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tadsnis etnografii w zwięzku z z&ziedlemie® siea odzyskanych

Kaprzćd suszę się usprawiedliwić.dlyezsgo zabieram glos w 
sprawach stnogre iii Po la ki, chód nie jest osa sojo ćciślejszę 
sp^ej&lnoicię,oddaję się bowiem,i zawsze oddawałem etnografii 
całej Słowiańszczyzny na bardzo szerokim porównawczym tle,ehej 
smjęcya ponitkęd dalekie nawet ludy egzotyczne,a taki zakres 
badać uniemożliwia rzecz prństa szczegółów* znajomość etne-
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gr^fiipolzki.Sife mówię zad już woale o tym,że wszystkie zain 
teresowania moje idę oddawca w kierunku przyczyni«niy się mk 
choćby o odrobinę do wyjaśnienia,czy® jest kultura 1 człowiek 
daleko zad stoję i stałem od różnych drobnych,choć bardzo nit
ra z ważnych dla życia danego narodu stron etnografii,które 
mogą znaleźć bezpośredni oddźwięk w praktyce;

0dy jednak Muro Studiów Osadniczo -frzesiedleiczyeh 
zwróciło się do ml* % prośbę o wygłoszenia referatu,-nie 
odmówiłem;Ki* odmówiłem zaś przede wszystkim dlatego,że wszel
kie sprawy zwięzane z ziemiami odebranymi ftasMma od iecznesu 
wrogowi,Sleacom,uważam za tak ważne,iż każdy.co choćby w mi
nimalnym stopniu przyczynić się noże do ich pomyślnego -w je 
go rozumienin-reswoju,pe prostu obowiązany jest to uczynić;
Sie odmówiłeś powtóre dlatego .ponieważ zamierzam tu przed 
Fanami postawić jedynie sngańnizsk* szereg ogólnych zagadnień, 
wchodzących w szczegóły tylko dla podania przykładowi Siw odmó
wiłem ćf dtatsga wreszcie i dlatego ,że gdy chodziło mi o 
przykłady do wybranych przeze mnie zagadnień mogłem liczyć na



poaoc z« strony kei*gdw;y«kofc na zapytani* moje mp;w sprawie 
tkania t*w;*ile£skich,skier©wsae do p.kolegi T.heteryna.orazAi
na napytanie,dotyczęce pewnych innych szczegółów kultury lu
dowej ,skierowane do p. kolegi H;Qladys*s,otzmyaalea nieswioe* 
nie wyezerpujęoe odpowiedni.których ezęstkę będę aógł tu w re 
ule potrzeby -podczas dyskuaji zużytkować,ua i * których pou 
niekęd skorzystałem przy układaniu tego referatu ,e© a cał$ 
lojalnoieię wobec obu inf©r»ate*uw podkreślam.Rb najeażmiejs^ 
i najpilniej*** nadanie praktyczne etnografii w aakrasi* t igo 
wszyatkiego.eo dotycay ziew odzyskonych^.uwatam w chwili 
obecnej uczynienie największego wysiłku,by przyczynić aię
do ocalenia od zagłady tego z ludowej kultury prsesiedlehcdtw 

jestco dw wyrodnie potytoczne dla nich ,czy tei * tym bardziej 
-nie tylko dla nich .lec* i dla całego narodu polskiego;

Owada* z© rzec* pal tup i niech gong, aby prcy Radzie Kau-t 
kowej dla Zagadniei liea ©uzyskanych czy prey Biurze studiów 
Osadniezo-frzesiedledezyeh zaistniała niezwłocznie specjalna 
komisja etaegr&ficzma.coby możliwi* w najszybszym tempie przy 
gotowała wykaz tych stron i tych elementów kultury ludowej 
przesiedledodw ,które winny być otoczona najdalej idęeę opio 
kę,względnie którym powinna być okazane najdalej idęce popa*- 
eie.OśraiE p r u t y m  M M M M . ' * *  «»r* poj«r®i«« .pr«« »i. 
jeat tak proeta,jakby to się niejednemu zdawało.Popiorąjęo 
nicumiejęknie,można nader iUtwd rzecz spaczyć,albo też modna 
do niej zniechęeić.lub nawet ję zniszczyć,czyli można osięgr 
nęć skutuk wręcz przeciwny w stosunku do zamierzonego.tu »scz< 
gćlisie potrzebna jest współpraca doświadczonych, wyszkoleń clę 
etnografów,dobrze zaajęcych lud z autogfji,* takimii soejo- 
logcci oraz ewentualnie z psychologami,a gdy chodzi o prze- 
jswy Stuł tury ,dotye*ęc* ćzi#el pras młodzieży wiejskiej, tak fc-
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U  se specjalista*! pedagogami s jednej a nauczycielstwo* 
Indosy* s drugioj strony;

Co ualefty ocalić i obronić od s&gł&dy prtez względ na 
debro prsesiedledców i osiego narodu#-J;3k należy to obro
nić t-i -ewentualniis - jak nalftży dopomóc odroczeniu tego 
ora* jego rozwojowi- oto gę trzy podstawowe zagadnienia 
stojące przed etnografię w służbie dla krajn a w związku 
s sagadnifni&ai zitts odzyskanych;

Przechodzę tera* do przykładów,która Panoa -jak zazwyczaj 
Q  wszelkie dobrana przykłady -ożywi# i dokładnie wyjadał*

to ,eo »aat na aydli;
Przykłady ?to ujmuj# s punktu widz«snia_aży teeznoćci da 

nychjiraejawów kultury ludowej;?© znaezy ,że zależnie od * 
tego,jaką będzie ieh ażyUeznodć .rozbiję j* as par^ ©dpo-
wiednieli grup;0łćwn« sad rodzaje uiytecsaedei elementów■** * »

ludowej kultury,tak jak js sobie w tej chwili wyobraź**, 
rosiodyłby* tyaczpsow© aa trsy odrębna,acs zazębiające się 
poniekąd typy:

1/ uźy t oc*ao 4 4^*s ter i sina/ lub co najmniej przeważnie
®  materislaft/,

^użyteczność polegająca aa wzmocnieniu aoiidarnodci 
i więzi socjalnej,

3/użyteczność polegająca m  wzmocnienia ch#ci i przyt 
wiązania do tycia;

lis trudno jest dać dobre przykłady przejawów kultury lu-m
dowej,rozbite na 3 zespoły wedle powyższych Irsech typćw 
ich użyteczności:ile niepodobne byłoby* wyczerpać jud w 
tej chwili w s z y s t k i c h  użytecznych przejawów taj 
kultury ora* podać rozmieszczenie geograficzne ich sassię- 
gćw w obrębie *iam odzyskanych;?© władnie posinaoby być 
aoia zdanie* aajpilniejszjm zadanie* koniaji etnografiesn*j

i
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0 jakiej napomknąłem;piś te na tym miejscu nie sposób jes|t 
po ruszai szczegółowo owych rzeczy,aczkolwiek z niejednych 
ust mogę paśó ifjak mam sadziej9 .padnę pożyteczne sugestii

Jaka przykład wytwotu ludowej kultury.który mógłpy bt 
byó bardzo pożytecznym materiale* dla przesiedleńców a w 
ewentmalnie-«siK*xifxms$s? a pewnych graniasch -dla catęgi 
narodu.obrałem słynne praed ostatnią wojnę wzorzyste inisj 
n© tkaniny tzwtwiledskieiPrzedwojenny ich zasięg wszczyna! 
się na północnym wschodzie rdzennej Polski:na wschodnich 
j^twaiaasi kradcach województwa Warszawskiego oraz w Bia
łostockim.ale aąjżywsfce ich ognisko znajdowało się w obręt 
hic pćłnocno-wRŚhodnich kresów,które dzid dopolaki nie 
należę,skąd jednak mnóstwo włościan polskich,znających o&t 
nośne techniki farbisrskie i tkackie przeniosło się aa zif- 
mie odzyskane;Włościanie używali tkanin,jakie tu nam na 
myśli,do pokrywania łóżek w izbach a siedzei na wozach, 
ale dzięki ich dyskretnemu i szlachetnemu piękna zyskały 
one wielkie powodzenie i pokup w miastach,gdzieś zasteso- 
wasfoh je na dużę skalę na obicia do wyścielanych krzeseł
1 foteli oraz tapczanów a także na obrusy i różne narzity? 
makaty czy mastony;fye|awy urządzone poza Polskę zapozna
ły z tymi tkaninami zagranicę i zjednały im nawet za gra
nicą uznanie;Bie ulega wątpliwości,ż« gdyby nie wojna,prze
mysł tkacki rozszerzyłby się w tym zakresie po wsiach j©są
czę bardziej.przynosząc bezpośredni materialny pożytek włę- 
śeiadwtwu z judnej.a poniekąd i całemu narodowi z drugiej 
strony. Bie wiem zaś,czy w dzisiejazymh demokratycznych, 
jak to się st&le podnosi,czasach aotm&by znałeś6 bardziej
stosowne tkaniny na meble.narzuty i obrusy,niż owe skromno

«■*

a piękne inianki.wyrabiani i używane przez lud.
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Narzuca się oczywiście myśl,by tę xui| rzecz ocalić,pa-** ** *  .

przeć i rozwinęć,dostarczając póki jeszcze czas,póki żyje 
tradycja.nasion Inn orce niezbędnego materiału,z kt9r«goby 
włościanie mogli sporządzić konieczny a brakuj$cy im sprzęt 
tkacki;Ka razie jest z tym,jak się zdaje ,fatalnie;iystar-t 
czy dać dwa dowody.Sa podstawie badad przeprowadzonych p  r 
przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w £>zcM 
ciule w kodcn 1946 rimożna uaprzykład stwierdzić,te w tp- 
kia powiedzmy powiecie słupskim znajduje się mnóstwo prze-t 
siedlejców z północnego wschodu obsnajmionych z techniką 
tkaekę,ale brak im warsztatów umożliwiajęcych ich pracę, 
na cały powiat sę tylko dwa krosna;jedno w Gerdnowie a 
drugie w Hycewie,

Z drugiej strony 8 maja br; na konferencji w Sprawach s 
Sztuki ludowej w Zakopanym,w której wzięli udział m,i; 
przedstawiciele Izb Bzemieślniczych,Kinisteratva Przemysłu 
iHandlu etc;.pracowniczka Muzeum Mazurskiego w Olsztynie, 
delegatka województwa olsztydękiege,zawiadomiła,że przy- 
ałano tam na teren nasionąlnu,ale zostały one zużyte na olej 
do przemysłami e mówię ,aby uczyniono śle.Możliwe.że z pu-» 
nktu widzenia interesów ogółu pożyteczniejszy był olej,niż 
wzorzyste mstnnżnżp tkaniny;Chciałbym mieć tylko pewność 
a myślę,że wszyscy panowie wolelibyście ję mieć także,iż 
ci,kt9rzy decydowałi,orientowałi się w nzysto materialnej 
wartości ludowego lnianego przemysłu tkackiego i że poświę

4 *

cajęc nasiona lnu na olej,wzięli owę wartość należycie w 
rachubę;Takę zaś pewność uzyskamy w niejakiej mierze dopim 
ro wtedy,gdy utworzona zostanie wzmiankowana Komisja Stno i 

graficzna i gdy obejmie zakresem swej pryey całe ziemie 
smskmhriuE odzyskane;
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Inny przykład bezpośredniego materialnego pożytku dać 
może ludowo stolarstwo lecżniesc;Było ono nadzwyczaj roz
winięte v okolicach lilny i dawało niesporny pożytek za
równo kobietom,co się nim zajmowały,jak i pasjeatoa.Mógłhy 
o tym opero Panom powiedzieć nasz największy specjalista o 
od ziół leczniczych, profesor uniw wżyte tu w Lodzi dr Jan 
%uszyóski;jeżsli się chce,by wiedza owych kobiet bezużytecz 
nie dla przesiedleńców i dla nas nie wymarła,należy zaspie 
fcswaó się zielarstwem i dai zielarkom możliwości zbytu;9 
tym względzie prof;Muszydski byłby niewątpliwie dobrym 
doradeę;Mi£ wykltczone jest nawet,że już może wszezęł jak^ś 
akoję na własnę rękę.Kia zaszkodzi,jeżeli się jego i nasz* 
akcja zbiegnę;

krócej dadzę się ujęć przykłady tych przejawów ludowej 
kultury,których użyteczność polegc na wzmocnieniu solidar
ności i więzi socjalnej ludu;Krócej - nie dlatego,aby były
mni j ważne;Bynajmniej;iLróc«j,ponieważ po pierwsze każdy 

się
odraza zorientuje w ich znaczeniu i po drugie o ich zanika 
niu lub prosperowaniu na ziemiach odzyskanych nie wiemy 
nawet tyle,ile zaczynamy się dowiadywać np»e złej doli wzo 
rzystego tkactwa; lam tn na myśli cały szereg ustrojowo -m 
obyczajowych a bardzo użytecznych instytucji,ob©j®ujęcy i» 
różne rodzaje zbiorowej pomocy.okazywanej w pewnych oko
licznościach poszczególnym* rodzinom czy jednostkom przez 
ich sęsiadów i krewnych lub też przez oałę wiejskę gromadę, 
fu należy.dajmy na to, szeroko znana tłoka .na Slęsku na- 
zywana pobobami, Ody mianowicie |akaś rodzina aa przed so-»
bę dużę a spieszani pracę,jak np;wykoleżenie chałupy przeą*+ •*
zimę,zwołuje tłokę,i wszyscy sposobni z całej wsi spieszę 
do niej gromadnie.pracujęc od świtu do wieczora za sam tyl 
ko poszęatunek;?odobnie kolejno ta albo inna rodzina ogła



sza a siebie tłokę no zbiorową obróbkę lnu czy wełny,na 
jakąż pracę rolniczą oto; Praca zespołem idzie chyżej ixz t 
raźniej,a towarzyszę jej nieraz np.przy wspólnej obróbce 
laa czy wełny -pogawędki,opowiadaniai ópiewy,dostarczyjęce 
uczestnikom wielkiej rozrywki;! ten sposób to,co jest sam 
przez się uciążliwe,staje się lekkie,co a siebie,w dwie-^« 
Yące nie pociąga,u obcych w dwadzUeia rąk staje się pier
wszorzędną atrakcją*eę m **

Inną,całkiem już bezinteresowną zbiorową pomoc,okazy#
* <  4 *

waną danej rodzinie,widujemy w wypadku,gdy ta rodtina zas
tała dotknięta żywiołową klęską,np.pożarem czy powodzią;
Są okolice,gdzie w takich razach każdy niepoazkodoweny gon 
podarz ze wsi obowiązany jest wedle zwyczaju da<5 poszko
dowanemu po snopie dorodnego zboża,tak ciężkim*jak tylko 
zdoła udIwlgnąć;Przy porodach snów -krewne,ale nadewszyst
ko sąsiadki,niosą położnicy żywnoóć,opiekują się jej dziać 
ni,piekę dla całej jej rodziny chleb itd.Podobnie w czasie 
wesel sąsiedni znoszą żywnoóó do weselnej chałupy;Szcze
gólnie jednak chyba chwalebnym zwyczaje* jest wyposażenie 
sierot,kiedy to cały wież daje sierocie m  wiano:odzież, 
pieniądze i zboże;Zdarza się ,iż takie sieroce wiano bywa 
bogatsze od biednego nieaierocego.
€zyż nie jest jasne,że wszystkie wymienione tu przejawy 
ludowej kultury zasługują nss najżywsze poparcie i na ostroż 
ne a umiejętne propagowanie przez odpowiednie opiay w fra
zie i książkach,wymieniające okolice,wsie i nazwiska tych,* 
co ia hołdują,co ich nie zdradzają,lecz przeciwnie knltywut 
ją,ciesząc się wzamian szacunkiem w swieh wsiach,wsgl.- 
jeóli chodzi o całe wsie-w swoich okolicach;Zbyteczne jest 
dodawać,jak bardzo dyskretną powinna być ta propaganda.



3«śli ma by: skntecsnę.Ody wyciśniemy m« miej piętno urzę
dowych ukazów.gotowa oeięgnęó wprost przeciwny skutek od 
tego,jaki*go pragniemy;9łśś c iańs two_nss ze -to,pomiń® moie 
pozorów przeciwnych,bardzo złożony i subtelny organizm,to 
nie maszyna -mówię to bez cienia jakiegokolwie$ ukrytego 
akcentu,po prostu dlatego,aby jasno rzecz ujęć,-nie muszy 
na .którę motmakierofać,pokręcaj$c korbę w lewo albo w pra 
was

Ha zakończ-nie -trzecia grupa przykładów;Chodzi o prze
jawy ludowej kultury,których użyteczność polega na wzmac
nianiu chęci i przywiązaniu do tycia.ua wzmaganiu sił wew
nętrznych do walki z losem oraz odporności na eiętkie nieś* 
ras doświadczania tyciowc»J ak dla bardzo wielu z pośród u m 

koncert,sztuka teatralny czy piękne zabawa taneczna stanów* 
wię nie lada atrakcję,'więZęce mocniej z tyciem.bo opronie- 
niajęce to tycie czarem,zupełnie tak samo dla ludu jegodfc *1 *** y
wesela,gaiki,kolędowania itpssę czymś niezmiernie cennym 
upragnionym i ważnym;One to stanowię dla wielu włościan 
ewf sól ich tycia,bez której tycie to staje się bezbarwne 
1 czcze;One aę bez przez*4y dla nisjednego nawet starsze 
go wieśniaka tymi promieniami słońca,co ęzłacajęe najnędz
niej as f chałupę.nadaję jej nieprzezwyciężony poeięgajęey 
czar;

* #  * *

Czyt motna pozwolić na to.aby w dzisiejszych .tak cięż
kich zwłaszcza dla przesiedleńców czasach rozluźnione zos-

•*»

tały te wesyst kio silu#* uczuciowe więzy, przy spar za jęce na-
szemu ludowi Żywotności i miłości de walki o byt ,co ję #
tyciem nazywamy ? Czy nie lety to w Żywotnym interesie
całego narodu ,hy przesiedleńcy czuli :ię jak u sUbie i
pracowali ochoczo,by jarzmo walki było im chociażby o tyło
ltejzze.ile radości i wesela dawały im owe wielkie ducho *»
Te <Ttłt«.j,kisi t j j f  dis nlck reiliemt lek ehrmekrt
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A nie po a i Smy milczenie®.i* niektóre £ owych obrzędów4* 44
aa ją ©prócz tego ,o czy® wyicj .doniosły aspekt astroj©so
sno jalny, względnie etyczny,* tya npprsyklad sensie,&« pled 
ni śpiewane podeses nich wyszydzająca imienia i nazwiska 
jednostki aspołeczne:skąpców,sobków,obiboków itp;,a stawia 
hojnych.uczynnych i ludskicb;To działa jak bies na pierw
szych. s jak poklask na drugich,to wychowuje wieś,to^właśni* 
®,i.podobnymi przejawami puhlicanej opinii powoduj#,io sio 
la nasze zachowują «wój soralny kręgosłup,swój odwieesny 
obyczaj; Nieehte sad nas losy chronię od tego.by więzy otyci 
ae,trzyasjące wiejskie groaady w swych rysach,nakazująee o  

członka® tych groaad solidarność,uczynność .hojność,iai®ly
się rozpaść przy okasji przesiedlenia się a« wschodu na* *
zachód,i aby wieś na sieniach odzyskanych ais la się stać 
bodaj podobną do przypadkowego zbiegowiska egoistycznego 
•ii zwalczajęcyeh się nawzajea indywiduów,które dopieri 
sztucznie.nakazami z góry trzebaby uczyć podstaw społeczne 
go tycia;
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