskazują, że ta właśnie placówka mogłaby
pokierować całym przedsięwzięciem. Proponu
ję tytuł tej księgi: „Etnografia pogranicza”, który
przywodzi na myśl klasyczne opracowanie Jana
St. Bystronia „Etnografia Polski” . Powinna to być
księga bogato ilustrowana i wydrukowana najlep
szymi technikami poligraficznymi.

fo t Paweł Pi erścińdci

Z DZIAŁALNOŚCII ZASOBÓW CBR

Daniel Kamiński

Tadeusz Daszewski
- potentat sadownictwa z grójeckiego
Centralna Biblioteka Rolnicza im. M chała Oczapowskiego w Warszawie od wielu lat stara się przywra
cać pamięć wybitnych polskich agronomów i naukowców, związanych z różnymi dziedzinami rolnictwa.
Wśród nich byt także zasłużony na polu sadownictwa praktyk - Tadeusz Daszewski, któremu w marcu
2011 r Biblioteka poświęciła wystawę zatytułowaną: „Prekursor sadownictwa w grójeckim: Życie i dzie
ło". W czerwcu 2015 r. wnuczka i córka adoptowana Tadeusza Daszewskiego - Klaudia Da szewska-Sajnóg przekazała Bibliotece niezwykle ciekawe dokumenty związane z jego działalnością zawodową.
Wśród nich są artykuły, listy, czasopisma, wycinki prasowe, notatki, przemówienia, wyniki doświadczeń
itd Po opracowaniu zostaną one udostępnione czytelnikom na stronie Rolniczej Biblioteki Cyfrowej.

Tadeusz Marian Daszewski urodził się 11 czerwca 1331 r. we wsi Brzumin koło Grójcą położonej
w cieniu ruin starego zamku czerskiego. Jego oj-

ciec, Michał Daszewski, pochodził z rozrodzonej
szlacheckiej rodziny herbu Mścigniew, posiadającęj szereg majątków na Mazowszu. M atką Ga-

Tadeusz Daszewski przed dworem w Nowej Wsi
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Tadeusz D aszew dd- potentat sądownictwaz grójeckiego

T.D A S tE W Ę H M
Bandero! a firmowa z 1936 r.

briela Daszewska wywodziła się z zasiedziałego
na ziemi grójeckiej rodu Pągowskich herbu Pobóg.
Tadeusz Daszewski po ukończeniu prywatnej szko
ły Jana Pankiewicza w W arszawią mieszczącej się
na ulicy Składowej (obecnie Jana Pankiewicza),
rozpoczął naukę w Wyższej Szkole Rzemieślni
czej w Łodzi. W latach 1399-1902 kontynuował
edukację na dwóch śląskich uczelniach: Instytucie
Rolniczym w Popielowie i Instytucie Mleczarskim
w Prószkowie. Służbę wojskową odbył w latach
1905-1906 w Pułku Pułtuskim. Był utalentowa
nym jeżdżcem konkursowym, w latach 1901-1914
członkiem Warszawskiego Towarzystwa W yści
gów Konnych. W 1907 r., niedługo przed ślubem
z Heleną Dąbrowską, odkupił od ojca majątek
w Nowej Wsi k. Grójca Najbliższa stacja kol ej owa
w W arcą o ddalona był a o 7 km. We wsi znaj dowal
się typowy staro szlachecki dwór z gankiem kolum
nowym, położonym w starym parku. Do Nowej
Wsi przyjeżdżał m.in. prof. Edmund Jankowski,
zasłużony botaniki twórca Ogrodu Pomologiczne
go w Warszawie, który poszukując ciekawych po
mników przyrody, pobierał nasiona starej brzozy,
rosnącej w parku, charakteryzującej się bardzo gru
bym pniem i ciekawie ukształtowanymi gałęziami1.
W 1939 r. majątek obejmował ok. 130 ha, w tym
ok. 63 ha sadu i ok. 94 ha ziemi ornej2 Przeważały
tutaj gleby szcz erko wato-bieli co watę o dość prze
puszczalnym podglebiu, o równym profilu terenu
z łagodnymi naturalnymi spadkami3.
Tadeusz Daszewski prowadził w majątku ho
dowlę koni pod wierzch, które w czasie pierwszej
wojny światowej Daszewski oddał Sztabowi Głów
nemu na potrzeby szwadronu, sformowanemu na
terenie powiatu. Warto tutaj dodać, że w tym czasie
wstąpił do Wojska Polskiego i został wcielony do

3. Pułku Ułanów. W 1919 r. odbył szkolenie w Ofi
cerskiej Szkole Jazdy w Warszawie, a następnie był
ekspertem w komisji wyboru koni dla Armii Pol
skiej. W 1920 r. z ramienia Komendy Grupy Olim
pijskiej przygotowywał udział Polaków, biorących
po raz pierwszy udział w Olimpiadzie, która odbyła
się w Antwerpii. Trzy lata później zasiadał w jury
konkursu hippicznego w Nicei. Jednocześnie kon
tynuował karierę w wojsku. W 1922 r. został po
rucznikiem, a rok później rotmistrzem. Za zasługi
w walce o niepodległość został odznaczony Krzy
żem Walecznych. Po zwolnieniu się z woj ska w ró
cił do Nowej Wsi z m yślą poświęcenia się branży
sadowniczej.
Tadeusz Daszewski pomimo poświęceniu się
karierze wojskowej myślał o przyszłości i rozwoju
majątku. Założył więc w Nowej W si m.in. oborę
zarodową i serowarnię. W 1912 r., obok starego
sadu jabłoniowego, w rozstawie drzew 14 x 14 m,
posadził nowy sad, w rozstawie drzew 10 x 10 m4
Znalazły tam miejsce także inne gatunki drzew
owocowych. Początkowo j ego areał wynosił ok. 5
morgów, ale po 1913 roku z czasem liczb a ta ule
gła zwielokrotnieniu5 Na efektywny dochód ze
zbiorów owoców musiał jednak poczekać kilka
lat. W latach dwudziestych XX w., ze względu na
brak wolnego czasu, wydzierżawiał sad różnym
przygodnym przedsiębiorcom6 Doglądał jednak
w każdej wolnej chwili osobiście prac w sadzie
i na tej po dstawie wypraco wał w zakresi e pro dukcji
system płodozmianu sadowniczego, metodyki pie
lęgnowania drzew i walld ze szkodnikami, profilak
tyki leczenia drzew, systemu formowania koron dla
nąlepszego nasłonecznienia, wydajności owocu
oraz jego zbiórki z drzewa. Światowy kryzys go
spodarczy, który rozpoczął się w 1929 r., pogorszył

1 Grój eokie we wspomnieni ach, seri a V I Grój ec 200 6> $. 44.
ł Sad Nowoczesny nr 12, Warszawa 1982, s. 15.
5 Gazeta Rolnic za, nr 29 /3Q, Wars zaw a 193 8, s. 90 6.

4 Sad Nowoczesny nr 12, Warszawa 1982, s. 15.
5 Gazeta Rdnie za, nr 29 /3G, Wars zaw a 193 8, s. 90 6.
e Ibidem.
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Pracownice przy zbiorze owoców. F o t z 1933 r.

sytuację finansową Nowej Wsi na tyle poważnie,
że rodzinnemu majątkowi groziła sprzedaż. V/ tej
sytuacji Tadeusz Daszewski szukając pewnego źró
dła dochodu liczył na odniesienie sukcesu w branży
owocowej. Chcąc podnieść wydajność sadu rozpo
czął o d eksp erymentu w zakresi e nawożeni a drzew,
pod które rozłożył większość nawozu, wyprodu
kowanego w majątku. Korzystał także z nawozów
sztucznych. W pasach pod drzewami zaprowadził
czysty ugór, natomiast w pasach między rzędami
drzew wysiał oziminę7. Codziennie objeżdżał na
rowerze wszystkie plantacje i sprawdzał czy za
planowane na konkretny dzień prace idą zgodnie
z planem.
W tym czasie areał sadu zwiększył się do ok. 6570 ha. W celu ochrony przed wiatrami i śniegiem
otoczony był zadrzewieniami z akacji i świerków8.
Daszewski był jednym z pierwszych sadowników
wykorzystujących w uprawie drzewa niskopienne.
Drzewka były sadzone płytko, tak aby korzenie ro 
sły płasko na żyźniejszęj glebie. Przestrzegał przed
sadzeniem zbyt głębokim, ponieważ wówczas ko
rzenie drzewa z czasem natrafiały na mniej żyzne
podłoże. Drzewo którego korzenie szły wprost
w głąb ziemi mi do słabszy opór przeciw wiatrom,
było podatne na odchylenie, a w konsekwencji ro 
sło krzywo.
7 Gazeta Rolnic za, nr 29 /30, War s zaw a 193 8, s. 90 7.
* SadNowoczesny nr 12, Warszawa 1982, s. 15.

Pielęgnowanie drzew polegało na utrzym ywa
niu kory w czystości i kilkakrotnych opryskach
cieczami przeciwpasożytniczymi. Odbywało się
to za pom ocą opiyskiwaczy wiadrowych typu
hydropult9 V/ przekazanych Bibliotece doku
mentach Tadeusza Daszewskiego zachowały się
tabele z prowadzonych w sadach nowowiejskich
wynikach doświadczeń w walce ze szkodnikami
owoców. W ynika z nich, że Daszewski stosował
opryski z arsenianem ołowiu, karboliną, cieczą
bordoskąi kalifornijską, hortosanem i plumbarsenem. Zakładano także opaski lepowe na pnie. Na
teren sadu codziennie wywożono także w przeno
śnych domkach drób domowy, który za zadanie
miał eliminowanie szkodników10*.
Według obliczeń jednego z praktykantów,
w 1939 r. w sadzie rosło ok. 10 300 drzew, z czego
najwięcej było jabłoni - ok. 425511. Nąważniejsze
odmiany to: Landsberska (1000), Koksa Pomarań
czowa (300), Jonatan (400), Królowa R.enet (250),
Boiken (250), R.eneta Baumana (200) i Kosztela
(200). Pozostałe od 15 do 150 sztuk, to: King David, Starking, Kandil Smap, Glogierówka, R.eneta
Kulona, Piękna z Boskoop, Malinowa Oberlandzka, R.eneta Pabstona, Signe Tillisch, Cesarz Wilhem
i Ontario. W nąjbardziej urodzajnym roku 1937
4 Ibidem, s. 16.
10 Gazeta Rolnicza, nr 29/30, Wars zaw a 1938, s. 907.
u SadNowoczesny nr 12, Warszawa 1982, s. 15.
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Pudełk o brzoskwiń w opakowaniu firm owym. F ot. z 193 3 r.

zbiór jabłek wyniósł 260 t. V/ Nowej Wsi było 1100
grusz; a wśród nich takie odmiany jak: Faworytka
(550), Lukasówka (180), Komisówka (110), Bonkreta Williamsa 100, Salisbury (100) i Bergamota
Ganzla (50). Zbiór gruszek w 1937 r. wyniósł 20 t.
W sadzie nowowiejskim rosło także 2000 drzew
czereśniowych. Wśród nich następujące odmiany:
Bladoróżowa, Kanarkową Sercówką Olbrzymka
Natolińską Olbrzymka Napoleoną Olbrzymka Hedelfińskai Hortensja. W 1937 r. zebrano 40 t czere
śni. Nieco mniej było śliwek. Posadzonych było 200
drzew tego gatunku, w tym następujące odmiany:
R.enkloda Uleną R.enkloda Althana i Brzoskwinio
wa. Ponadto w sadzie było 500 krzewów porzeczek,
posadzonych między rzędami drzew i 2 ha truska
wek. Drzewka owocowe w Nowej Wsi pozyskiwano
także z własnej szkółki, w której roczna produkcja
przynosił a 7000 drzewek12. Ciekawy w Nowej Wsi
był system prowadzenia drzew brzoskwiniowych,
polegający na rozpinaniu ich na siatce drucianej i na
oryginalnej metodzie cięcia z puszczaniem pędów
bocznych w dół głównych gałęzi, w celu lepszego
nasłoneczmenią zwiększenia owocowania i uła
twienia zbioru13.
“ Ibidem, 5. 15-16.
D Głos 2 Powiatów Wojewód ztwa Wars zawskiegp, nr 9, War ssawa
1938, s. 10.
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Skrzynka j abłek odmi any R eneta Kulona. W iga netto 16-13 kg
Fot. z 1933 r.

Usilne wysiłki Tadeusza Daszewskiego na
rzecz wyspecjaliz owaru a majątku w dziedzinie sa
downictwa przyniosły szybko pożądane rezultaty.
Pierwszy rok okazał się niezwykle urodzajny. Nie
które drzewa miały nawet do ok. 400 kg owocu
i wymagały kilkudziesięciu podpórek. W celu uła
twienia zbytu Daszewski znalazł warszawskiego
hurtow niką niejakiego Wiśniewskiego, który bio
rąc 10% komisowego z czasem bardzo dorobił się
na tej współpracy14 Firma sadownicza pod nazwą
„Owoce sortowane Nowa Wieś” oficjalnie powsta
ła w 1936 r. Posiadała także własne logo. Owoce
z sadu nowowiejskiego odznaczały się wysokim
standardem i dotyczyło to nie tylko samych owo
ców, ich wyśmienitego smaku i zdrowego wyglądu,
ale także wysokiej i estetycznej jakości opakowań.
Standaryzacja owoców nie była wówczas norm ą
o czym szerzej napisał Tadeusz Daszewski: Rynek
ow ocow y w Polsce me uznaw ał wówczas standa
ryzow anych owoców. Zwykle w duże k o s zy k lub
skrzynki pakow ano ja b łk a tak, że na sp ó d kładzio
no drobne, liche, a często nadpsute owoce, a górna
w arstw a w ybranego owocu stw arzała ta k zw any
przystrój. B yło to p o prostu oszustw o towarowe,
H Grójeckie we wspomnieniach, seria VI, Grójec 2006, s. 122.
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Czereśnie odmiany Olbre^ikaHedelfińska. Vtega netto 9-10 kg
F ot z 1933 r.

ale w szyscy do tego przyw ykli i nikogo to nie ra
ziło. Gdy p rzyszły pierw sze skrzynki m oich jabłek,
nikt, a i sam Wiśniewski nie chcieli wierzyć, że na
spodzie mogą być ja b łk a tej sam ej wartości. [ . . . ]
Skrzynki b yły nowe, czyste, zbite z cienkich de
sek a na skrzynce szablonem nam alow ano godło
„N owa Wieś". Jabłka bez plam i robaczywości,
dobrane wielkością dla całej skrzynki. Tak ja k
z p o czą tku Wiśniewski, ta k i klienci kupcy de ta liści
rozgrzebywałi każdą skrzynkę, szukając na spodzie
gorszego cw o cu 15.

Owoce na sprzedaż początkowo trafiały do hur
towni warszawskich, w tym na Halę Mirowską,
gdzie owoce i sposób ich pakowania szybko zw ró
cił uwagę licznych detalistów Wkrótce skrzynki
z owocami dostarczano samochodem do hurtowni
nawet dwa razy dziennie, gdzie rozchodziły się j ak
ciepłe bułeczki. Po roku, dzięki uczciwej standary
zacji, wysokiej jakości, smakowitości i estetyczne
mu opakowaniu stały się poszukiwanym i bezkon
kurencyjnym na polskim tynku towarem. Kolejnym
polskim miastem zbytu owoców został Gdańsk16
Cena za standard pierwszy potrafiła wzrosnąć do
tego stopnia, że była o 20-40% wyższa od tej sa
mej wartości towaru innych dostawców Owoce
15 Ibidern, s. 124.
K Głos 2 Powiatów Województwa Warszawskiega nr 9, Warszawa
1938, s. 10.
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z Nowej Wsi znane były wkrótce w całej Polsce.
Z czasem zainteresowali się owocami nowowiej
skimi także hurtownicy zagraniczni. W ten spo
sób jabłka i brzoskwinie nowowiejskie były eks
portowane przed 1939 r. nawet do Anglii. Sukces
przedsięwzięcia skłonił Tadeusza Daszewskiego do
podniesienia poprzeczki. Jakość opakowań i skrzy
nek została jeszcze ulepszona. Wszystkie, tzw
„extra” jabłka, owijane były bibułką z nadrukiem
firmowym i pakowane w proste i niskie skrzynki.
Śliwki pakowano w ozdobne papierowe koszyczki
i wkładano do tekturowego pudełka ozdobionego
papierową koronką, którą dopiero nakiywano po
krywą z szybką celofanową Czereśnie były pako
wane w skrzynki z łuszczki o skośnych ściankach
bocznych, zabezpieczających owoce przed zgnie
ceniem17. Te owoce, które nie spełniały kryteriów,
przeznaczane były m.in. na przetworzenie, np. na
marmoladę i potrzeby własne majątku.
W celu usprawnienia sprzedaży Tadeusz Da
szewski zatrudniał pracowników sezonowych
z ubogich wsi Małopolski. Odpowiedzialni byli za
zbiór, sortowanie i pakowanie owoców. Niektórzy
z nich zostawali na dłużej i pracowali przy sprzę
cie zboża i innych pracach w majątku. Daszewski
przygotował dla nich odpowiednie pomieszczenia
do spania z niezbędnymi sprzętami, a także zadbał
o ichroziyw ki, np. dwa razy w miesiącu organizo
wał tańce w świetlicy dworskiej.
Tadeusz Daszewski propagował także zakłada
nie sadów w swojej okolicy. Nie dotyczyło to tylko
ziemiaństwa ale przede wszystkim chłopów. Szyb
ko został uznany za autorytet w dziedzinie sadow
nictwa. Wiedzą swoją dzielił się na łamach czaso
pism rolniczych, licznych odczytach, a także w Pol
skim P\.adiu, które prowadziło cieszące się niematym zainteresowaniem audycje rolnicze. W 1937 r.
rozpoczęła się seria transmisji prowadzonych przez
Tadeusza Daszewskiego pt. Jak zwiększyć wydaj
ność naszych sadów. Poświęcone były one różnym
zagadnieniom z dziedziny sadownictwa18. Wygłosił
ich w sumie ok. dwudziestu. W przekazanym zbio
rze zachowały się rękopisy niektóiych wy stąpień.
Tadeusz Daszewski przyjmował także prakty
kantów, m.in. z SGGW w Warszawie i Państwo
wej Szkoły Ogrodnictwa w Poznaniu. Jeden z nich
17 SadNowoc 2esny nr 12, Warszawa 1982 s. 16.
v' Grójeckie we wspomnieniach, seria VI, Grójec 2006, s. X.
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wystawił nie tylko przychylną ocenę postaci same pokolenia drzew, gdzie ład i porządek walczą
go Daszewskiego, ale przede wszystkim ciekawy o lepsze z symetrią, gdzie na każdym kroku widzi
opis codziennej pracy w sadzie. Stąd wiadomo, że się oczyma wynik skojarzenia trzeźwego rozsąd
w okresie suszy sad podlewany był wodą, rozwożo ku, przemyślanego planu, na długą falę realizacji
obliczonego z zimną kalkulacją handlową, gdzie
ną w 60 beczkach19.
Właściciel Nowej Wsi był autorem wielu ar podały sobie rękę, twarda codzienna praca z go
tykułów z dziedziny sadownictwa, które opubli rącym ukochaniem ziemi, swego zawodu i warsz
kowano w takich czasopismach jak: Czas i Prze tatu, gdzie przedziwnie godzi się zmysł kupiecki
gląd Ogrodniczy. Ministerstwo Rolnictwa, Insty z poezją twórczości [... ]21.
tut Puławski, SGGW zaoferowało Daszewskiemu
Rozwój firmy przerwało rozpoczęcie drugiej
wsparcie i współpracę w dalszym rozwoju. Dzięki
temu Daszewski zaopatrzył się w listy polecające wojny światowej. Tadeusz Daszewski bezskutecz
i wyjechał zagranicę w celu zapoznania się z po nie próbował dotrzeć do swojego pułku, pozosta
stępami prac sadowniczych na Zachodzie Europy. wiając opiekę nad firmą żonie. W wyniku różnych
Największe wrażenie wywarła na nim najwięk kolei losu dotarł aż do Rumunii. Do Nowej Wsi
sza w Europie chłodnia na owoce, mieszcząca się wrócił dopiero latem 1940 r. i niedługo potem wstą
w Weronie20.
pił do Armii Krajowej. Pomagał także wielu potrze
Tadeusz Daszewski corocznie organizował bującym, wspierał PCK i wysyłał paczki dla żoł
w październiku w Nowej Wsi pokazy prac sadow nierzy przetrzymywanych w obozach niemieckich.
niczych, prawidłowego rwania, sortowania oraz W czasie okupacji niemieckiej Tadeusz Daszewski
pakowania owoców. Zjazd ten gromadził pro został zmuszony przez Niemców do pracy w Okrę
ducentów z całej Polski, a także przedstawicieli gowym Związku Ogrodniczym, a owoce jako obo
Banku Rolnego, Wojewódzkich Izb Rolniczych, wiązkowe dostawy, transportowano do Niemiec.
absolwentów szkół rolniczych, a nawet przedsta Było ich już zdecydowanie mniej, bo długotrwałe
wicieli Ministerstwa Rolnictwa. Przebieg spotkania mrozy 1940 r. sprawiły, że 60% drzew owocowych
transmitowany był w Polskim Radiu. W 1937 r. Ta wymarzło. We dworze zakwaterowano wojsko nie
deusz Daszewski przyjął dwudziestoosobową wy mieckie. Obora zarodowa, konie, dwa samochody
cieczkę producentów, kupców, przedstawicieli na dostawcze zostały zarekwirowane, a wszelkie za
uki, związków ogrodniczych, zorganizowaną przez pasy ze spichrza i piwnic rozkradzione. Reforma
Warszawską Izbę Rolniczą. Na spotkaniu zwołano Rolna 1944 r. odebrała Tadeuszowi Daszewskiemu
Związek Producentów Owoców, którego prezesem jego dorobek. Decyzją władz z 10 marca 1945 r.
został przesiedlony na Mazury, do wsi Dorotowo,
został sam Daszewski.
Wyniki ekonomiczne firmy, już po dwóch la gdzie prowadził badania nad mrozoodpomymi
tach zaowocowały całkowitym wyciągnięciem drzewami owocowymi. Rok później zamieszkał
majątku Nowa Wieś z ciężkiej sytuacji finanso w Konstancinie pod Warszawą, a w 1961 r. prze
wej. Gdyby nie wydarzenia 1939 r. Daszewski prowadził się do Warszawy. Po wojnie miał proble
mógłby stać się potentatem w sadownictwie na my ze znalezieniem pracy w państwowych i pry
skalę ogólnoeuropejską. Jeden z licznie zwiedza watnych gospodarstwach sadowniczych. Jeżeli go
jących Nową Wieś gości wystawił Daszewskiemu przyjmowano to na krótko, do czasu kiedy wycho
na łamach Gazety Rolniczej z 1938 r., niezwykle dziło na jaw jego dawne pochodzenie społeczne.
pochlebną rekomendację: Wrażenie jakie się od Utrzymywał się więc m.in. z pisania fachowych
nosi po zwiedzeniu sadów Nowej Wsi, je st nie artykułów z dziedziny sadownictwa. Jego artyku
słychanie dodatnie. Po prostu doznaje człowiek ły ukazywały się w latach 1951-1972 na łamach
jakiegoś ukojenia nerwów i duszy w tej obszernej takich czasopism jak: Przegląd Ogrodniczy, Prze
oazie, gdzie prężą się w swej sile życiowej i zdro krój, Zycie Warszawy. W latach 1947-1950 wygła
wiu wspaniałe w rozroście swym różnowiekowe szał także w Polskim Radiu kilkuminutowe poga19 Sad Nowoczesny, nr 12, Warszawa 1982, s. 15.
20 Grójeckie we wspomnieniach, seria VI, Grójec 2006, s. 128.
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danki na tematy sadownicze. W 1952 r. Państwowe
Wydawnictwo Rolnicze i Leśne wydało pracę Da
szewskiego pt. Przechowywanie i Przerób Warzyw.
Książka zawierała opis sposobów przechowywania
warzyw z uwzględnieniem przemian chemicznych
zachodzących w tym czasie22. Pól roku przed śmier
cią odwiedził Nową Wieś. Po wojnie majątek obj ęł a
SGGW w Warszawie, a 1 stycznia 1952 r. Instytut
Sadownictwa w Skierniewicach. Na łamach Życia
Warszawy opisał w swoim ostatnim artykule wraże
nia z tej wizyty: [...] Gdy tak patrzyłem na te rozle
gle, świetnie prowadzone sady, przyznaję że poczu
łem sentymentalną łezkę. Boć to przeżyłem tu prze
cież 60 lat, prowadząc pracę pionierską i doświad
cza Ino-naukową. I dziś, kiedy 9 krzyżyków ciąży mi
na karku, myślę że praca moja nie poszła na mamę'2’.
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Tadeusz Daszewski zmarł 6 m arca 1972 r.
w Warszawi e i z o stał p ochowany na Cmentarzu Po wązkowskim. Tadeusz Daszewski z pierwszą żoną
Heleną z Dąbrowskich miał córkę Gabrielę i syna
Andrzeja. Z drugą żoną Ireną z Kory but- Daszkie
wicz ów nie miał potom stwa Pozostawił po sobie
niezwykle barwne i obszerne wspomnienia, napisane z dużym dystansem do siebie i warstwy społecz
nej w której żył. Miały zostać wydane w trzech to 
mach j eszcze za j ego ży ci a, al e ostatecznie p omimo
roboczego wydruku pierwszego tomu z niewyja
śnionych powodów? nie ukazały się. Są one nie tyl
ko barwnym opisem życia Tadeusza Daszewskiego
i epoki, ale także cennym źródłem wnedzy o życiu
i stosunkach ziemiaństwa oraz chłopów?' w?pow?iecie
grójeckim.

Wywiad z Tadeuszem Daszewskim dla Polskiego Radia, Nowa Wieś 1933 r.

a T. Daszewski, Przechowywanie i Przerób Warzyw. Warszawa
1952.
B 2yeie Warszawy nr 34, Warszawa 1972, s. 4.
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Andrzej Kazimierski.

Różne oblicza tradycji
na lubuskim festiwalu folkloru
Turyści, którzy w ostatnich dniach lipca odpoczywali w Magowie, mogli w warunkach pięknej pogody
oglądać na scenie miejscowego amfiteatru występy znakomitych zespołów ludowych z Polski, Turcji,
Kolumbii, Meksyku, Bośni i Hercegowiny uczestniczących w zorganizowanym przez Regionalne Centrum
Animacji Kultury w Zielonej Górze festiwalu folkloru „ Oblicza Tradycji". Większość koncertów i imprez
towarzyszących festiwalowi odbywała się w Zielonej Górze, ale goście festiwalowi koncertowali także
w innych lubuskich miejscowościach m.in. w Łagowie, Niesulicach, Rzepinie, Lubski, Bojadle, skanse
nie w Ochli. Inauguracja festiwalu odbyła się w niedzielne przedpołudnie, 26 lipca, w Muzeum Etno
graficznym w Ochli. Otworzył go Tomasz Siemiński, dyrektor Regionalnego Centrum Animacji Kultury
w Zielonej Górze - w towarzystwie Elżbiety Polak, marszałka woj. lubuskiego oraz Duś ko Kovaćević
ambasadora Bośni i Hercegowiny. Występy zespołów folklorystycznych połączono z imprezą plenerową
„Dobre, smaczne, bo lubuskie. Poznajemy sm aki i tradycje świata". Zespoły z Polski, Turcji, Meksyku,
Bośni i Hercegowiny spotkały się tu, by poczęstować gości tradycyjnymi potrawami z ich rejonu. Podczas
lekcji folkloru każdy zespół zaprezentował również tradycje muzyczne i taneczne.

-N a s z festiwal - mówi dyrektor Tomasz Sem iński rna ju ż wieloletnią tradycję, ale tegoroczna edycja
jest wyjątkowa. Do tej p o ry były to festiw ale jednorodne np. prezentujące zespoły dziecięce czy tylko

dorosłe, natomiast w tym roku mamy nie tylko spo
tkanie wielopokoleniowe, ale też bogaty program
imprez towarzyszących oraz występy zespołów poza
Zieloną Górą. Specyfika folkloru polega bowiem na

fot xAndrzęj Kazitrderski
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fot.xAndrzej Kazimierski

tym, że tradycje przekazuje się z pokolenia na p o 
kolenie i są to nie tylko tańce i śpiew y ale także
kuchnia, stroje i zwyczaje.

czął go barwny, roztańczony korowód występują
cych tego dnia zespołów z Meksyku i Polski, któiy
przeszedł ulicami miasta. Na deskach amfiteatru
jako pierwszy w tegorocznej imprezie wystąpił
zespół bębniarzy z Zielonej Góry „Siedem minut
przerwy”, który zaprezentował bardzo szeroką
gamę możliwości artystycznych jakie dają bębny.
Zupełnie inny rodzaj muzyki pokazał zespół Conjunto Artistico Saacbe Fuego Nuevo z Meksyku.
Północnoamerykańscy artyści zaprezentowali gorą
cy oraz pełen temperamentu swój rodzimy folklor
i m ocąbarw i dźwięków urzekli licznie zgromadzo
ną publicznością.

Podczas festiwalu zaprezentowano publiczności
m.in. lekcje z folklorem, na których opowiadano
0 strojach, instrumentach i tańcach oraz warsztaty ar
tystyczne z rękodzieła ludowego dla n ą młodszych.
Uczestniczące w festiwalu zagraniczne zespoły zdra
dzały tajniki swoich rodzimych kuchni i gotowały re
gionalne p otrawy. N owo ś a ą festiwalu b yły równi eż
Folkowe Jam Session na scenie przy zielonogórskim
ratuszu, czyli improwizacj e kapel przygrywających
folkowym zespołom. W ramach tego projektu przy
gotowany został cykl badań terenowych, koncertów
- Jestem zaskoczony tym, co je s t prezentow a
w formie lekqi folkloru, koncertów kapel, konkurs ne na tej scenie - m ów ił m i spotkany na koncercie
solistów „Śpiewacy w Ochli”, warsztaty, występy Andrzej Bidzińskż z Warszawy P ierw szy ra z p rzyje
uliczne, korowód, ekspozycja ręko dzieł ą rzemiosła chałem tutaj na w akacyjny odpoczynek i nie tylko
1 tradycji, degustacja tradycyjnych potraw. Prezen jestem zachw ycony samym Łagowem o ra z w spa
tacje odbyły się na zielonogórskiej starówce, w Lu niałą tutejszą przyrodą, ale i tym, co miejscowe
buskim Teatrze i zielonogórskim amfiteatrze oraz na władze robią z m yślą o turystach. D otychczas Ła
s cenach p 1en ero wych w p osz cze gó lny ch mi ej sc owo - gów kojarzył mi się ze znanym festiw alem film ow ym
ale teraz mam ju ż inne zdanie. Ten dzisiejszy występ
ściach ziemi lubuski ęj.
to coś wspaniałego, czekam co będzie p rze z kolejne
trzy dni.

Łagów nie tylko filmowy
W dniu otwarcia festiwalu po południu odbył się
pierwszy plenerowy koncert w Łagowie. Rozpo

W poniedziałek w Łagowie ponownie wystąpił
zespół Conjunto Artistico Saacbe Fuego Nuevo
z Meksyku oraz zespół IDEM M z Turcji. Egzo
tyczny i wielobarwny korowód i dźwięk trądy 117
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fot. Andtzej Kazimier dci

cyjnych ludowych instrumentów, który przeszedł
ulicami Łagowa wzbudził tak dużą sensację i zain
teresowanie, iż podczas występów amfiteatr pękał
w przysłowiowych szwach. Koncert meksykań
skiego zespołu Conjunto Artistico Saacbe Fuego
Nuevo i tureckiego IDE MM rozgrzał łagowską
publiczność. Różnorodne stroje, ciekawe tańce
i m uzyką wspólna zabawa i pamiątkowe zdjęcia
■Wszyscy świetnie się bawili.
We wtorek sensację w Łagowie wzbudził zespół
Asociación Folclórica Raices de Colombia Połu
dniowoamerykańska egzotyką temperament. Tan
cerze przybliżyli trądyq e zawarte w tańcu, śpiewie
i muzyce regionu Boyaccai całej Kolumbii. V/spa
niały koncert pełen żywiołowości i ciepłą zakoń
czony wspólnym tańcem z publicznością. Występ
poprzedził tradycyjny roztańczony korowód, który
przeszedł ulicami Łagowa
Czwarty dzień festiwalu w Łagowie był dniem
polskim. Wy stąpili: zespół Piątkowi oki z Nowe
go Sącza oraz Lubuski Zespół Pieśni i Tańca
im. L. Figąsa. Polscy ludowi artyści także swoją
sztuką wzbudzili duże zainteresowanie publiczno
ści, któ ra j uż tradycyjnie z apełnił a mi ej s co wy amfi
teatr. Zespoły na zmianę występowały na estradzie
kilkakrotnie prezentując swóją twórczość. Barwny
113

program zespołu z Nowego Sącza obejmował m.in.
tańce, śpiewki, zwyczaj e i obrzędy ludowe Lachów
Sądeckich. Lubuski Zespół Pieśni i Tańca im. L. Figasa zaprezentował m.in. stare zabawy dziecięce,
tańce i śpiew. Już tradycją łagowskich koncertów
jest wspólny taniec z publicznością. Taniec na ży
wiecką nutę w wykonaniu publiczności i obu ze
społów przeniósł się również przed scenę.
Czwartek - piąty dzień festiwalu był już ostat
nim dniem Międzynarodowego Festiwalu Folklo
ru „Oblicza Tradycji” w Łagowie Tego dnia za
prezentował się zespół Piskavica z Bośni i Hercegowiny. Na barwny korowód artystów z Bałkanów
z nie cierpliwością czekali już mieszkańcy i turyści,
którzy jak każdego dnia licznie stawili się w amfi
teatrze. Piękne stroje, tańce z towarzyszeniem or
kiestry ludowej, wspaniali soliści, grupa wokalna
wykonująca autentyczne pieśni z regionu gór Kozara - to wszystko zachwyciło publiczność. I tym
razem nie zabrakło wspólnego tańca artystów i pu
bliczności.
Wy stępy w Łagowie były tylko częścią odby
waj ąc eg o si ę gł ówni e w Zi el on ej G órze Fe sti wal u,
który następnego dnią w piątek, uroczyście w tym
mieście zakończono. Najpierw w Sali Kolumno
wej Urzędu Marszałkowskiego spotkali się orga-
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mzatorzy z artystami ze wszystkich występujących
zespołów Kurtuazyjnie wzajemnie podziękowano
sobie za udział w tej imprezie. Jednak prawdziwym
ukoronowaniem całej imprezy była wieczorna Gala
Tradycji w lubuskim Amfiteatrze czyli występy
wszystkich zespołów Publiczność wspaniale się

bawiła a festiwalowe jury po długiej dyskusji z tru
dem wybrało najlepszy zespół imprezy - ID EM M
z Turcji, chociaż na to miano zasługiwał każdy
z prezentujących się podczas festiwalowych kon
certów Następne festiwalowe spotkanie za rok. Or
ganizatorzy zapow iadąą niespodzianki.

fot. xAndrzej Kazimierski
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Eliza Czapska

Największe święto trąbki
P o d koniec -wakacji w Serbii odbyw a się co roku festiw al muzyczny, któ ry przyciąga im ponującą liczbę
gości. M iejscow ość Guca liczącą 2000 m ieszkańców odw iedza wówczas, ja k p o d a ją organizatorzy,
około 600 tys. osób. „N ajdzikszy festiw a l m uzyczny na świecie, najlepszy festiw a l muzyczny, najwięk
sze święto trąbki na planecie ” - to tylko niektóre z gorących sformułowań, ja kie m ożna usłyszeć o Fe
stiwalu.

Dźwięk trąbki znany w Polsce z repertuaru serb
skiego wykonawcy Gorana Bregovica w Gucy
rozbrzm iewa w czasie festiwalu bez przerwy
i wszędzie. Ma ulicach orkiestry dęte towarzy
szą cały dzień przechodniom a wieczorami scena
główna zapełnia się zespołami, które biorą udział
w konkursie. Wybór najlepszej orkiestry i najlep
szego trębacza budzi co roku niezm iennie emocje.
■Wstępne eliminacje konkursowe odbywają się na
początku roku. W efekcie kilkadziesiąt zespołów

staj e w szranki zabiegając o uznanie jurorów i p u 
bliczności.
Fe stiwal ro zp o czyn a ko n cert, w wy k on ani u zwy ciężcy poprzedniej edycji Festiwalu. Na bocznych
scenach odbywają się występy zespołów ludowych
w różnym wieku. Regionalne stroje ludowe zakła
dają kilkuletnie dzieci i ich dziadkowie. Tak duże
zróżnicowanie wiekowe członków zespołów ludo
wych nie jest częstym współcześnie zjawiskiem.
Pokolenia wnuczków i dziadków bawią się też ra-

fot. Eliza Czapska
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Największe święto trąbki

fot. Eliza Czapska

zem przy gorących, bałkańskich rytmach pod głów
ną sceną. V/Serbii muzyka łączy pokolenia. Młodzi
trębacze uczą się grać od swoich ojców, dziadków
a potem wspólm e tworzą orkiestry. W szyscy tak j ak
wiejscy muzykanci na całym świecie są samouka
mi, nikt z nich nie uczęszczał do szkoły muzycznej.
Tak też jest w przypadku zwycięskiego zespołu
tegorocznego Festiwalu Orkiestry Men ad Mladenovic z miejscowości Vranj e i w przypadku nąj lepsze
go trębacza konkursu Saszy Krstica, który uczył się
grać na trąbce od swojego ojca, z którym wspólnie
koncertują w całej Serbii i poza jej granicami.
Udział w konkursach to tylko część aktywności
serbskich orkiestr dętych. Nawet n ą lepsze gra
ją wciąż na różnych uro czysto ś a ach rodzinnych.
Dźwięk trąbki bowiem tradycyjnie towarzyszy każ
dym ważnym wydarzeniom w życiu wsi i małych
gmin Serbii, takim jak: narodziny, chrzciny, wesela,
ko ści elne świ ęta, p o grzeby. M uzy czn a trądy cj a gry
na trąbce przy wszelkich okazjach j est wciąż żywa
w Serbii i nigdy nie umarła od momentu swoich na

rodzin.
Muzyka jest bardzo zróżnicowana: od rdzen
nych melodii, m arszow i tańców charakterystycz
nych dla południowej Serbii aż do utworów, które
pojawiły się niedawno - nowoczesnych, prawie
jazzowych aranżacji muzycznych, ale zawsze
z charakterystycznym tradycyjnym brzmieniem
bałkańskim.
Trąbka stała się naród owym instrumentem
w Serbii w XIX wieku. Tradycja muzyki granej na
trąbce narodziła się w czasie powstania serbskie
go w 1315 r., gdy Serbowie zbuntowali się prze
ciwko Imperium Osmańskiemu, co zaowocowało
częściowym wy zwoleniem spod panowania Turcji
i powstaniem Księstwa Serbii. Trąbka w czasie
powstańczych walk była używana jako instrument
woj skowy, by obudzić i zebrać żołnierzy oraz ogło
sić rozpoczęcie bitwy. W czasie odpoczynku od
walk trąbka pełniła funkcje rozrywkowe. Żołnierze
wygrywali na ni ej popularne pieśni ludowe. V/ 1331
roku powstał pierwszy oficjalny zespół wojsko121
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fo t Eliz a Czapska

w y założony przez księcia Milośa w Belgradzie.
Po zakończeniu wojny, żołnierze wrócili do życia
na wsi a muzyka grana na trąbce stała się częścią
codzienności mieszkańców wsi. Wy grywane na
trąbce melodie zaczęły towarzyszyć narodzinom,
chrzcinom, weselom. Styl muzyczny wypracowany
przez wiejskich muzyków grających na drewnia
nym instrumencie dętym zaczął ogrzewać od tamtej
p ory du sze S erb ów. M uzyka z kraj ów sł owi ań ski ch
Europy Południowo-Wschodniej znacznie różni
się od tych z Europy Wschodniej. Charakteryzuje
się skomplikowanym rytmem na siedem. Muzycy,
którzy najlepiej radzą sobie ze stylem muzycznym
wypracowanym na trąbce są w S erbii prawdziwymi
gwiazdami jak kochany przez wszystkich Marko
M ark ovi c wy stępujący w tym roku w Gucy.
Trębacze zgromadzili się w Gucy po raz pierw
szy w 1961 roku w kościele św. Michała i św Ga
briela. Początkowo była to bardzo skromna uro
czystość. Stopniowo rosła aż do dzisiejszych gi
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gantycznych rozmiarów, przyciągając publiczność
z całego świata. Miejscowość Guca i region Dragacevo świetnie radzą sobie z wielkim napływem
festiwal owych i czeka na imprezę, która przynosi
nie tylko sławę, a le i dochody przez cały rok.
Jeden z prem ierów Serbii stwierdził, że Guca
reprezentuje w najlepszy sposób to, czym może
być Serbia dzisiaj - otwartość, wiarę w siebie, go
ścinność, imprezy i niezapom nianą muzykę. „Fe
stiwal w Gucy jest potwierdzeniem naszej odwagi
i radości, zarówno w czasach dobiych i złych. To
oznacza powrót ludzi do korzeni, radości i sensu
życia. Mówi o tym, kim jesteśmy, o naszej radości
i smutku. Z trąbką i jej dźwiękami rodzimy się.
Guca jest m arką Serbii, stanowi wartość, która
może reprezentować Serbię na świecie. Ci, którzy
nie m ogą zrozumieć i pokochać Gucy, nie mogą
zrozumieć Serbii. Jeśli m am y zam iar udać się do
Unii Europejskiej bez naszych melodii i kolorów,
to nie wiemy, kim jesteśm y” .
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Jem Machyma

Melodia serca
D w a lata tem u na fo ra c h internetow ych rozgorzała dyskusja na kanwie słów G oethego (przypisyw a
nych rów nież Żeromskiemu, Norwidowi, w tym także p rze z ta k szacow ne instytucje ja k Polskie Radio
S.A.): „gdzie słyszysz śpiew, tam w ejdź (idź, wchodź), tam dobre serca mają. Źli ludzie, wierzaj mi, (ci)
n ig d y nie śpiewają". Większość internautów nie kryła oburzenia: przecież głusi nie słyszą, a niemi nie
mówią; czy zn a czy to, że nie mogą być ludźm i o dobrych sercach? W szystkich dyskutantów pogodzi
ła - z d a j e się - internautka przedstaw iająca się ja k o „ Ryzykant ka" pisząc, że przecież tu nie chodzi
o dźwięki, lecz o m elodię serca. A tę może mieć w sobie każdy, niezależnie od stopnia zm ysłow ej ułom 
ności.

Janusz Ignacy Borkowski - przede wszystkim ku
jawiak z dziada pradziada, a w następnej kolejności
biznesmen, muzealnik, poetą animator kultury i li
der społeczności usytuowanej w okolicach Red cza
Krukowego (rzut beretem od Brześcia Kujawskie
go) do ludzi poszkodowanych przez los nie należy
- słyszy, widzi i mówi. Ma jednak jeszcze coś w ię
cej, czyli ową melodię serca. Owocuje ona nie tylko
liryczno-patriotycznymi wierszami jego autorstwą
ale także miłością do przeszłości i teraźniejszości.
Borkowski kocha przeszłość, bo chce wiedzieć,
skąd przychodzimy, jak żyli nasi przodkowie i tę
wiedzę przekazać potomnym. W tym celu stworzył
dwa muzea: techniki rolniczej i oręża polskiego.
Ale - z m yślą o przyszłości - ko cha też i teraźniej
szość, gromadząc wokół siebie okolicznych twór
ców i publikując za własne pieniądze ich wiersze,
opowiadania i wspom nienią a także nagradzając
poszczególne utwory, czego byliśmy świadkami
z redaktorem Miazkiem w lipcu tego roku, podczas
uroczystego odsłonięcia pomnika „Kujawskim
Obrońcom Ojczyzny”.
Podczas tej uroczystości z licznie zebranymi
miejscowymi ludźmi, Janusz Ignacy Borkowski
pytał: czym je s t dla nas ojczyzna? Ja k wiele goto

przemożnego strachu, a ile bohaterstwa określane
go górnolotnie mianem bezprzykładnego przeżyli
kujawiacy, których nazwiska są wyiyte na pomniku
„Kujawskim Obrońcom Ojczyzny”?
Do zadania tego pytani a uprawom o cni a nas tyl
ko jego martyrologiczny kontekst, a nie racjonal
ny sens. Ten bowiem zawiera się we wskazaniach
m.in. Stefana kardynała Wyszyńskiego, również
związanego z Kujawami w latach swego wczesne
go kapłańskiego posługiwania Sztuką je s t umierać
dla ojczyzny, ale najw iększą sztuką je s t żyć dla niej.

Do tej sentencji ostatniego Wychowawcy Narodu,
na początku zdania dodałbym tylko skromne „nie” .
A resztę powierzył takim ludziom jak Janusz Igna
cy Borkowski.

wi jesteśm y dziś dla niej pośw ięcić? Ja k byśm y dziś
zareagow ali gdyby w ciśnięto w nasze dłonie broń
i kazano ryzykow ać życie w obronie kraju? Wszak
w ojna to nie tyłka bohaterstwo, ale i przem ożny
strach, ból, spustoszenie i nadludzki strach. Ile tego

Odsłonięcie pomnika „Kuj awskim Obrońcom Ojczyzry”
fot. Ryszard Miazek

123

WYDARZENIA I INFORMACJE KULTURALNE

Eliza Czapska

Biały śpiew pełnym głosem
O warsztatach śpiewu tradycyjnego
organizowanego przez Fundację Ovo
Na letnie warsztaty śpiewu białego organizowane przez wrocławską Fundację Ouo uczestnicy przyjeż
dżają wielokrotnie. Niektórzy biorą w nich udział regularnie, co roku zachęcając do udziału kolejnych
pasjonatów tradycyjnego śpiewu. M ieszkańcy miast, nie tylko z Polski, p rzez tydzień wakacji ćwiczą
wiejski biały śpiew p o kilka gpdzin dziennie. W tym roku warsztaty odbywały się nad Wartą, w malow
niczym Zaprzańskżm Parku Narodowym. Spieniający krąg rozbrzmiewał nad rzeką, w lesie, na łące.
Organizatorzy warsztatów za motto zajęć przyjęli przysłowie z Zimbabwe: „jeśli umiesz mówić - m o
żesz śpiewać. Jeśli umiesz chodzić - możesz tańczyć".

Warsztaty są przeznaczone dla osób, które lubią
śpiewać i poznawać nowe pieśni oraz doświadczać przyjemności śpiewu wspólnotowego. Marzena Motyl i W itold Kozłowski odnaleźli silę
i magię w wielogłosach z dawnej wsi. Dziś uczą

śpiewu białego, któiy, jak przypominają, jest niczym innym jak naturalną emisją głosu, nieskrępow aną ekspresją głosową, która pom aga poczuć
własną moc i pokonać lęk. Ich zdaniem dźwięk
łączy z ludźmi i otwiera nieznane przestrzenie

fot. Eliza Czapska
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fot. Eliza C zeska

w naszym wnętrzu. Śpiew biały, opowiada M arze
na, to śpiew, którym ludzie posługiwali się kiedyś
na wsi, w kulturze przedmedialnej, zanim na wieś
trafiło radio. Ono zaczęło kształtować nowe m a
niery śpiewu, ponieważ ludzie zaczęli naśladować
wokalistów usłyszanych w radiu. A biały śpiew
to śpiew, który od tysiąca lat opanowywaliśmy
bez edukacji muzycznej. Był dla nas naturalny,
stanowiąc emisję głosu, z jakim człowiek się ro 
dzi. Śpiewamy przecież od dziecka bez szkolenia.
Dzieci naturalnie śpiewają białym głosem, nie
wiedzą jeszcze co to stres, napięcie i wydobywają
go z łatwością.
Biały śpiew' w danych społecznościach wiej
skich wyrażał uczucia, troski codziennego życia,
pełnił funkcję integracyjną i służył odrę ago wdaniu.
Dziś śpiew' stracił tę funkcję. Marzena i Witek
w' czasie sw'oich w'arsztatów' przypominają o niej
uczestnikom, którzy mogą poczuć w całym ciele
moc swojego głosu.
Oboje m ają bogate doświadczenie związane ze
śpiewem białym i praktykami emisji głosu. Zaczy
nali jako zespół muzyczny OVO, który zadebiutow'ał w' 1993 r. na Mikołajkach Folkowych zdo
bywając I miejsce. Do dziś dają koncerty muzyki

archaicznej: słowiańskie pieśni tradycyjne wykonyw'ane w technice śpiewn białego, pieśni dzia
dowskie z akompaniamentem liry korbowej.
W itek Kozłowski w'arsztaty śpiewn i pracy
z głosem prowadzi od 13 lat. Jego uczniowie są
laureatami konkursów' i festrwali oraz liderami ze
społów'muzycznych. Sam zaczynał sw'ojąprzygo
dę z trad y g ą jako aktor Teatru Pieśń Kozła. Jako
wokalista brał udział w projektach Kapeli ze Wsi
Warszawst i zespołu Żywi olak.
Marzena Motyl jest dyplomowsmym instrukto
rem emisji, autorką publikacji „ G ło s - Twoje narzę
dzie pracy i ekspresji” oraz współautorką książki
„ G ło s -ję z y k - komunikacja”, gdzie opisała tech
niki usprawniające emisję głosu, w tym gimna
stykę oddechowy A. Strielnikow'ej. Uczyła się od
emisantów' z Europy Wschodniej (Akademia Mu
zyczna w' Kijowie, Akademia Muzyczna w Peters
burgu) - etnomuzykologów' badających naturalną
emisję głosu tzw. naturszczyków' - osób żyjących
w'tradycyjnych społecznościach wiejskich, o głosie
niekształconym (tzw. biały głos). W czasie pobytu
w' Rosji poznała od pracowników' Katedry Etno
muzykologu Akademii Muzycznej w Petersburgu
gimnastykę oddechową Strielnikow'ęj używstną
przez nich do celów' treningu głosowngo.
125
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A o idei warsztatów śpiewu białego mówią:
Śpiew traktujem y jako proces psychofizyczny, nie
rozłącznie związany z człowiekiem jako całością.
Wierzymy, że śpiew jest umiejętnością dostępną
dla każdego człowieka i że najwięcej satysfakcji
daje śpiewanie w grupie - śpiewanie oparte na
uważności i umiejętności współdziałania. M uzyka
tradycyjna zakłada istnienie pew nej społeczności
- nie jest nastawiona na kształcenie solistów, ale
na budowanie więzi. Grupa skłócona - obojęt
nie czy jest to społeczność wioski czy międzyna
rodowa grupa warsztatowa - nie osiągnie nigdy
należytego brzmienia. Harmonijny wielogłos jest
więc tutaj czymś więcej niż tylko pokazem umie
jętności muzycznych. Śpiew nie tylko umożliwia
bezpośrednie porozumiewanie się w płaszczyźnie
społecznej - pow oduje także somatyczne przeży
wanie napięcia i rozluźnienia. Dobroczynne dzia
łanie śpiewu wiąże się z faktem, iż każdy człowiek
posiada pew ne wrodzone zdolności do śpiewania
i należy mu umożliwić emocjonalne wypowiadanie
się w sposób bardziej spontaniczny i elementarny
niż p rzy pom ocy mowy. Działanie pieśni można
poczuć dopiero wtedy, kiedy samemu zacznie się
je śpiewać.

Biały śpiew pełnym głosem

W czasi e 1etni ch warsztatów śpi ewu białego j ednym z instruktorów j est też współdziałająca z Fun
dacją Ovo od ponad dekady antropolog z Białorusi
- Ol g a J emi alj an czyk, któ ra j est też li derk ą bi ał oru skich zespołów śpiewu obrzędowego - Guda, Wargan. Sama o sobie mówi:
Śpiew ludowy to dla mnie raczej namiętność niż
zajęcie zawodowe. Wykonywanie pieśni białoruskich
postrzegam nie jako rozrywkę, lecz sposób pojmowa
nia swojego h-aju, sposób przeżycia łączności z kultu
rą swojej ziemi i swoimi przodkami, którzy żyli tutaj
od wieków. Od dzieciństwa miałam bliski kontakt ze
śpiewem ludowym, bo w mojej rodzime zawsze śpie
wali. Babcia moja była wyjątkową śpiewaczką. Świa
dome zainteresowanie folklorem zaczęło się u mnie
w latach studenckich, kiedy trafiłam do koła młodych
ludzi (studentów i naukowców), którzy zajmowali się
badaniami w dziedzinie kultury tradycyjnej oraz za
gadnień etnogenezy Białorusinów. Nie tylko śpiewa
my, ale również badamy kulturę tradycyjną Białorusi
i próbujemy przenosić jej elementy w swoje życie.
Biały śpiew staje się również elementem życia
uczestników warsztatów „Pełnym głosem” . Spotyk ą ą się razem po ich zakończeniu przez cały rok
w swoich miejscowościach, by wspólnie śpiewać
tradycyjne pieśni słowiańskie.

fot. Eliza Czapska
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Współcześnie na Ludową nutę
Cztery liry korbowe, złóbcoki, dudy wielkopolskie, sierszeńki malutkie, kozły, fujarki bieszczadz
kie i osiem dzwonków owczych —urodziwe, stare, tradycyjne instrumenty ludowe swym niezwykłym
brzmieniem i misterną budową - zauroczyły słuchaczy koncertu w parku Królikarni 20 września pod
czas spektaklu muzycznego „Idyll 2 ”projektu Zygmunta Krauzego w wykonaniu wokalistek i kwartetu
„ Warsztat Muzyczny ” - można było zachwycić się pięknem ludowej muzyki.

Muzyka ludowa - śpiewana lub grana na tradycyj
nych instrumentach o ciekawym, fascynującym
brzmieniu, pełna prostych melodii wpadających
w ucho - nierzadko stanowi źródło inspiracji dla
ambitnych twórców. Projekt muzyczny Idyll 2 jest
tego przykładem. Przygotowany został na zamó
wienie 5 edycji Małej Warszawskiej Jesieni w ra
mach 58. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Współczesnej, którego tematem przewodnim była
dynamistyka.
- To neologizm, który wskazuje na niejedno
znaczność tak istotnego pojęcia dla muzyki, jakim
je st dynamika - mówi dyrektor Międzynarodowe
go Festiwalu Warszawska Jesień Tadeusz Wielecki
(kompozytor, kontrabasista) - Muzyka może być
statyczna i dynamiczna zarazem. Przykładem je st
tu górski strumień z jego nieustającą zmiennością
akustycznych zdarzeń. Dźwięki i rytm wody w cią
głym ruchu są wciąż inne, a jednocześnie te same.
Niezmienna zmiana. Taki paradoks dynamiki, ilu
strują utwory składające się na tegoroczny pro
gram artystyczny festiwalu.
Tradycyjnie koncert inaugurujący Warszawską
Jesień w Filharmonii Narodowej poprzedził wyko
nany przez orkiestrę hymn narodowy. W czasie fe
stiwalu od 18 do 26 września odbyło się: 19 kon
certów, 4 instalacje, 11 prawykonań, 40 pierwszych
wykonań w Polsce, przedstawiono 4 zamówienia
Warszawskiej Jesieni, 1 Narodowego Forum Muzy
ki i 1 niemieckiej Rady Muzycznej. Wykonano 15
utworów polskich i 37 zagranicznych oraz 4 kon
certy towarzyszące. Odbyły się: panele dyskusyjne,

prezentacja książki i szereg imprez towarzyszących:
w Zachęcie, na Uniwersytecie Muzycznym Fr. Cho
pina, w Austriackim Forum Kultury i w Królikami.
W tym pięknym, zabytkowym kompleksie pała
cowym odbyła się towarzysząca festiwalowi Mała
Warszawska Jesień (wstęp wolny) zorganizowana
z myślą o młodym pokoleniu. W pałacu Królikami
przygotowano instalacje dźwiękowe Jakby ich nie
było, czyli bunt w Królikarni, a w plenerze mu
zyczny spektakl Idyll 2, gdzie wokalistki i muzy
cy wykonując swoje partie byli w ciągłym ruchu.
Cztery głosy żeńskie śpiewające a ’capella i czte
ry ludowe instrumenty tradycyjne w połączeniu
z efektami dźwiękowymi wplecionymi w całość,
tworzyły podczas premiery muzycznego spektaklu
różnorodne nastrojowo klimaty. Liryczny śpiew
wokalistek - sopranistek i muzyka instrumentalna
przeplatały się. Muzycy grając przemieszczali się.
Zaskakujące efekty dźwiękowe wpleciono
w trakcie spektaklu, pomiędzy części utworu... a to
dzięki elektronice i reżyserii dźwięku. Pojawiające
się odgłosy zwierząt domowych... ryczenie krów
i beczenie owiec... śpiew ptaków... gdakanie kur
i gęganie gęsi, przeniosło słuchaczy z parku Króli
kami, w wiejską przestrzeń - idyllę. Warstwa elek
troniczna zawierała też dźwięki przyrody: deszcz,
grzmoty burzy, odgłosy jakie nas otaczają na co
dzień... Ideą tego utworu było odtworzenie wiej
skiej sielanki dnia codziennego.
Śpiewaczki - sopranistki (Aleksandra Biskot,
Ewa Puchalska, Ewelina Rzezińska, Anna Wyrzy127
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kow ska) wykonały cytaty muzyki ludowej ściśle

Współcześnie na ludową nutę

lu krajach koncertowaliśmy parokrotnie. - mówi

wg zapisu, ale partie instrumentalne były przez mu Edward Borowiak - Wystąpiliśmy w Stanach Zjed
zyków częściowo improwizowane. Wykorzystanie noczonych, Kanadzie i praw ie w całej Europie gra
brzmienia starych, ludowych instrumentów, jak: lir ją c kompozycje Krauzego i Dyla. Tylko w Rosji, jakoś
korbowych, dud, złóbcoków oraz efektów dźwię nie koncertowaliśmy.. - dodaje M c h a ł Straszewski..
kowych, pomogło stworzyć w parku Królikarni - N asz zespół pow stał dawno przy pierwszym Studiu
sielski, wiejski klimat. Ma instrumentach ludowych Eksperymentalnym w Polskim Radiu i reprezentował
zagrał kwartet: „Warsztat M u zyczn y" . Należą do początkowo muzykę współczesną awangardową. Od
niego profesjonalni muzycy: E dw ard Borowiak, 1968 r gramy w stałym składzie, a od 1974 - muzy
Witold Gałązka, Czesław Fałkowski i M ichał Stra
szewski. W stałym składzie grają od 1963 r. Po

kę ludową. Naszym kierownikiem artystycznym jest
kompozytor Zygrnunt Krauze, który kiedyś nawet grał

czątkowo grali muzykę awangardową. Tak było
po studiach muzycznych. Ale w 1974 r. odłożyli
instrumenty dyplomowe, na których grali w filhar
monii: wiolonczelę, puzon, klarnet i skrzypce, by
w kwartecie pod kier. artystycznym Z. Krauzego,
rozmiłować się na dobre w graniu muzyki ludowej,
naludow ych instrumentach, czasem już zapomnia
nych, takich jak... lira korbowa, dudy wielkopol
skie (specjalnie robione dla nich) dudy żywieckie,
aerofony jednogłosowe sierszeńki malutkie, małe
skrzypki góralskie złóbcoki, czyli gęśle podhalań
skie i kozioł wielkopolski, piszczałki, basetle...

z nami, na fortepianie. Ale ju ż nie gra, nie m a kiedy,
bo dużo komponuje. M y kochamy muzykę ludową.

- A to tylko niektóre ludowe instrumenty na któ
rych gwarny o d wielu lat. Czasu by me starczyło, żeby
opowiedzieć o naszych koncertach, bo graliśmy dużo
w Polsce i na świecie... I wciąż koncertujemy, a w wie

Maciej Filipczuk i Weselni Goście
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Powróciła do mody muzyka, która nawiązuje
do tradycji. Wiele polskich zespołów muzycznych
prezentuje różne gatunki i style, ale wszystkie one
czerpią z korzeni. Muzyka folkowa i etniczna cie
szy się ogromnym powodzeniem wśród młodzieży.
Odbywa się dużo koncertow i festiwali.
Jednym z nich jest Międzynarodowy Festiwal
Skrzyżowanie Kultur w Warszawie organizowany
przez Estradę Stołeczną Podczas 11. edycji - od
21 do 27 września - nie zabrakło Dnia Polskiego,
którego współorganizatorem był Instytut Kultury
Po 1skiej w Nowym Jorku. Na estradzie pojawiło się
całe spektrum rodzimych instrumentów tradycyj-

fot. Elżbieta Czechowicz
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Muzyczny Warsztat

nych, przy których zasiedli artyści-muzycy. Tego
wieczoru wystąpiły tylko zespoły z Polski. Było
ich 7. Niektóre z nich... porwały publiczność do
tańca. W namiocie festiwalowym obok PKiN na
widowni z uwagą słuchało ponad 1200 osób (wstęp
wolny). Program artystyczny był różnorodny, nie
sposób wymienić wszystkich.
Z werwą grał zespół „Psio Crew”, z południa
Polski. Tworzą go beskidzcy górale. W ich utw o
rach muzyka ludowa przeplata się trochę z hip-hopem i beatboxem. Mają sporo sukcesów?'i nagrody:
w kat. debiut’07; III Nagrodę na festiwalu Nowa
Tradycja i I - w Tatrzańskiej Majówce’06; Nomi
nację do nagrody Fiydeiyk w kat.: album etno/folk
oraz Nowa Twarz Fonografii.
Grupa muzyczna „Muzykanci” zagrała z tem 
peramentem. To zespół zafascynowiany p olskąm u
zyką lud ow ą od dawna. Grają na rodzimych instru
mentach tradycyjnych. Ich płytę w 1999 r. uznano
za najlepszy Folkowy Fonogram. Otrzymali też
I Nagrodę na Festiwalu Nowa Tradycja.
Gdy z przytupem zagrał „Macią Filipczuk &
Goście Weselni”, część widowni poszła w tany!
Zagrał z M arcinem Lorencem na basach i M a
teuszem Kowalskim na bębnie oburęcznym. Ten
skrzypek był uczniem wiejskiego mistrza - Kazi
m ierza Met}?. Gra tradycyjny repertuar starodawne

Współcześnie na ludową nutę

fot. Elżbieta Cz echowicz

mazurki i polki, muzykę prostą, bez przetworzeń
i aranżacji. Jest autorem płyt M eta M uzyka, Arekę
Vivum i M azurek Yulgaris, za którą otrzymał Na
grodę Specjalną w? konkursie Fonogram Źródeł’13
podczas Folkowego Festiwalu PR N e w a Tradycja.
Krążek w? całości opiera się na mazurkach wybra
nych z repertuaru mistrza Kazimierza.
- Jestem samoukiem. Gram na skrzypcach
dopiero od 18. roku życia. - m ówi M aciej F ilip

czak skrzypek ~ K iedy pojechałem w 2003 r. do
sh zyp ka -m istrza Pana Kazim ierza M eto w Gli
nie k R zeczycy pow. Tomaszów M azow iecki - ju ż
umiałem grać na skrzypcach. O d m ego nauczyłem
się now ej techniki i poznałem kontekst m uzy kowa
ni a wiejskiego. To m nie zachw yciło i postanow iłem
gpać właśnie tę muzykę. Poszerzyłem warsztat, co
było dla m nie ważne. Zdarza się, że komponuję,
ale głów nie gram utw ory tradycyjne, bardzo stare,
niektóre sięgają X IX w. Lubię grać muzykę prostą.
M uzyka tradycyjna to taka, która m e m a p rzyp isa 
nego autorstwa i partytury. Jest ogólnie zn a n y te
mat i każdy m uzyk m oże zinterpretow ać go na sw ój
sposób. M uzyka tradycyjna to je s t najważniejsza
rzecz, którą robię w życiu.)

Kiedy robi się coś z potrzeby serca, to powstają
rzeczy ważne.
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Folklorystyczne imprezy kulturalne
Niedziela z lnem. Jak to z lnem było.
Drukowanie na płótnie. Lublin (lubelskie),
18 października 2015
Organizator: M uzeum Wsi Lubelskiej

Len już zebrano i obrobiono. Nadeszła pora na
pokaz snucia nici i tkania płótna Warsztaty m uze
alne „Drukowanie na płótnie” z wykorzystaniem
przygotowanych matryc przygotowało Muzeum
Wsi Lubelskiej. Po pracy trochę zabawy w muzeal
nych wnętrzach, m.in. zabawa piwiar mana „Wo jak
Szwejk odkrywa siemię lniane”. Warsztatom i za
bawie towarzyszy klasyczny pokaz mody lnianej
w miasteczkowej remizie.
Podczas N iedzieli z lnem organizatorzy zapra
szają do różnych form angażowania się w spra
wę lniarską. Można więc będzie: kręcić powrozy,
prząść na kołowrotku, mierzyć płótna dawnymi
miarami, przeobrazić się w aktora ludowego teatru
z lnianymi wąsiskami i brodą.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. sk an s en. lub lin.pl

XII. Jurajski Przegląd Zespołów Ludowych
- Obrzędy, Zwyczaje, Tradycje. Koziegłowy
(śląskie), 24-25 października 2015
Orgamzator: M iejsko-G m inny Ośrodek Promocji
K ultury w K oziegłow ach
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Celem Przeglądu j est:
♦upowszechnienie dorobku zespołów ludowych,
folklorystycznych, grup obrzędowych poprzez ich
prezentację,
♦ inspirowanie zespołów?' do sięgania po nowe te
maty związane z obchodami dorocznych świąt
a także do tematów? związanych z codziennymi
zwyczajami tow?arzyszącymi pracy, czy też po
święconych cyklom przyrody,
♦ ukazanie piękna tkwiące go w? tradycyjnej kulturze
ludowej oraz wzbudzenie zainteresow?ania oraz
szacunku do zwyczajów? ludowych.

V/ Przeglądzie biorą udział zespoły folklory
styczne, teatry wiej skie, grupy obrzędow?e i zespoły
ludowe, które w? swym dorobku p osiądąą opracowany obrzęd lub zwyczaj według własnego scena
riusza bądź według materiałów? zaczerpniętych z li
teratury, opracow?ań czy przekazów? ustnych.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http:// www. si 1e si akultura. pl

Hubertus. Poświętne (mazowieckie),
25 października 2015
Orgamzator: Urząd G m iny Poświętne

Hubertus to nie zwykł a po goń za lisem, to rywa
lizacja koni, jeźdźców? i... stajni. To także promo
cja okolicznych miejscow?ości. Hubertus to goni
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twa, podczas której konno ściga się tzw lisa, jeźdźca
z ogonem przypiętym do lewego ramienia Ten, kto go
zerwie, wygrywą ma prawo wykonać rundę honorow ą wokó ł mi ej sc a p ogo ni, i z a r ok sam uaekajakolis.
Na koniec imprezy odbędzie się biesiadą przy ułań
skich przyśpiewkach i stukających oficerkach...
Hubertus, hub ertowiny - święto myśliwych,
leśników i jeźdźców, po raz pierwszy obchodzono
podobno w 1444 roku. Organizowane przez jeźdź
ców na zakończenie sezonu, a przez myśliwych na
początku sezonu polowania jesienno-zimowego.
Nazwa pochodzi od świętego Huberta (patrona
myśliwych i jeźdźców), którego wspomnienie li
turgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest
3 listopada

F olkl oty styczne imprezy kulturalne

go z Po dl asi ą mających w swoim repertuarze folk
lor białoruski. W programie:
♦występy amatorskich wokalnych i instrumentalno-wokalnych zespołów artystycznych, bazują
cych na muzyce i folklorze białoruskim,
♦ występy zespołów obrzędowych w formie prezen
tacji „na żywo” obrzędowi scenek z wy czaj owych
związanych z terenami zamieszkałymi przez
mniejszość białoruską i całym Podlasiem.

Więcej inform aqi można znaleźć na stronie:
www.ugczyze.pl

W Polsce kult św. Hubertą nazywany hubertowinami lub hubertusem, sięga XVIII w. Z jego
wprowadzeniem związane są dzieje dynastii w ład
ców saskich, którzy zasiadali na tronie polskim.
Z kolei w czasach II P\_zeczypospolitej, pierwszym
organizatorem polowań hub erto wskich w Spalę
był prezydent Ignacy Mościcki. Odbyło się ono
w 1930 r. 3 listopada.
Hubertus w gminie Poświętne to tradycją którą
Szwadron Kawalerii imienia 10. Pułku Ułanów Li
tewskich pielęgnuje od 1993 roku.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://b ip.ug.p o swi etn e.wrot ap o dl asi a p 1

XXII Jesienne Spotkania z Folklorem
Białoruskim. Czyże (podlaskie),
25 października 2015
Organizator: Gm inny Ośrodek K ultury w Czyżach

Celem sp otkani a j est podtrzymanie i rozwój toż
samości kulturowej mniejszości białoruskiej reali
zowane przez zorganizowanie koncertu w formie
spotkań zespołów amatorskiego ruchu artystyczne

Orawskie Zaduszki. Zubrzyca Górna
(małopolskie), listopad 2015
Organizatorzy: Orawski P ark Etnograficzny
w Zubrzycy Górnej, Orawski Oddział Związku

Podhalan

Orawskie Zaduszki to cykliczne wydarzenie
m ą ące na celu wspomnienie Orawian zasłużonych
dla regionu - działaczy społecznych, folklorystów,
artystów, nauczycieli itp. W spomnienia m ają cha
rakter zarówno biograficzny, nierzadko bardzo oso
bisty, gdyż o osobie zmarłej opowiadają rodziną
przyjaciele, znajomi. Wydarzeniu towarzyszy m u
zyka orawska
131
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Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. orawaeu/Zap owi edzi.html

„Święty Andrzej ci ukażą co ci życie niesie
w darze...”, czyli wróżby andrzejkowe
w skansenie i ratuszu. Sierpc (mazowieckie),
od 2 do 30 listopada 2015
Organizator: M uzeum Wsi M azow ieckiej
■w Sierpcu

Folklorystyczne imprezy kulturalne

ciu chałup z przełomu XIX i XX wieku prezento
wany będzie wystrój codzienny oraz obowiązki do
mowe i prace, jakim oddawano się wiele lat temu
(np. tkactwo).
Pomysłów na andrzejkowe wróżby jest m nó
stwo! Wróżyć mogą sobie wszyscy - niezależnie
od wieku, pici i stanu cywilnego!
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. m wm skan sen.pl

XVI Zaduszki Istebniańskie. Istebna (śląskie),
2 listopada 2015
Organizator: S to w a rzyszen iem , artysty Jana
Wałacha w Istebnej

Andrzejki są dniem, kiedy wszyscy, nawet naj
bardziej gorliwi sceptycy, porzucają swój racjo
nalny światopogląd i zastanawiają się, co może
spotkać ich w życiu. Już od zarania dziejów ludzie
oddawali się marzeniom i poszukiwali różnorakich
sposobów, by poznać przyszłość, a Andrzej ki stwa
rzały ku temu idealną okazję. Można w nie wierzyć
lub nie, ale wróżby m ają w sobie coś magicznego,
aurę tajemniczości i mocy sprawczej.
Wychodząc naprzeciw andrzejkowej tradycji
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu proponuje
interesujące warsztaty poświęcone tej tematyce.
Przez cały listopad w skansenie i ratuszu organi
zowane będą spotkania obrzędowe popularyzujące
tradycję wróżbiarską. P\.atusz zaprasza na „W ieczo
ry andrzejkowe”, natomiast skansen proponuj e pro
gram edukacyjny „Andrzejki w skansenie”.
„Wieczoiy andrzejkowe” rozpoczyna gawęda
podejmująca temat obyczajowości andrzejkowej
sprzed lat. Które z wróżb cieszyły się największym
powodzeniem? Jaką wagę przywiązywano do prze
powiedni? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań
można będzie odnaleźć w andrzejkowej gawędzie.
Następnie uczestnicy będą sobie wróżyć pod kie
runkiem instruktora.
Tymczasem skansen w listopadzie zaprasza na
program edukacyjny „Andrz ej ki w skansenie”, któ
ry obejmuje wspomnianą powyżej gawędę i wspól
ne wróżenie, a także wstęp na teren skansenu oraz
zwiedzanie ekspozycji muzealnej wraz z przewod
nikiem. Do końca listopada we wnętrzach dziesię
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Istebniańskie Zaduszki co roku przypominają
tych, których nie m a już wśród nas. Podczas w ie
czoru można poznać ich życioiysy i dokonani ą
wspomnieć to jak tworzyli swoją codzienność. Co
roku temat związany jest z konkretnym wy darze
niem. W poprzednich latach podczas Zaduszek
wspominano już artystę Jana Wałacha, czy himala
istę Jerzego Kukuczkę.
Podczas Zaduszek będą wspom nienią recytacje
poezji oraz refleksje muzyczne inspirowane góra
mi.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:

www.istebna.pl
Kuźnia - pokazy pracy kowala i wystawa.
Szreniawa (wielkopolskie), listopad
(7-8,13, 21-22,27), 13 grudnia 2015
Organizator: M uzeum Rolnictw a i Przem ysłu
R olno-Spożyw czego ■w Szreniawie

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu P\.olno-Sp ożywczego w Szreniawie zaprasza do zw ie
dzania nowej ekspozycji stałej kowalstwa. Wysta
w a udostępniona został a w nowym budynku kuźni,
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w kompleksie XIX-wiecznych zabudowań byłego
folwarku w Szreniawie.
Założeniem aranżacji wystawy było połączenie
przeszłości - aspekt historyczny wystawy, z teraź
niejszością - interaktywna wystawa stała i multi
medialne środki wyrazu. Historia rzemiosł a zawarta
została w prezentowanych, często XIX-wiecznych
obiektach muzealnych tj. w narzędziach i sprzęcie
stanowiących niegdyś wyposażenie warsztatu ko
wala, jak również w prezentowanych konkretnych
wyrobach - efektach pracy kowala.

F olkl oty styczne imprezy kulturalne

trawy, zaś w trakcie trwania biesiady odbędzie się
konkurs na najlepszą nalewkę.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.popielow.pl

XI Pomorski Przegląd Zespołów
Folklorystycznych, Biesiadnych i Kapel
Podwórkowych im. Świętego Andrzeja.
Debrzno (pomorskie), 14-15 listopada 2015
Organizator: Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
n? D ebrznie

W trakcie zwiedzania ekspozycji, zwiedzający
mogą obejrzeć pokazy pracy kowala w budynku
kuźni, których celem jest zapoznanie si ę z tradycyj nym rzemiosłem wiejskim - kowalstwem. Uczest
nicy najpierw poznają funkcje podstawowych urzą
dzeń i narzędzi kowalskich, a następnie obserwują
pr oces po wstawam a wyb rany ch n arzędzi.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. muz eum- szreni awa.p 1

Śląski Rok Obrzędowy - Turniej Nalewek.
Popielów (opolskie), 8 listopada 2015
Organizator: Sam orządow e Centrum K ultury
Turystyki i Rekreacji w Popielowie

Pierwsza biesiada pt. Śląski R ok O brzędowy
oraz Turniej N a lew ek odbyły się w 2011 r. i od razu
zyskały spore grono sympatyków.
W tym roku na scenie wystąpią miejscowe
zespoły prezentujące tradycyjne pieśni Śląskie.
W przerwie na stoły trafią tradycyjne śląskie po

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno oraz Centrum
Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie serdecznie
zaprasza Solistów, Zespoły i Kapele do wzięcia
udziału w XI Pomorskim Przeglądzie Zespołów
Folklorystycznych, Biesiadnych i Kapel Podwórko
wych im. Świętego Andrzeja Debrzno 2015.
Impreza, która m a już charakter międzynarodo
wy, m a na celu:
♦ ukazanie bogactwa i piękna zasób ów kulturowych
ziemi pomorskiej, a zwłaszcza ziemi debrzeńskiej,
♦pielęgnowanie dorobku polskiej kultury ludowej
różnych regionów Polski,
♦umożliwienie zespołom wymiany doświadczeń
i wzajemnego poznania się oraz integracji w nie
powtarzalnym klimacie oraz propagowanie pol
skiej kultury ludowej wśród mieszkańców miasta
i gminy Debrzno.
133
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Podczas poprzedniej edycji na scenie wystąpiło
ponad tysiąc uczestników, co łącznie dało 113 pre
zentacji.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. ckst.d ebrzn o p 1

Andrzejki w Skansenie. Skansen w Osieku
(mazowieckie), 27 listopada 2015
Organizator: M uzeum K ultury Ludow ej w Osieku
n. N otecią

Folklorystyczne imprezy kulturalne

Kiermasz Adwentowy. Jak zapewnia organizator
będzie „bajkowo, muzycznie i smacznie” !
Jak co roku pojawi się wielu wystawców z bo
gatym asortymentem. Będzie można nabyć ozdo
by choinkowe, dekoracje świąteczne, prezenty pod
choinkę, regionalne rękodzielnictwo oraz galicyj
skie przysmaki. W programie przewidziano: jaseł
ka oraz wspólne kolędo wdanie.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.gka.net.pl

Wróżby, gusła i przesądy. Piernikowe święto Muzealna Przygoda. Szreniawa (wielkopolskie),
29 listopada i 5 grudnia 2015
Organizator: M uzeum Rolnictwa i Przem yślu
R olno-Spożyw czego w Szreniawie

Dużą atrakcją skansenu w Osieku są imprezy
folklorystyczne, m ąące na celu prezentacje odcho
dzących w zapomnienie rzemiosł i umiejętności.
Jedną z nich są organizowane Andrzejki w Skan
senie, podczas których zostaną zaprezentowane
wróżby i zabawy andrzejkowe występuj ące na wsi.
W programie także: wytapianie włosku, wróżby
z roztopionego ołowiu, wypiek katarzynek, prze
jażdżki konne bryczką, praca kow^ala w kuźni, czy
pokaz darciapierza.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.muzeum .pii a p 1

Galicyjski Kiermasz Adwentowy. Kraków
(małopolskie), 2 7 listopada - 26 grudnia 2015
Organizator: w w gka. net.pl
^ n llc y js k i

cjęiermasz

A dw entow y

Przyjdź i sprawdź!
Już po raz czwarty w okresie przedświątecznym
pod Galerią Krakowską na Placu Jana Nowaka Je
ziorańskiego w Krakowie odbędzie się Galicyjski
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W roku 2015 pracownicy Muzeum przygotow^ali
0 fertę spotkań muzealny ch przeznaczoną dla ro dżin
z dziećmi. Spotkania stanowią propozycję ciekawe
go i efektywnego spędzenia czasu w niedzielę lub
sobotę w gronie najbliższej rodziny i w otoczeniu
interesuj ących zabytków. Spotkania m ają charakter
zajęć interaktywnych połączonych z prezentacją
pokazem i prelekcją.
♦29 listopada odbędą się zajęcia pt. Wróżby, Gusła
i Przesądy.

Spotkanie poświęcone będzie zw ycząom i ob
rzędom ludowym, w szczególności andrzejkowym
1katarzynkowym. W programie zajęć przewidziano
pogadankę o wróżbach, gusłach i przesądach panu
jących dawniej na wsi polskiej oraz wspólną zaba
wę we wróżby, m.in.: lanie wosku, liczenie grochu,
wróżby z j abłk a i buto w
♦ 5 grudnia odbędą się zajęci a pt. Piernikowe święto.
Okres przedświąteczny i świąteczny charaktery
zuj e się bogactwem zwyczajów i obrzędów' ludo
wych. Prace porządkowe, przystrajanie domostw
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czy wypiekanie ciast to tylko niektóre z czynności
poprzedzających święta V/ tym czasie na wsi w y
piekano pierniki i inne ciasteczka w celu konsump
cji, ale także przyozdobienia drzewka świąteczne
go. N a z ą ę c ia c h oprócz pogadanki o obrzędowo
ści przedświątecznej i świątecznej przewidziano
wspólne pieczenie pierników i ciastek.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. muz eum- szreni awa.p 1

F olkl oty styczne imprezy kulturalne

naturalnej, profesjonalni kucharze, uczniowie oraz
gospodynie domowe zaprezentują zarówno w y
śmienite potrawy, jak i tradycyjne produkty. Areną
zmagań będą zmodernizowane pracownie szkól ga
stronomicznych w Elblągu, Szczytnie, Ełku i Olsz
tynie.

Bożonarodzeniowy „Podłaźnik”. Zubrzyca
Górna (małopolskie), grudzień 2015
Organizator: Orawski P ark Etnograficzny
w Zubrzycy Górnej

„Bożonarodzeniowy Podłaźnik” to konkurs na
Najładniejszą Tradycyjną Podłaźniczkę, którego
zadaniem będzie przygotowanie tradycyjnej podłaźniczki, czyli choinki. Celem tego konkursu jest
kultywowanie dawnych zwyczaj ów ozdabiania izb
na okres bożonarodzeniowy wierzchołkiem jodły
wiszącym u sufitu, udekorowanym ozdobami w y
konanymi ręcznie podczas adwentu. Jury będzie
oceniało zgodność z tradycją, wykorzystanie trady
cyjnych form i materiałów oraz estetykę wykona
nia
Więcej inform aqi można znaleźć na stronie:
www. or awa. eu/ Zap owi e dzi.html

Konkurs m a charakter etapowy. Po wstępnej
selekcji uczestnicy rywalizują w trzech finałach
subregionalnych, a następnie ich zwycięzcy spo
tykają się podczas finału w Olsztynie. Do tej pory
we wszystkich edycjach zaprezentowano ponad
220 potraw i 430 produktów. Wśród nagrodzonych
można znaleźć prawdziwe „perełki”, np. soloną sie
ję z gliniaka, smalec z dzika - wiatrem podszyty,
kompot z ulęgałek, kotlet ze skudda, lody śmietan
ko wo -mi o do we, r ą ski e j ab lu szk a w syro p i e, fi aczki
z lina z grzybami, pieczoną pierś z kaczki z sosem
śliwkowym, ziemniakami okraszonymi boczkiem
i modrą kapustą. C el em konkursu j est zebranie uni
katowych przepisów kulinarnych z obszarów wiej
skich województwa warmińsko-mazurskiego, opu
blikowanie ich w broszurze „Smaki Warmii, Mazur
oraz Powiśla na stolach Europy” oraz promocja je 
dynych w swoim rodzaju produktów i potraw, spe
cyficznych dla dzi e dzi ctwa kulinarne go regionu.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. pro duktre gi onalny. warmi a m ażury, p 1

Jubileuszowa X edycja Konkursu „Smaki
Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach
Europy” Finał regionalny. Olsztyn (warmińskomazurskie)^ grudnia 2015

VI Krakowski Festiwal Pieśni Adwentowych
i Bożonarodzeniowych. Kraków (małopolskie),
5-6 grudnia 2015

Organizator: Województwo Warmińsko-Mazurskie,

V I Krakowski Festiwal Pieśni Adwentowych
i Bożonarodzeniowych zabrzmi muzyką chóral
ną w krakowskich kościołach: m.in. Mariackim,
św. Piotra i Pawła oraz św. Katarzyny. W dniach
5-6 grudnia amatorskie zespoły z Polski i z zagra

W armińsko-M azurska Izba Rolnicza i in.

W tym roku odbędzie się jubileuszow aX edycja
Konkursu pt. „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla
na stolach Europy”, w którym producenci żywności

Organizator: Agencja Artystyczna M E L O D Y
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nicy będą rywalizować o statuetkę Złotego A niołą
a ich występy oceni międzynarodowe juiy.

Koncerty towarzyszące festiwalowi odbędą się
w krakowskich parafiach oraz miejscowościach
podkrakowskich według harmonogramu. O godz.
19.30 Koncert Galowy w Bazylice Mariackiej
z wręczeniem nagród. Każdy z chórów przygoto
wuje repertuar składający się z 4 pieśni Adwen
towych lub Bożonarodzeniowych (np. kolęd). Co
najmniej jeden utwór powinien być wykonywany
a cappella. Wszystkie występy m uszą odbywać się
bez użycia wzmacniaczy lub mikrofonów.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. chri stm as festi v al .p1

Folklorystyczne imprezy kulturalne

Kontynuowanie tradycji i przebogate obrzędy
związane z okresem Świąt Bożego Narodzenia to
warzyszące mieszkańcom ziemi kaszubskiej, zain
spirowały do z org ani z owam a przeglądu. Jeszcze
nie tak dawno, bo kilkanaście lat temu, grupy prze
bierańców: Gwiózdki, Trzej Królowie, Gwiżdże,
Nowy Rok i Stary ltp. odwiedzały domy kaszub
skie w okresie świąt przedstawiając swój program
i składając życzenia I tę właśnie formę, te tradycje
przegląd chce ocalić od zapomnienia.
W przeglądzie biorą udział grupy przebierań
ców tradycyjnych, autentyczne zespoły kolędnicze,
które prezentują obrzędy przygotowane do prezen
towani a w domach, chodząc od chaty do chaty z ży
czeniami.
Przegląd odbywa się drogą eliminacji: gmin
ne, powiatowe i finał. Komisje dokonują oceny
uwzględniaj ąc:
♦ zgodność z trądycj ą,
♦ autentyczność tekstów i muzyki,
♦dobór kostiumów, rekwizytów,
♦ ogólny wy raz artystyczny.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. g ok. si erak owi c e .p1

Boże Narodzenie na Kaszubach - Gwiazdka we
Wdzydzach. Wdzydze Kiszewskie (pomorskie),
24 grudnia 2015 - 1 stycznia 2016
Organizator: M uzeum - P ark Etnograficzny
im. Teodory i Izydora Gulgpwskick
we W dzydzach Kiszew skich

Przegląd Zespołów Kolędniczych Województwa
Pomorskiego. Sierakowice (pomorskie),
13 grudnia 2015
Organizatorzy: Gmina Sierakowice, K ola
Gospodyń Wiejskiek, G m inny O środek K ultury
w Sierakowicach

W tradycyjnym kalendarzu dorocznych Świąt,
Boże Narodzenie zwane na Kaszubach - Go de, zaj
muje najważniejsze miejsce. Ten szczególny czas
obchodzono w przeszłości różnie, zawsze jednak
związany był z radością, barwnymi pochodami,
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zabawami, wróżbami i życzeniami. Dzisiaj kojarzy
się nam również z szopką i choinką.
Niegdyś po drogach i ulicach wędrowały od
Wigilii do Trzech Króli różnorodne grupy kolęd
ników - zwanych na Kaszubach „Gwiazdką”, lub
„Gwiżdżami” . Barwne orszaki kolędników spotkać
można jeszcze w niektórych kaszubskich wsiach.
Świadczy to o głębokim przywiązaniu do tradycji
i bogactwa duchowego dawnych mieszkańców Po
morza.
N a Kaszubach kultywowany jest gdzieniegdzie
zwyczaj chodzenia z szopką od pierwszego dnia ad
wentu. Obecny wygląd szopki odbiega od pierwowzoró w. Naj starsze z ni ch mi ały we wn ętrzu p ro stej
stajenki (noszonej przez szop karz a na szelkach) ru 
chome kukiełki wykonane z papieru i tkanin. Wielu
twórców ludowych wyrabia artystyczne w formie
różnorodne szopki - z rzeźbionymi i malowanymi
postaciami - bohaterami zdarzeń w Betlejem. Na
Kaszubach najbliższy dawnej tradycji jest Józef
Chełmowski, który wyposaża swoje bąkow e domki w ruchome postacie i pozytywkę z kolędą.
Podczas „Gwiazdki we Wdzydzach” zostaną
zaprezentowane ręcznie wykonane ozdoby choin
kowe, przypomni się zwyczaje i obrzędy związane
z Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem w tra
dycji ludowej. W programie również: obrzędowy
wystój kościoła, prezentacja ludowej choinki oraz
wystawa Gwiazdek.
Więcej inform aąi można znaleźć na stronie:
www. muz eum- wdzy dz e. gd a. pl/ gwi az dk a html

„Herody 2016” - XX Jurajski Przegląd Grup
Obrzędowych. Częstochowa (śląskie), styczeń
2016
Organizator: R egionalny O środek K ultury
w Częstochowie

F olkl oty styczne imprezy kulturalne

P\.egionalny Ośrodek Kultuiy w Częstochowie
zaprasza grupy kolędnicze do udziału w XX Ju 
rajskim Przeglądzie Grup Obrzędowych „Herody
2016”. Celem przeglądu jest ukazanie bogactwa
form kolędniczych, podtrzymywanie ludowej tra
dycji kolędowania oraz upowszechnianie zwycza
jów bożonarodzem owych.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http ://www sil esi akultura.pl

VII Festiwal Jasełek w 2016. Sosnowiec
(śląskie), styczeń 2016
Organizator: M e js k i Dom K ultury Kazim ierz
w Sos naw cu

Miejski Dom Kultury Kazimierz w Sosnowcu
zaprasza na VII Festiwal Jasełek. W przeglądzie
wystąpią grupy artystyczne dzieci i młodzieży
zprzedszkoli,szkółpodstaw ow ychorazgim nazjów
z Sosnowca. Impreza m a na celu kultywowanie tra
dycji bożonarodzeniowych, wymianę doświadczeń
w tworzeniu małych form teatralnych, aktywizację
środowisk szkolnych i młodzieżowych, oraz pre
zentację elementów tradycyjnej kultury polskiej:
obrzędów, obyczajów, kolęd i pastorałek.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http ://www. sil esi akultura.pl

XXVII Przegląd Zespołów Kolędniczych
i Obrzędowych. Pietrzykowice (śląskie), styczeń
2016
Organizator: Gm inny Ośrodek K ultury
w Łodygowicach

Gminny Ośrodek Kultuiy w Łodygowicach za
prasza grupy kolędnicze do udziału w XXVII Prze
glądzie Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych
„ Pi etrzyk owi c e 2 015” .
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czterech trzebiatowskich Kościołów. W spólne ko
lędowanie, rozmowy o kulturze i tradycji czterech
narodów, śpiewanie kolęd, oraz przygotowywanie
potraw religijnych.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. kultura, trz eb i ato w.p 1

W przeglądzie m ogą wystąpić zespoły z tere
nu Żywiecczyzny; zarówno zorganizowane (np: ze
szkól, przedszkoli, organizacji społecznych i poza
rządowych) jak i ni ezorganizowane tzn. autentyczne
grupy kolędników wiejskich w tradycyjnym składzie
osobowym. Imprezie tradycyjnie będzie towarzyszył
gminny konkurs na ozdoby świąteczne.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http:// www. si 1e si akultura. pl

Hej Kolęda! - X V Międzygminne Prezentacje
Zespołów Kolędniczych i Widowisk
Jasełkowych. Sokołów Małopolski
(podkarpackie), styczeń 2016
O rgam zator : M iejsko- Gm inny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Sokołow ie M ałopolskim

Spotkanie Czterech Świec. Trzebiatów
(zachodniopomorskie), styczeń 2016
Organizator: Trzebiatowski Ośrodek K ultury

Spotkanie Czterech Świec to wieczór poświęco
ny tradycji czterech wyznań zamieszkujących Trze
biatów: rzymskokatolickiego, ewangelicko-augs
burskiego, prawosławnego i greko katolicki ego.
Podczas spotkania zapalamy cztery świece symbol
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Celem prezentacji jest kultywowanie tradycji
kolędniczych oraz widowisk jasełkowych związa
nych ze Świętami Bożego Narodzenia. W prezenta
cjach m ogą wziąć udział dzieci przedszkolne, szkół
podstawowych oraz gimnazjów, w dwóch katego
riach: grupy kolędnicze oraz widowiska jasełko we.
Prezentacje będą oceniane według następują
cych kryteriów:
♦ oiyginalne, dawne teksty kolęd,
♦ właściwy dobór kostiumów i rekwizytów,
♦ skala trudności dialogów,
♦ opracowanie sceniczne widowiska,
♦ogólne wrażenie artystyczne.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www. m go kir- s ok o1ow. pl
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Konferencje
70-lecia polskiego środowiska akademickiego we
Tytuł konferencji:
Wrocławiu
Rzecz w kulturze współczesnej
Nazwa organizatora: Instytut Pedagogiki Uni
Nazwa organizatora: Redakcja czasopisma na
wersytet Wrocławski
ukowego , Załącznik Kulturoznawczy”
Termin konferencji: 21-22 października
Termin konferencji: 3 listopada 2015
Miejscowość: Warszawa
Miejscowość: Wrocław
Dane kontaktowe: i.bandych@uksw.edu.pl
Dane kontaktowe: aur@pedagogika.uni.wroc.pl,
Informacje ogólne od organizatorów:
justinejp@op.pl
Informacje ogólne od organizatora:
Przedmioty, rzeczy, kultura materialna - jak po
Z uwagi na wielowymiarowy charakter proble
kazują różni autorzy - stanowią ważny aspekt kul
tury i społeczeństwa: odzwierciedlają strukturę spo matyki rozważań, konferencja jest adresowana do
łeczną, zapośredniczają interakcje społeczne, stają przedstawicieli różnych dyscyplin nauk społecznych,
się wyrazem trendów estetycznych oraz nastawień którzy prowadzą eksploracje wielokulturowej rze
ideologicznych, niejako ucieleśniają kulturę. Z jed czywistości społecznej. Formuła obrad jest otwarta
nej strony, rzeczy są wytwarzane, z drugiej - wytwa dla przedstawicieli praktyki, którzy kreują i wdrażają
rzają. Istnieją subiektywnie, stanowią znaki pamięci, etykę poszanowania wartości wielokulturowych do
jako nieprzemijalne i względnie trwałe wpisują się różnych obszarów społecznych. Międzynarodowy
w natręctwa kolekcjonowania, zbieractwa, katalogo charakter konferencji zachęca do uczestnictwa prele
wania lub też ciążą ku chaosowi istnienia, w którym gentów z zagranicy, aby naukowy potencjał dyskusji
przeglądają się współczesne tożsamości. Bywają i analiz przekraczał grancie państwowe tak daleko, jak
nietrwałe, chwilowe - zwłaszcza w popkulturze, przekroczyła je idea wielokulturowej pedagogiki.
obce jak inne produkty współczesności. Bliskie i da
lekie, stanowią przedmiot pożądania lub odrzucenia,
Tytuł konferencji:
Ludyczność w języku i literaturze
określają nie tylko przestrzeń interakcji z użytkow
Nazwa organizatora: Państwowa Wyższa Szkoła
nikami, ale też dialogują między sobą, ustanawiając
własny materialny dyskurs, język, który wart jest po Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wiel
znania, zrozumienia i opisu jako kod po- lub nawet kopolskim
postnowoczesnego świata. Właśnie ten wieloznacz
Termin konferencji: 16-17 listopada 2015
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski
ny status rzeczy w kulturze chcielibyśmy poddać
Dane kontaktowe: aniekrewicz@pwsz.pl
kulturoznawczej analizie z perspektywy klasycz
nych i najnowszych metodologii humanistycznych.
Informacje ogólne od organizatora:
Dynamiczny rozwój nowych technologii łączy się
Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawi
cieli szeregu dyscyplin: kulturoznawców, socjolo z wyjątkowo szybkimi zmianami w kulturze, prze
gów, literaturoznawców, filmoznawców, filozofów, kształca utrwalone systemy wartości oraz przyczynia
historyków sztuki... Mamy nadzieję, że dyskusje się do modyfikacji tradycyjnego stylu życia. Zaba
i prezentacje pozwolą zrekonstruować stan kulturo- wa przestaje być aktywnością zastrzeżoną dla wieku
znawczych badań nad rzeczami w Polsce.
dziecięcego, coraz częściej uzyskując status wartości.
Czy oznacza to, że homo ludens zastępuje homo sa
Tytuł konferencji:
piens? Nasze tegoroczne spotkanie organizujemy pod
Wielokulturowość - komunikacja na stykach kul hasłem „Ludyczność w języku i literaturze”, by pod
tur: przestrzenie konfliktu i kompromisu. Jubileusz jąć próbę odpowiedzi na to pytanie oraz przyjrzeć się
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zjawiskom świadczącym o narastającej i jednocześnie matyka konferencji koncentruje się wokół następu
powszedniejącej kamawalizacji współczesnej kultury. jących zagadnień:
Nasze zaproszenie kierujemy przede wszystkim do 1. Tekst literacki jako źródło samo wiedzy i samopobadaczy zainteresowanych następującymi zagadnie
znania.
niami:
2. Performatyka i tożsamość.
• gry komputerowe w badaniach literaturoznawczych 3. (De)Konstruowanie tożsamości w tekstach kultury.
4. Zaburzenia tożsamości w (po)nowoczesnej kultu
i językoznawczych,
rze.
• gry komputerowe jako inspiracja dla literatury i fil
5. Tożsamość i (post)pamięć.
mu,
• łudyczne przeobrażenia tradycyjnych motywów 6. Tożsamość seksualna i jej kulturowe reprezentacje.
7. Antropologia męskości i antropologia kobiecości.
i wątków literackich w nowych mediach,
8. Język i tożsamość.
• fan fiction jako zabawa tekstem,
• gry językowe we współczesnej polszczyźnie (np. 9. Tożsamość narracyjna.
tekstach literackich, reklamie, komunikacji siecio
wej, dowcipach, nazwach towarowych),
Tytuł konferencji:
• gry z estetyką, kulturą, tabu, tradycją, prawdą i inny
VI Konferencja Młodych Naukowców „Kultury
wschodniosłowiańskie - oblicza i dialog”
mi wartościami, etc.,
Nazwa organizatora: Wschodniosłowiańskie
• gry nadawczo-odbiorcze w nowych gatunkach me
Koło Naukowe przy Instytucie Filologii Rosyjskiej
dialnych,
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
• obraz zabawy w literaturze najnowszej,
Termin konferencji: 26-27 listopada 2015
• kamawalizacja życia politycznego,
• rola zabaw i gier w procesie dydaktycznym.
Miejscowość: Obrzycko k. Poznania
Dane kontaktowe: wkn@amu.edu.pl
Uwzględniając różnorodność ponowoczesności,
jej niedefiniowalność wynikającą z wielości idei,
Informacje ogólne od organizatora:
Wschodniosłowiańskie Koło Naukowe przy In
punktów widzenia i metod badawczych, zakładamy
możliwość zgłoszenia innych tematów ukazujących stytucie Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu im. Ada
wielość zjawisk językowych i literackich w świecie ma Mickiewicza w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić
ponowoczesnym.
na VI Konferencję Młodych Naukowców „Kultury
wschodniosłowiańskie - oblicza i dialog”, która odbę
dzie się w dniach 26-27 listopada 2015 roku w ObrzycTytuł konferencji:
ku (Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku). Serdecznie
Tożsamość - Kultura - Nowoczesność
Nazwa organizatora: Uniwersytet Kazimierza zapraszamy studentów, doktorantów oraz adiunktów do
Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Humanistyczny udziału w piątej edycji spotkań mających na celu przy
Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa, Zakład bliżenie specyfiki świata Słowiańszczyzny Wschod
Teorii Literatury i Wiedzy o Sztuce, Zakład Literatury niej. Przedmiotem naszych rozważań będzie szeroko
Nowoczesnej i Ponowoczesnej (XIX-XXI wiek), Za rozumiana przestrzeń kulturowa (w wymiarze mate
kład Literatury Staropolskiej i Edytorstwa
rialnym i duchowym), widziana z perspektywy mło
dego pokolenia humanistów, których zainteresowania
Termin konferencji: 19-20 listopada 2015
obejmują problematykę związaną z literaturoznawMiejscowość: Bydgoszcz
Dane kontaktowe: beatamw@abas.home.pl, ma- stwem, językoznawstwem oraz kulturoznawstwem.
Teksty zaproponowane przez uczestników po pozy
rekkurkiewicz@ukw.edu.pl
tywnej
ocenie recenzentów zostaną opublikowane
Informacje ogólne od organizatora:
Do udziału w naszym przedsięwzięciu zapra w czasopiśmie naukowym „Kultury Wschodniosło
szamy przede wszystkim historyków i teoretyków wiańskie - Oblicza i Dialog”.
literatury, kulturoznawców, antropologów kultury,
Tytuł konferencji:
teatrologów oraz przedstawicieli tych dyscyplin
II Seminarium dot. problematyki badań nad stroja
humanistycznych, którym namysł nad różnymi
aspektami tożsamości jest szczególnie bliski. Te mi ludowymi i rękodziełem
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Nazwa organizatora: Sekcja Stroju Ludowego
przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa
Ludoznawczego we współpracy z Muzeum Etnogra
ficznym - Oddziałem Muzeum Narodowego we Wro
cławiu
Termin konferencji: 4 grudnia 2015
Miejscowość: Wrocław
Dane kontaktowe: www.stroje.ptl.info.pl/2015/07/
zaproszenie-na-ii-seminarium-dothtml
Informacje ogólne od organizatora:
W roku 1997 ukazała się książka ,Piękno uży
teczne, czy piękno ginące” pod redakcją Bronisławy
Kopczyńskiej-Jaworskiej oraz Klari i Niewiadomskiej-Rudnickiej, z której pochodzi cytat: Rękodzie
ło i sztuka uprawiane są niejednokrotnie przez ludzi,
którzy mają głęboką potrzebę tworzenia, poszukują
form y i konwencji, w jakiej mogą się realizować;
to, że znaleźli ją w tradycji ludowej, wynika z wię
zi z kulturą z własnego środowiska. Od momentu
ukazania się tej pozycji minęło prawie 20 lat, zmie
nił się status twórcy, zmieniły sposoby docierania
do odbiorcy, zmienili się i sami odbiorcy. Jaki jest
obecnie wizerunek rękodzieła wywodzącego się ze
zdobnictwa stroju ludowego w środowisku samych
twórców, jak i odbiorców - miłośników, hobby
stów, klientów, turystów, artystów i naukowców?
W jaki sposób takie dziedziny rękodzieła jak koronczarstwo, hafciarstwo, tkactwo oraz krawiectwo
strojów ludowych funkcjonują w środowiskach lo
kalnych, regionalnych i ponadregionalnych? W jaki
sposób można (a może wręcz - należy?) je badać,
dokumentować i upowszechniać wiedzę o nich?
Jakie są strategie ochrony niematerialnego dzie
dzictwa kulturowego w zakresie wymienionych
dziedzin rękodzieła? Czy tradycyjne rękodzieło
stanowi inspirację dla artystów i projektantów?
Czekamy na zgłoszenia propozycji referatów, które
będą się opierały na badaniach terenowych i do
świadczeniach osobistych, poszukiwaniach arty
stycznych oraz działaniach promocyjnych. Chcemy
wspólnie z uczestnikami naszego spotkania stwo
rzyć mapę współczesnego rękodzieła związanego
w przeszłości ściśle z funkcjonowaniem strojów
ludowych, a obecnie coraz częściej od nich ode
rwanego, poszukującego nowych form i sposobów
zastosowań. Organizatorzy przewidują druk mate
riałów konferencyjnych w recenzowanej monogra
fii zbiorowej.

Konferencje

Tytuł konferencji:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polska kul
tura religijna” w ramach cyklu konferencji „Wokół
1050 rocznicy Chrztu Polski ”
Nazwa organizatora: Akademia Ignatianum
w Krakowie Wydział Filozoficzny Instytut Kulturoznawstwa Katedra Dziedzictwa Kulturowego Polski
Termin konferencji: 9-10 grudnia 2015
Miejscowość: Kraków
Dane kontaktowe: katarzyna.jarkiewicz@ignatianum.edu.pl
Informacje ogólne od organizatora:
Celem konferencji jest refleksja nad materialnymi
i duchowymi aspektami polskiej religijności, pozna
nie bogactwa kulturowego wszystkich chrześcijań
skich denominacji w Polsce oraz wskazanie kierun
ków i ośrodków badań szczegółowych nad polską
religijnością od średniowiecza do doby współczesnej.
Konferencję poświęcamy pamięci czołowego bada
cza polskiej religijności XIX i XX wieku ks. prof. dr.
hab. Daniela Olszewskiego. Pragniemy tym samym
uhonorować jego wkład w rozwój badań nad polską
kulturą religijną. Zainteresowanym konferencją pro
ponujemy następujące obszary tematyczne:
Kultura materialna X-XX wiek:
• miejsca kultu religijnego (kaplice, kościoły, klaszto
ry, sanktuaria),
• artefakty religijne (obrazy; rzeźby, dewocjonalia),
• zabytki piśmiennictwa religijnego (Biblia, żywoty
świętych, modlitewniki).
Kultura duchowa X-XX wiek:
• rytuały religijne (modlitwa, chrzest, bierzmowanie,
komunia św., spowiedź),
• liturgia (msza św., nabożeństwa okolicznościowe,
np. Gorzkie Żale),
• pielgrzymki (do sanktuariów, do Ziemi Świętej),
• twórczość artystyczna (pieśni religijne, poezja reli
gijna).
Zaproszenie na konferencję kierujemy również do
doktorantów zainteresowanych źródłami kościelny
mi i religijnymi. Dla nich pragniemy zorganizować
dodatkowo warsztaty metodologiczne w .Archiwum
Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezuso
wego w Krakowie. Celem warsztatów jest zapozna
nie uczestników z różnymi rodzajami źródeł specja
listycznych oraz sposobami pracy archiwalnej ze źró
dłami kościelnymi i religijnymi.
(ASz)
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POKOJE DO WYNAJĘCIA W HAJNÓWCE

A trak cyjn e se g m e n ty m ieszk aln e w H ajn ó w ce - w centrum miasta - do wynajęcia przez
cały rok od 3 0 , 0 0 zło tych z a je d n ą osobę. Każdy segment składa się z dwóch pokoi, łazienki

oraz w pełni wyposażonego aneksu kuchennego.
H a jn ó w k a to u ro c z a m iejsco w o ść, n a z y w a n a „b ra m ą do P u sz c z y B iało w iesk iej

To idealne miejsce do spędzenia kilku dni wraz z rodziną lub w gronie przyjaciół. Atrakcyjna
okolica, nieskazitelna zieleń, i klimat w otoczeniu Puszczy Białowieskiej, liczne szlaki rowerowe,
wyśmienita kuchnia regionalna - m iejsce n a sty k u k u ltu r - zachęcają do odwiedzenia tego
w yją tk o w ego m iejsca.
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LOKALIZACJA NA MAPIE:
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telefo n : 2 2 6 29-79 -37
e-m ail: re z e rw a c je@ fsu sr.g o v.p l
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Drogi Czytelniku!
Jeśli zainteresowało Cię nasze czasopismo „Kultura Wsi. Ludzie. Wydarzenia. Przemiany.” zapraszamy Cię
do podzielenia się opinią na jego temat.
Serdecznie zachęcamy do współpracy z redakcją, czekamy na sugestie dotyczące problematyki poru
szanej na łamach kwartalnika, artykuły tematycznie związane z profilem czasopisma, opinie na temat
zamieszczanych artykułów i polemiki z autorami na adres: redakcja@kulturawsi.cbr.net.pl.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do adiustacji i skracania tekstów.
Prosimy także o rozpropagowywanie czasopisma wśród osób oraz instytucji kultury w obrębie Twojej
miejscowości.
Zachęcamy do prenumeraty naszego czasopisma w 2015 roku
Cena 1 egz. 15.00 zł (w tym 5% VAT), koszt rocznej prenumeraty 60 zł
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

