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LITERATURĄ REGIONALNĄ

WSTĘP
W końcowych m iesiącach roku szkolnego 1983/84 przeprowadziłem w opar

ciu o technikę skategoryzowanej ankiety — obszerniejsze badania sondażowe, 
dotyczące stosunku młodzieży do literatury regionalnej. Objęto nimi ponad 800 
uczniów szkół średnich (klasy starsze), głównie z liceów ogólnokształcących i 
techników. Aczkolwiek nie było to badanie reprezentatywne, choćby z racji 
ograniczonej populacji, tym  niemniej zebrane wyniki zasługują na uwagę. I to z 
kilku powodów, a przede wszystkim z dużej doniosłości problematyki.

Nie trzeba chyba specjalnie dowodzić, jak w ielką rolę ma do spełnienia lite
ratura regionalna. Pomaga ona w wykształceniu związków emocjonalnych z 
najbliższą, rodzinną okolicą, może budzić dum ę ze swego rodowodu, zachęcać 
do inicjowania społeczno-kulturalnego, aktywizować ludzkie osobowości, uczyć 
pielęgnowania tradycji lokalnych itp. Te wszystkie elem enty są jednocześnie 
niezbędną podstawą patriotyzm u ogólnonarodowego. W ybitny filozof holender
ski Johan H uizinga pisał wręcz: „Rdzeniem uczuć patriotycznych jest przywią
zanie do rodzinnej gleby."* Takie również przekonanie wypowiadał znakomity 
polski uczony — Stanisław Ossowski w rozprawie „O patrio tyzm ie'.2

Literatura ta może chronić „inność kultur" poszczególnych regionów, poma
gać w ustalaniu w łasnych korzeni etc. Sygnalizowane tu  zagadnienia nabierają 
dziś szczególnego znaczenia. Oto obecnie, w warunkach szybko postępującej 
unifikacji kultury, w całym świecie zauważa się swoisty renesans zainteresowań 
przeszłością swoich przodków-dziadów i pradziadów. Z pewnością to dążenie, 
tak powszechnie zauważalne swoją przeszłością, może być w dużym stopniu 
realizowane poprzez czytelnictwo książek o macierzystym regionie. Również 
kontakt na tej drodze staje się ważnym elem entem  w całokształcie ruchu spo
łeczno-kulturalnego na tzw. prowincji.

Mamy w kraju różne regiony, o bogatych i odrębnych tradycjach kulturo- 
wo-historycznych. Każdy z nich ma swoich pisarzy. I tak np. Podhale miało Ka
zimierza Przerwę-Tetm ajera i W ładysława Orkana, Tytusa Chałubińskiego i 
Stanisława Witkiewicza; Ziemia Świętokrzyska — Stefana Żeromskiego. Jak  
widzimy z przytoczonych tutaj przykładów miano pisarza regionalisty nie może 
uchodzić za wstydliwe. Najwięksi bowiem nasi twórcy — jak choćby wspo
mniany Żeromski — ostatnią ze swoich książek „Puszczę Jodłową" poświęcił 
stronom rodzinnym.

W prawdzie można spotkać się z opiniami deprecjonującymi literaturę regio
nalną, próbującymi nie dostrzegać jej w ielorakich wartości, ale jest to teza fał
szywa. Rangę interesującego nas tu  piśm iennictwa najtrafniej oddają słowa Ka
zimierza Koźniewskiego wypowiedziane o twórczości jednego z najbardziej 
płodnych dziś pisarzy regionalnych — Henryka Syski. Mając na uwadze jego
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dorobek twórczy pisał m.in. od ćwierćwiecza jest niem al klasycznym, niemal 
wzorcowym reprezentantem  podstawowej, ważnej kultury powiatowej, regio
nalnej. Wydał już kilkadziesiąt książek i książeczek o północnym Mazowszu, o 
Kurpiach i Mazurach. Tego rodzaju pisarzy kultura nasza ma o wiele za mało. 
Od działalności Henryka Syski i innych podobnych mu pisarzy, tak wiele zale
ży w naszej kulturze”3

W tym miejscu warto może przypomnieć wypowiedź Stanisława H erbsta — 
znakomitego popularyzatora wiedzy historycznej, który pisał m.in.: „Historycz
ne badania regionalne pobudzają pasje ludzkie, wypełniają pustkę wewnętrzną, 
nie obcą naw et ludziom najbardziej zapracowanym zawodowo, spełniają zada
nia higieniczne dla umysłów, jak to formułują jedni, rozbudowują umysły i 
uczucia, jak wierzą inni."4.Z pewnością tę kontestację wybitnego historyka 
można odnieść i do literatury regionalnej.

W poważnym kontekście nasuw a się szereg istotnych, interesujących pytań, a 
m.in. jaki jest zasięg społeczny omawianej tu  dziedziny piśmiennictwa? Czy i 
na ile ta literatura jest czytana? Czy jest ona dostępna? Czy w zainteresowa
niach czytelniczych jest miejsce na tę literaturę? Jak prezentuje się jej znajo
mość? I wreszcie, co czynić, jakie podjąć działania, aby zachęcić młodzież do 
czytania twórczości regionalnej? Są to niew ątpliw ie kwestie ważne, zarówno w 
sensie poznawczym, jak i praktycznym, szczególnie w środowisku nauczyciel
skim, pracowników bibliotek, działaczy towarzystw regionalnych itp. Ale czy 
umiemy na te i im podobne pytania odpowiedzieć? Niestety, nie dysponujemy 
na dziś empirycznymi, naw et cząstkowymi badaniami, które pozwalałyby na 
pełniejszą odpowiedź na wyżej wymienione pytania. Właściwie wszelkie sądy, 
jakie feruje się na ten tem at oparte są najczęściej na intuicji i dom niem aniach
— słowem na potocznej obserwacji.

W poniższej relacji opartej na konkretnych wynikach badań terenowych, za
mierzam odpowiedzieć na wymienione wyżej pytanie. Aczkolwiek to badania 
ograniczone — przeprowadzone na określonym obszarze (tylko w jednym  woje
wództwie) — tym niemniej zebrane wyniki dostarczyły w sumie wiele ciekaw e
go m ateriału do naśw ietlenia interesujących nas pytań badawczych.

Zanim przejdę do szczegółowego referowania, najpierw  parę uwag o samej 
zbiorowości badanej i technice badań.

P o p u l a c j a  b a d a n a

W jej skład wchodziło ogółem 815 uczniów, w tym przeważającą liczbę sta
nowiły dziewczęta (66%). W yraźnie dominowała młodzież chłopska i robotnicza 
(mniej więcej w równych proporcjach). Dość pokaźna liczba, bo blisko 1/4 wy
wodziła się z rodzin robotniczych i nieliczni z rzemieślniczych. Ponad połowa 
indagowanych rekrutow ała się ze środowiska wiejskiego, w tym olbrzymia 
większość z małych liczebnie wsi, często oddalonych od głównych szlaków ko
munikacyjnych. Mniej niż połowa (46%) zamieszkiwała w miastach. Przytłacza
jąca liczba respondentów  (84%) pochodziła z województwa ostrołęckiego, pozo
stali zaś z olsztyńskiego, suwalskiego, łomżyńskiego i ciechanowskiego.

Wśród opisywanej tu zbiorowości byli prezentowani uczniowie z Makowa 
Mazowiekciego, Ostrołęki, Ostrowi Mazowieckiej, Przasnysza, Wyszkowa, Cho- 
rzel i Różana. Najwięcej młodzieży, bo ponad 1/3 rekrutowało się z ostrołęc
kich szkół, najmniej z Chorzel (6%). Przedstawiona tu populacja składa się 
właściwie z dwóch grup uczniów: z liceów ogólnokształcących (kl. III) i z różne
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go typu techników (również kl. III) oraz niewielkiej części (13%) ze studiów na
uczycielskich (kl. II).

Badania, które przeprowadzono w końcowych miesiącach roku szkolnego 
1983/84 realizowano głównie za pomocą anonimowej ankiety składającej się z 
21 pytań (w większości skategoryzowanych)5, w warunkach, które obowiązują 
przy tego typu badaniach (anonimowość, wyjaśnianienie celu badań, stwarzanie 
atmosfery zachęcającej do ujaw nienia wiarygodnych informacji itp.). Młodzież 
wykazała dość duże zainteresowanie problem atyką badaną. Poza tym zebrano 
257 szerszych anonimowych odpowiedzi (zadaniem ucznia było odpowiedzić na 
4 pytania)6. Interesowano się również stanem  posiadania literatury regionalnej 
przez poszczególne biblioteki szkolne i publiczne, kartami czytelniczymi doty
czącymi niektórych tytułów z tej dziedziny. Przeprowadzono też liczne, ukie
runkowane rozmowy, zwłaszcza z polonistami, historykami, bibliotekarzami, na 
tem at czytelnictwa interesującej nas literatury. Obliczenia statystyczne wyko
nano w Ośrodku Badawczo — Rozwojowym Informatyki w Ostrołęce.

M iejsce lite ra tu ry  reg ionalnej w zainteresow aniach czytelniczych
Jedną z ważnych kwestii w podjętym sondażu było ustalenie stosunku bada

nej zbiorowości do literatury regionalnej. Przy czym przez term in ten rozumia
no (i tak wyjaśniano młodzieży) różne gatunki piśm iennictwa a więc powieści, 
esej, reportaż, publicystykę, szkice biograficzne i historyczne, opowiadania, 
wiersze itd. traktujące o macierzystym regionie. Jaką zatem popularnością cie
szy się interesująca nas literatura? Chcąc odpowiedzieć na to pytanie zastoso
wano następującą indagację: „Czy lubisz czytać książki o swoich rodzinnych 
stronach? Respondenci mieli możliwość wyrażenia swego stosunku w pięcio
stopniowej skali a m ianowicie a) „tak”, b) „raczej tak”, c) „raczej nie", d) „nie", 
e) „trudno powiedzieć".

W celu bardziej przejrzystego naświetlenia uzyskanych danych można z wy
szczególnionych wyżej kategorii wyodrębnić trzy typy interesujących nas po
staw: pozytywną (łącząc „a" z „b"), negatyw ną („c" i „d") i nieokreśloną („e"). Co 
więc można powiedzieć o skali popularności omawianego tu  piśm iennictwa w 
świetle tak przyjętej typologii?

Ponad połowa respondentów ujawniła pozytywny stosunek, przy czym dzie
wczęta uzyskały w tym względzie wyższe wyniki od chłopców (58% i 51%). 
Zwraca również uw agę fakt, iż młodzież z miasta udzieliła zdecydowanie w ię
cej tw ierdzących wyborów aniżeli jej rówieśnicy ze wsi. Odpowiednie odsetki 
wyniosły 63% i 51%,. Gdyby zaś brać pod uw agę typy szkół, to największa licz
ba potakujących wskazań skupiła się w studiach nauczycielskich (63%) a naj
mniejsza w liceach ogólnokształcących (53%). Najbardziej zauważalne różnice 
wystąpiły pomiędzy poszczególnymi miastami. Okazuje się, oczywiście w sensie 
deklaratywnym, że największą popularnością ta literatura cieszy się wśród mło
dzieży z M akowa M azowieckiego (63%) a najmniejszą z Wyszkowa (40%). 
W prawdzie w świetle ukazanych wyżej wyników trudno ferować jednoznaczne 
sądy, tym  niemniej świadczą one o tym, iż spora część badanej młodzieży, co 
najmniej połowa, wykazuje żywsze zainteresowanie literaturą regionalną. Ale 
czy ten  wynik, bądź co bądź dość wysoki, potwierdzają inne dane? Zwróćmy 
np. uwagą, jak ułożyła się odpowiedź na pytanie: „Czy interesuje ciebie litera
tura regionalna?" Otóż przytłaczająca większość, bo z górą 60%, oznajmiła na
stępująco: „w małym stopniu". Tylko niespełna co dziesiąty respondent dekla
rował duży stopień zainteresowania omawianą tu  literaturą. Mniej więcej tyle
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samo wpisało „wcale", zaś 1/5 nie wyraziła swego stosunku w tej kwestii. Przy
toczone tutaj wskaźniki wskazują, iż interesujące nas piśm iennictwo cieszy się 
popularnością, ale tylko wśród nielicznej grupy młodzieży. Ta konstatacja doty
czy wszystkich grup respondentów  objętych sondażem, niezależnie od płci, ty
pu szkoły, czy środowiska.

Jednakże byłoby dalekim  uproszczeniem, interpretow anie powyższych da
nych jako swoistych postaw psychicznych w ogóle negatyw nie nastawionych 
do problem atyki regionalnej. Okazuje się bowiem, iż w gruncie rzeczy badana 
młodzież wykazuje i to dość powszechnie zainteresowania omawianymi zagad
nieniami. Oto ponad 80% ogółu indagowanych wyraziło pogląd, aby w naucza
niu takich przedmiotów, jak język polski, historia, uwzględniono więcej wiado
mości o przeszłości i teraźniejszości z własnego regionu. Ta odpowiedź w kon
tekście poprzednich wyników, jest trudna do jednoznacznej interpretacji. Z jed
nej strony zauważa sę potrzebę i to w skali masowej, poznawania „własnej h i
storii", z drugiej zaś strony ta sama młodzież — opierając się na jej autodekla- 
racjach — nie ujawniła intensywniejszych zainteresowań tą problematyką. Nie 
sposób w tym miejscu wchodzić w szczegółowe roztrząsania, ale być może ten 
nikły stopień zainteresowań literaturą regionalną, jaki niew ątpliw ie uwidoczni
ły powyższe dane, wynika z określonej rzeczywistości, a więc nieobecności 
omawianej tu problem atyki w procesie edukacyjno-wychowawczym, braku 
książek z tego zakresu, słabości ruchu społeczno-kulturalnego itp. Do sygnali
zowanych tu  zagadnień powrócimy jeszcze w dalszej części rozważań.

Znajomość literatu ry  regionalnej
Oczywiście sprawdzianem zainteresowań są nie tylko deklaracje, ale przede 

wszystkim aktywność, wiedza o przedmiocie, co więc z tego punktu widzenia 
można powiedzieć o przebadanej grupie młodzieży? Chcąc zorientować się w 
tej kwestii zapytywano: „Czy czytałeś jakieś książki o swoim regionie, które 
szczególnie Cię zainteresowały, wywarły duże wrażenie?" Szczegółowiej na to 
pytanie odpowiada Tabela 2 (patrz załącznik 1). Tylko nieliczni udzielili pota
kującej odpowiedzi (60%). Dominującym sformułowaniem było stwierdzenie 
„czytałem, ale nie pam iętam  tytułu ani autora". W ten sposób odpowiedziało 
ponad 44% ogółu respondentów. Najwięcej tego rodzaju stw ierdzeń skupiło się 
wśród uczniów z Ostrołęki (70%) a najmniej z Przasnysza (32%). Jednocześnie 
dodajmy, że o wiele częściej taką odpowiedź ferowała młodzież ze wsi aniżeli 
jej rówieśnicy z miasta. O dpowiednie odsetki wynosiły 37% i 50%. Poważna też 
liczba (co trzebi badany) respondentów przyznała się wręcz, że nie czytała wca
le tego rodzaju książek. Takich odpowiedzi udzielali uczniowie z Chorzel, 
Przasnysza i Wyszkowa (więcej niż co drugi uczeń).

Przytoczone dane w sposób jednoznaczny informują o nikłej znajomości lite
ratury regionalnej wśród badanej zbiorowości. Jedynie nieliczni, a co dotyczy 
tylko młodzieży z Ostrołęki, potrafili wymienić Zofię Niedziałkowską, Henryka 
Syskę i w kilku dosłownie przypadkach wskazano nazwisko Adama Chętnika. 
Z obszernej listy książek Henryka Syski opisujących Kurpiowszczyznę wym ie
niono tylko parę tytułów, a m.in. „Zamodrzała puszcza świtem", „Nad błękitną 
moją Narwią", „W dolinie Orzą", „Kurpik siedzi w lesie". Z bogatej zaś spuściz
ny Adama C hętnika znalazły się tylko dwa tytuły: „Gadki kurpiowskie" i „Zy
cie puszczańskie Kurpiów”.

Ten nikły stan poinformowania w interesującej nas tu sferze potwierdziło 
również pytanie: „Wymień znanych Ci pisarzy, historyków (mogą być zarówno
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z przeszłości, jak i teraźniejszości), którzy swoją twórczość lub badania poświę
cili w całości, ew entualnie w dużej części regionowi kurpiowskiemu i ziem na
leżących obecnie do województwa ostrołęckiego". Spośród 257 indagowanych 
tylko 63 uczniów zdołało udzielić pozytywnej odpowiedzi tzn. ze wskazaniem 
1-go ew entualnie więcej nazwisk. Tymczasem olbrzymia większość nie była w 
stanie udzielić naw et skromnej odpowiedzi, choćby w postaci wskazania 1-go 
nazwiska — na tak postawione pytanie. Najczęściej wymieniano:

Na liście tej nie wystąpiły wcale nazwiska tak wybitnych badaczy i pisarzy 
ziem wchodzących obecnie w skład województwa ostrołęckiego jak: H ipolit 
Gawarecki, Maciej Sarbiewski, Cyprian Norwid, Karol Potkański, A leksander 
Połujański, Adam Zakrzewski, Ludwik Krzywicki, M aria Żywirska a ze współ
czesnych Anna Kutrzeba-Pojnarowa, Jacek Olędzki, Wanda Paprocka.

Atrakcyjność macierzystego regionu opinii badanych uczniów z ukazanych 
wyżej danych wynika wyraźnie, że literatura regionalna nie cieszy się popular
nością wśród respondentów. Również i jej znajomość jest dalece niezadawalają
ca. W powyższym świetle nasuwa się nader istotne pytanie, a mianowicie, ja 
kim stosunkiem darzy młodzież „swój region". Często przecież mówimy, iż wo
jewództwo ostrołęckie, zwłaszcza tzw. Kurpie Zielone, stanowią obszary o od
rębnej specyficznej kulturze, mające interesującą historię. A jak na to zagadnie
nie patrzy młodzież? Być może, że ta w łaśnie postawa określa i jednocześnie 
tłumaczy w dużym stopniu zainteresowania piśmiennictwem regionalnym. 
Przecież trudno liczyć na jakieś żywsze zainteresowania czytelnicze tego typu 
literaturą, jeśli np. uważa się „swój region" za mało atrakcyjny. Jaki przeto ży
wią stosunek badani przez nas uczniowie, mówiąc słowami Stanisława Ossow
skiego do „ojczyzny prywatnej?"7

W celu naśw ietlenia tej kwestii w jednym  z pytań indagowano: „Jak uw a
żasz, czy twój region jest ciekawy pod względem wydarzeń historycznych?" 
Oto jak ułożyły się odpowiedzi:

Zofię Niedziałkowską 
Henryka Syskę 
Adama Chętnika 
Henryka Maćkowiaka 
Edwarda Kupiszewskiego 
Wiktora Gomulickiego 
M ieczysława Bartniczaka 
Dionizego M aliszewskiego 
Władysława Skierkowskiego 
Józefa Bułatowicza 
Jerzego Kijowskiego 
Oskara Kolberga 
Czesława Parzycha 
Leszka Bakułę

69 razy 
42 razy 
32 razy 
25 razy 
18 razy 
18 razy 
18 razy 
8 razy 
5 razy 
5 razy 
5 razy 
5 razy 
2 razy 
1 raz

—  jest o w iele ciekawszy niż inne
regiony w Polsce

—  bardzo ciekawy
—  mało ciekawy
—  wcale nie jest ciekaw y
—  trudno powiedzieć

wskazało 5% ogółu 
wskazało 45% ogółu 
wskazało 23% ogółu 
wskazało 2% ogółu 
wskazało 25% ogółu

70



Jak widać tylko dla połowy respondentów jaw i się „własny region" jako cieka
wy. Przy czym zwraca uwagę fakt, że rozrzut tej odpowiedzi ułożył się na róż
nym poziomie w zależności od miasta. Informuje o tym poniższe zestawienie:

—  młodzież z Ostrołęki —  wypowiedziała się
w ten sposób —  w 62%

—  w 50%
—  w  43%

—  młodzież z Różana
—  młodzież z Chorzel
—  młodzież z M akowa Maz.
—  młodzież z Ostrowi Maz.
—  młodzież u Przasnysza
—  młodzież z W yszkowa

—  w  39%
—  w  36%
—  w  28%
—  w  18%

Zauważa się wyraźnie, że pokaźna liczba badanych, a naw et większość w od
niesieniu do młodzieży z Wyszkowa, Przasnysza, Ostrowi Maz. i Makowa M a
zowieckiego nie darzy „swego regionu", jako obszarów ciekawych pod wzglę
dem  wydarzeń historycznych. Nie bardzo to zachęca do czytelnictwa o rodzin
nych stronach.

W spomniane wyżej wyniki znalazły swoje potwierdzenie i w innych danych, 
m.in. w jednym  z pytań indagowano: „Jak uważasz, czy Twój region jest cieka
wy pod względem kultury ludowej (chodzi o pieśni, zwyczaje, obrzędy itp.)?
A oto jak  ułożyły się odpowiedzi:

—  jest o w iele ciekawszy niż inne regiony —  wskazało 9% ogółu
—  tak bardzo ciekaw y —  „ 46% ogółu
—  mało ciekawy
—  wcale nie jest ciekawy
—  trudno powiedzieć

20% ogółu 
6% ogółu 

19% ogółu

Jak  widać przytoczone tutaj dane pokrywają się z poprzednim i wskaźnikami. 
Wskazują one, że pokaźna część młodzieży nie czuje się związana z własnym 
regionem. Najwięcej postaw pozytywnych wyrazili uczniowie z Ostrołęki 
(78%), Chorzel (63%), a najmniej z Wyszkowa (33%). Jest też rzeczą godną od
notowania, iż atrakcyjność regionu (w sensie obyczajów, zwyczajów, legend, 
itp.) częściej dostrzegają uczniowie pochodzący z miasta, aniżeli ze wsi.

W arto zwrócić uw agę jeszcze na inny aspekt. Otóż jedno z pytań brzmiało: 
„Który z regionów w Polsce najbardziej Ci się podobał?" Aczkolwiek jest to py
tanie może niezbyt precyzyjnie sformułowane, ma ono pew ną wartość wskaźni
kową dla rozpoznania preferencji. Jak  przeto wypadła ta kwestia w naszych ba
daniach? Rozrzut wyborów ułożył się następująco:

Podhale —  wskazało 35% ogółu
Warmię i Mazury —  „ 29% „
Kurpiowszczyznę —  „ 19% „
Kaszuby —  wskazało 9% ogółu
Podlasie „ 5% „
Kujawy —  „ 2%
Inne regiony —  „ 3% „

Jak widać Kurpiowszczyzna, tak silnie kojarząca się z województwem ostro
łęckim, zajęła w tej hierarchii dalszą lokatę. Tylko niespełna 1/5 wszystkich ba
danych ten region najbardziej się podobał. Nadmieniamy też od razu, że tego 
rodzaju deklaracji skupiło się najwięcej wśród uczniów z Różana (30%), Chorzel 
(29%) i Ostrołęki (25%), a najmniej z Ostrowi Mazowieckiej (7%) i Wyszkowa
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(10%). Przytoczone tu  wskaźniki, jak również i poprzednie wyniki dowodzą, iż 
Kurpiowszczyzna — obszary o swoistej, ciekawej kulturze ludowej i bogatej hi
storii — na liście atrakcyjnych dzielnic Polski zajmuje niskie miejsce. Czym 
tłumaczyć ten stan rzeczy? Czyli na ile działa mechanizm psychiczny wedle po
wiedzenia: „Cudze chwalicie swego nie znacie?" Niezależnie od przyczyn, tego 
rodzaju postawy nie mogą pobudzać dążenia do poznania macierzystego regio
nu. Z drugiej strony, jego niskie wartościowanie — i tu  powstaje specyficzna 
kw adratura koła — wynika także z nikłej wiedzy o najbliższym regonie, z bra
ku żywszych zainteresowań jego przeszłością, stąd też niskie rangow anie naj
bliższej okolicy, niedocenianie w ielu jej walorów.

Identyfikacja z regionem
Czy w obecnych w arunkach cywilizacyjnych przy szybkim zanikaniu różnic 

regionalnych istotnie funkcjonuje w świadomości podział na poszczególne gru
py etniczne? Czy w ogóle jest dziś zasadne mówienie np. o Kaszubach, Góra
lach, Kurpiach itp? Z takim  pytaniem  zwróciliśmy się do uczniów. I co się oka
zuje? Zdecydowana większość, i to nezależnie od takiego czy innego kryterium  
różnicującego, udzieliła odpowiedzi twierdzącej. Jeśli więc zaufać deklaracjom, 
to badana młodzież w swoim środowisku spotyka się realnie z takimi podziała
mi.

Skoro tak, to z jakimi grupami etnicznymi identyfikują się badani? Czy w 
ogóle potrafią się przyznać do takiej czy innej wyodrębnionej kulturowo i hi
storycznie zbiorowości? Otóż najwięcej respondentów, bo 45% zaliczyło siebie 
do Kurpiów. Pozostałe zaś wybory ułożyły się następująco:

Mazowsze 
Warmię i Mazury 
Podlasie 
Nie wiem

—  wskazało 20% oaółu
—  „ 9%
—  „ 3% „
—  „ 23% „

Prawie cała zbiorowość wywodziła się z województwa ostrołęckiego, często 
utożsamianego z Kurpiowszczyzną, tymczasem naw et połowa młodzieży nie ko
jarzy swego rodowodu z tym regionem. Przy czym o wiele częściej ujawniali 
swój związek emocjonalny uczniowie ze wsi niż z miasta (56% i 34%). Ta rów
nież zmienna została silnie zróżnicowana przez typ szkołyy, skoro przytłaczają
ca liczba respondentów z techników  i szkół pedagogicznych (ponad połowa) 
swoje korzenie umiejscawia w rodowodzie kurpiowskim. Natomiast niewielka 
liczba ich kolegów z liceów ogólnokształcących zdecydowała się na analogicz
ny wybór (zaledwie 27%). Poważne też różnice dały o sobie znać pomiędzy 
młodzieżą z poszczególnych miast, co pokazuje poniższe zestawienie, uszerego
wanie wg malejącej liczby wskazań.

63% uczniów z Różana zaliczyło
59% „ z Chorzel „
58% „ z Ostrołęki „
48% „ z Przasnysza „
38% „ z Wyszkowa „
32% z M akowa Maz. „
15% „ z Ostrowi Maz.

Wyniki te ew identnie pokazują, że pokaźna część młodzieży (w niektórych 
szkołach więcej niż połowa) nie łączy swego rodowodu z Kurpiami, a taki sto
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sunek nie może skłaniać młodzieży do lektur regionalnyych, do zainteresowań 
własnym regionem. Co więcej, te postawy mogą budzić pew ne kom pleksy tzw. 
prowincji, brak motywującej inspiracji do szukania swoich korzeni.

Rola szkoły, rodziny i innych placów ek w popularyzacji historii o reg ionie
Jedno z pytań brzmiało: „Czy w Twojej szkole mówi się o różrtych zagadnie

niach związanych z macierzystym regionem, dotyczących zarówno przeszłości, 
jak i teraźniejszości?" Tylko nieliczni, bo 7% ogółu, udzielili odpowiedzi zada
walającej w rodzaju: „mówi się w stopniu wystarczającym". Tymczasem przytła
czająca większość wpisała „rzadko", „od czasu do czasu” zaś 1/4 oświadczyła 
wręcz „wcale". W prawdzie okazane tu wyniki to tylko deklaracje, niemniej w 
ich świetle widzimy wyraźnie nikłą rolę edukacji szkolnej w popularyzacji wie
dzy o regionie.

Tę konstrukcję potwierdzają i inne dane. Oto okazało się, że biblioteki szkol
ne dysponują bardzo skromnymi zestawami tzw. książek regionalnych. Tylko 
niewielu respondentów (7%) informowało o dostatecznym stanie posiadania w 
tym zakresie. Zastanawia też fakt, iż ponad 60% ogółu przebadanych uczniów 
po prostu nie orientuje się w ogóle w omawianych tu  zbiorach tematycznych. 
Tego rodzaju odpowiedź jest m.in. wyrazem braku zainteresowań najbliższą re
gionalną historią. Warto również odnotować, że i publiczne biblioteki są skro
mnie zaopatrzone w tę  literaturę. Nie wnikając w szczegółowy opis należy 
stwierdzić, że zarówno sondaż, jak też i dane z księgozborów szkolnych, pub
licznych (patrz zał. 2) dają dostateczną podstawę do wysnucia ogólniejszej ref
leksji, a mianowicie przy takim  stanie posiadania w interesującą nas literaturę 
trudno mówić o rozbudzaniu i kształtowaniu na szerszą skalę zainteresowań 
wśród dzieci i młodzieży macierzystym regionem.

Szczególnie dotkliw y brak lektur regionalnych zauważa się w szkołach na 
wsi. Ewidentnie przekonuje o tym poniższe zestawienie ukazujące dane z 8-miu 
szkół (dawnych zbiorczych)
1. Z. Niedziałkowska —  „Ostrołęka. Dzieje miasta" —  łączna ilość egzem. 4
2. „ — Zarys historyczny dziejów Ostrołęki — „ 15
3. „ —  Puszcza Zielona. Bory ostrołęckie —  „ 16
4. H. Syska —  A w Zielonej Myszynieckiej —  „ 5
5. Praca zbiorowa —  Dr Józef Psarski —  „ 6
6. B. Kielak —  Artyści ludowi województwa ostro

łęckiego —  „ 15
7. J. Kijowski —  Ruch ludowy na ziemiach obecnego

województwa ostrołęckiego —  „ 3

Zapytywano również o częstotliwość spotkań z pisarzami i w ogóle z ludźmi, 
którzy mają „coś do powiedzenia o historii regionu". N ie trzeba dowodzić, iż ta 
płaszczyzna kontaktów  może stanowić ważne źródło informacji na omówionym 
tu polu edukacji. Czy więc szkoła wykorzystuje te  naturalne możliwości tkw ią
ce zapewne — w takim  czy innym stopniu — w każdym środowisku? Otóż na 
pytanie, „Czy podczas nauki w twojej szkole były organizowane spotkania z 
ludźmi z „zewnątrz" o tem atyce regionalnej?", odpowiedzi ułożyły się następu
jąco:

—  takich spotkań odbyło się w iele —  oznajmiło 4% ogółu
—  kilka —  „ 36%
—  wcale —  „ 30% „
—  nie pamiętam, nie wiem —  „ 30%
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Indagowano również o udział młodzieży w analogicznych spotkaniach orga
nizowanych przez domy kultury, muzea, kluby itp. I tu również padły niskie 
wskaźniki. Przy czym rzecz znamienna, że ponad 40% wszystkich responden
tów stwierdziło: „nie pamiętam, nie wiem”. Tę odpowiedź można różnie interp
retować. Jednak nie ulega wątpliwości, że gdyby wymienione placówki prowa
dziły bardziej ożywioną działalność w omawianym zakresie, to z pewnością do
młodzieży docierałyby informacje o tego typu poczynaniach i nie otrzymano by
tak dużo odpowiedzi w rodzaju „nie wiem".

A teraz zwróćmy uwagę na rolę rodziny w analizowanej tu edukacji. M.in. w 
naśw ietleniu tej kwestii znacznie pomogły wyniki z następującego pytania: 
„Czy w domu rodzinnym opowiadano Ci o przeszłości macierzystego regionu?" 
A oto jak ułożyły się odpowiedzi:

—  opowiadano często
—  „ rzadko
—  wcale nie opowiadano
—  nie pamiętam

Dodajmy, iż skala intensywności omawianych tu  kontaktów ułożyła się na zbli
żonym poziomie dla całej zbiorowości.

Interesował nas również zasób bibliotek domowych młodzieży badanej, ćhoć 
nie spodziewano się uzyskania w tym względzie jakichś wysokich wskaźników, 
szczególnie młodzieży wiejskiej, tym niemniej liczono na „jakiś stan posiada
nia”. I co się okazało? Informuje o tym zestawienie:

50% ogółu badanych posiada w domu sporą biblioteczkę 
30% „ „ „ „ kilkanaście książek
2% „ „ „ „ kilka książek
7% „ „ wcale nie posiada książek

1%  „ „ nie pamięta

Jak widać pokaźna liczba badanych jeśli zaufać deklaracjom dysponuje sporą 
biblioteczką własną. Przy czym, co było zresztą do przewidzenia, zdecydowany 
prym w iedzie w tym posiadaniu młodzież z miasta. Odpowiednie dane wynosi
ły 46% i 22%.

A jak w ygląda zaopatrzenie w literaturę regionalną?
33% ogółu respondentów twierdzi, że posiada kilka tego rodzaju książek,
37% respondentów twierdzi, że wcale nie ma takich książek,
17% ogółu respondentów twierdzi, że posiada jedną tego rodzaju książkę,
13% ogółu repondentów twierdzi, że nie pamięta.

Ukazany stan posiadania został silnie zróżnicowany przez układ wieś-miasto. 
I tak praw ie co drugi uczeń z miasta odpowiedział, że posiada kilka książek o 
regionie. Tymczasem analogiczny wskaźnik dla ich rówieśników ze wsi osiąg
nął tylko 25%. Warto też nadmienić, iż najbardziej pomyślne wyniki uzyskała 
młodzież z Ostrołęki, zaś najsłabsze z Chorzel i Różana.

W sum ie dane pokazują wyraźnie, iż księgozbiory szkolne, publiczne, jak 
również domowe są ubogie. Dotyczy to szczególnie literatury regionalnej. I 
rzecz jasna, że przy tak skąpym zaopatrzeniu w ten rodzaj literatury nie może 
ona wywierać większego wpływu społecznego. Ten typ piśm iennictwa jest nie
obecny w edukacji szkolnej.

—  stwierdziło 17% oaółu
48%

—  ., 18%
—  „ 17%
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Propozycje tem atów  regionalnych do książek i badań

W jednym  z pytań poproszono o wskazanie najciekawszych zagadnień doty
czących własnego regionu, godnych opisu literackiego bądź badań naukowych. 
Czy w ogóle młodzież dostrzega takie tematy? Otóż należy stwierdzić, że tylko 
nieliczna część badanych potrafiła sformułować tego typu propozycje. Spośród 
257 indagowanych zaledwie 10% umiało zwerbalizować odpowiedzi. Były one 
jednak lapidarne. Najczęściej dotyczyły udziału Kurpiów w walkach naro- 
do-wyzwoleńczych, kultury, obyczajów, obrzędów itp. Oto kilka typowych sfor
mułowań:
— „Obyczaje, wierzenia i tradycje mieszkańców regionu kurpiowskiego. Udział 

Kurpiów w powstaniach narodowych".
— „Historia regionu, a zwłaszcza czasy najazdu szwedziego, tradycje, obyczaje, 

legendy."
— „Obrzędy ludowe, folklor, obraz walk napoleońskich".
— „Kultura i sztuka Kurpiów. Uroda ziemi nadnarwiańskiej, życie codzienne".
— „Najbardziej interesującym  tem atem  są zagadnienia dotyczące kultury ludo

wej, tradycji, a także przeszłości historycznej regionu".
— „Myślę, że współczesna literatura powinna zająć się opisem obyczajów, zwy

czajów, strojów, a także historią niektórych miejscowości np. Myszyńca, Ka
dzidła, Łysych, Chorzel".

— „Ostrołęka po II wojnie światowej. Prześladowanie żołnierzy AK na terenie 
województwa ostrołęckiego po zakończeniu wojny."

— „Należałoby odnaleźć ślady dawnego przemysłu budownictwa. Należałoby 
opisać przede wszystkim samą przyrodę i ciekawych ludzi”.

— „Puszcza Myszyniecka, Puszcza Biała. Rękodzielnictwo regionu kurpiow 
skiego”.

— „Na uw agę zasługują obyczaje, strój i przeszłość historyczna Kurpiów. Szko
da, że na ten tem at brak dostępnych źródeł".

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Zebrane wyniki pokazują, że badana młodzież nie przejawia żywszych zain
teresowań literaturą regionalną ani też historią rodzinnego regionu. Tylko 
mniejszość kojarzy swoją przynależność etniczną z Kurpiami. Nawet spora 
część respondentów  pochodzących z terenów rdzennej Kurpiowszczyzny, jak 
np. północna część byłego powiadu ostrołęckiego czy Chorzele, nie wykazała 
tej identyfikacji. Na liście najbardziej atrakcyjnych regionów Kurpiowszczyzna 
znalazła się dopiero na dalszych miejscach.

Niewątpliwie, iż ten brak sentym entu i w ogóle zainteresowań najbliższym 
regionem jest uw arunkow any całym szeregiem złożonych i skomplikowanych 
przyczyn. M iędzy innymi taki stan determ inowany jest nikłym zaopatrzeniem 
w literaturę regionalną, a zatem słabszym czytelnictwem  tego gatunku lektury. 
W szkole, w placówkach pozaszkolnych rzadko, sporadycznie mówi się o za
gadnieniach regionalnych. To samo można odnieść do domu rodzinnego. Ta sy
tuacja prowadzi w konsekwencji do tego, iż zdecydowana większość nie zna 
przeszłości ziemi rodzinnej. Sami badani mają świadomość nikłej orientacji w 
najbliższej historii. Oto na pytanie: „Jak oceniłbyś własną znajomość swego re
gionu?" padły następujące odpowiedzi:
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—  dobrze
—  dostatecznie
—  słabo
—  w ogóle nie orientuję się
—  trudno powiedzieć

—  stwierdziło 6% ogółu
31%
31%
10%
22%

Cytowane wyniki mówią jednoznacznie o nikłej znajomości problematyki, 
tak przecież istotnej w całościowej edukacji historycznej. Można im z pewnoś
cią zaufać, pochodzą przecież od samej młodzieży. Godzi się w tym miejscu 
wspomnieć, że również i wcześniejsze badania prowadzone na tym terenie 
przyniosły podobne wyniki.

W powyższym kontekście warte jest przytoczenia inne pytanie, a mianowicie. 
„Jak oceniłbyś własną znajomość historii Polski?" A oto jak ułożyły się odpo
wiedzi:

Jak  widać badani uczniowie wykazali się lepszą znajomością historii narodo
wej niż regionalnej.

Aczkolwiek zebranych wyników nie można uogólniać, odnoszą się one bo
wiem przede wszystkim do badanej zbiorowości, tym niemniej w ich świetle 
nasuwa się szereg ogólniejszych reflekcji. M iędzy innymi rodzą się pytania o 
doniosłym znaczeniu praktycznym  a mianowicie, jak zmienić odsłoniętą tu  rze
czywistość? Jak ie podjąć w tym zakresie działania? Jak ma wyglądać ich kolej
ność i spójność, by przyniosły spodziewane efekty? Jaką rolę ma do spełnienia 
szkoła w tej dziedzinie? Czy nauczyciele mają warunki do podjęcia głębszej 
refleksji. Zbywając je milczeniem, nie sposób mówić o intensyfikacji tej sfery 
edukacji — tak istotnej dla całości socjalistycznego wychowania. Jest to 
wprawdzie tylko jeden z elem entów prawidłowej socjalizacji, ale jakże istotny. 
Przecież bez poczucia związku emocjonalnego ze swoim regionem, co mocno 
akcentowano na wstępie tej refleksji, nie sposób ukształtować patriotyzmu 
ogólnonarodowego. Jak  przeto sprawić, by młodzież „czuła swój region", darzy
ła go sympatią?

Oczywiście na tak postawione pytanie można różnie odpowiadać, wydaje się 
jednak, iż znaczącą rolę do spełnienia w tym względzie ma szkoła. To przede 
wszystkim nauczyciele, zwłaszcza historycy, poloniści, powinni mieć świado
mość ważności tej problematyki. Ale na ile rozpowszechniona jest tego typu 
świadomość? Ta kwestia zasługiwałaby na odrębne potraktowane. Jednocześnie 
niezbędne jest odpowiednie kwantum  wiedzy o regionie. Tę wiedzę powinny 
dawać już studia, a następnie różne formy doskonalenia. Dziś problem atyka ta 
traktow ana jest marginesowo, brak jej na studiach historii, filologii polskiej i w 
trakcie pracy zawodowej. Należy więc najpierw podjąć edukację regionalną 
wśród nauczycieli, uwrażliwić ich na tę problem atykę, udostępnić kontakt z od
powiednią lekturą, łączenie z różnymi m ateriałam i pomocniczymi, stworzyć 
możliwości do podejmowania tem atów regionalnych na różnych poziomach 
edukacji.

Sygnalizowane tu  zagadnienia są bardzo istotne. Dziś można spotkać auto
rów, którzy w regionaliźmie dostrzegają jedną z poważnych szans odrodzenia

—  dobrze
—  dostatecznie
—  słabo
—  w ogóle nie orientuję się
—  trudno powiedzieć

—  oznajmiło 27% ogółu
—  „ 48% „

15%

10%
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współczesnej szkoły. Niedawno Zbigniew Czarnuch pisał: „Postawić nie tylko 
na jednolitość ale i na odmienność. Niech szkoła będzie świątynią tego, co cen
ne w danym środowisku, co je odróżnia od innych. N iech nauczyciele staną się 
strażnikami lokalnych tradycji, piewcami odrębności. N iech szkoła zaprzestanie 
dokładania cegiełek do gmachu przeciętności, do zaniku gwary, regionalnych 
pieśni itp." 9

Istotnie we współczesnej szkole, co zresztą dobitnie pokazały wyniki przepro
wadzonego sondażu, mało miejsca poświęca się historii i tradycji własnego, lo
kalnego środowiska. Być może, że ta szkoła byłaby instytucją o wiele ciekaw 
szą, gdyby w jej murach dzieci i młodzież częściej dowiadywały się o najbliż
szej sobie historii, by częściej czytały lektury regionalne, znały „swoich pisa
rzy". Prowadząc edukację po tej drodze moglibyśmy może nie jedno uchronić z 
tradycji, skuteczniej przeciwstawić się naporowi współczesnej cywilizacji ze 
wszystkimi ujemnymi jej skutkami, wzbudzić refleksję nad jej rodowodem, za
interesować własnymi korzeniami, a to znacznie mogłoby pomóc zrozumieć tę  
przeżywaną i złożoną współczesność.

W szkole można podjąć wiele działań na rzecz edukacji regionalnej. Przede 
wszystkim na zagadnienie to powinno znaleźć się miejsce w procesie lekcyj
nym, zwłaszcza na lekcjach historii, języka polskiego. Ale nie tylko. Praktyka 
dowodzi, że mogą być rozwijane różne inne pozalekcyjne formy edukacji regio
nalnej. Oto np. w województwie opolskim działa 30 szkolnych „Kół miłośników 
regionu", od wielu lat organizowane są wieloetapowe „Turnieje wiedzy o Ślą
sku Opolskim". 9 Ważną również płaszczyzną kształtowania związków emocjo
nalnych z macierzystym regionem  staje się udział młodzieży w różnego rodzaju 
szkolnych zespołach artystycznych, których repertuar opiera się o folklor i w 
ogóle tradycje lokalne. Tego rodzaju i im podobne poczynania powinny być 
rozwijane na szerszą skalę.

Ale szkoły nie mogą działać w osamotnieniu. Potrzebują szerokiego wsparcia 
a przede wszystkim zrozumienia tego typu działalności ze strony władz oświa
towych, administracyjnych, politycznych itp. Również towarzystwa regionalne 
powinny bardziej wchodzić w środowiska szkolne. M iędzy innymi byłoby rze
czą pożądaną organizowanie „kół młodych" przy szczególnych towarzystwach. 
Poza tym sprawą zasadniczą jest dostępność literatury regionalnej. Przy obec
nym stanie zapotrzebowania nie sposób mówić o rozbudzaniu na szerszą skalę 
zainteresowań czytelniczych piśmiennictwem regionalnym. W yłania się uzasad
niona potrzeba zwiększania nakładów publikacji regionalnych, może naw et 
wprowadzenia pew nych preferencji przynajmniej dla niektórych tego typu w y
dawnictw. Obecnie ta lektura jest właściwie nieobecna w obiegu społecznym. 
Można zaryzykować twierdzenie, że pisarze regionalni, naw et ci o dużym do
robku twórczym, są ludźmi nieznanymi w powszechnym odbiorze. Utrzymanie 
takiego stanu na „dłużej" prowadzi do szybkiego zaniku różnic regionalnych do 
„odchodzenia" od tradycji lokalnych, co w gruncie rzeczy będzie oznaczało za
gubienie własnej tożsamości. Te unifikacyjne tendencje, o których tak dużo się 
mówi i pisze, mogą być w poważnym stopniu zahamowane przez zbudzenie ref
leksji nad własnymi korzeniami, co m.in. może dokonywać się na drodze kon
taktów z literaturą regionalną.

1 J. Huizinga: Pariotyzm i nacjonalizm w dziejach Europy. „Znak". 1965 nr 132 
1 St. Ossowski: O patriotyzmie. W. Dzieła t. 4 W-wa 1976.
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3 K. Kozniewski: Mazurski generał. „Polityka" 1981 nr 25.
4 St. Herbst: Badać historię regionu, ale jak...? „Wiadomości Historyczne" 1962 nr 2.
5 Por. Załącznik 1.
* Por. Załącznik 3.
7 St. Pajka: Młodzież o swoim regionie „Kultura i społeczeństwo”. 1982 nr 3, 4.
* Z. Czemuch: Stawiam na regionalizm. „Tu i Teraz". 1985 nr 35.
* E. Filipczyk: Społeczne działanie wzbogaca nasze życie". Trybuna Ludu. 1984 nr 220.
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