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Przemiany w kulturze wsi podwyszkowskiej 

Mgr Edyta Obudzińska napisała i obroniła pracę magisterską zatytuło-
waną „Współczesne przemiany kultury. Na przykładzie wsi podwyszkow-
skiej" /stron92/. Z obszernej całości wybraliśmy rozdział V, w którym autoi • 
ka analizuje problem miejsca kultury ludowej w nowych warunkach cywil\ 
zacyjnych końca XX wieku. Wyniki analiz są dość pesymistyczne jeśli chodu 
o obecną żywotność wytworów i wzorów kultury ludowej, ale - i słusznie - au-
torka nie traci nadziei na to, jak pisze w zakończeniu, że „wartości kultury 
ludowej przetrwają inwazję kultury masowej i będą nadal potrzebne ludziom 
XXI wieku". (Red.) 

Tradycyjna kultura ludowa na terenie wsi podwyszkowskich właściwie już 
nie istnieje, choć w niektórych rejonach można odnaleźć jej obecność w sym-
bolach, przypomnieniach, aluzjach. W latach 30-tych i 40-tych XX wieku 
mieszkańcy wsi mazowieckich tworzyli jeszcze grupy jednolite kulturowo, 
kultywujące ustnie przekazywaną tradycję, połączone odrębną mową (gwa-
rą), odizolowane od miast, przywiązane do ziemi, zespolone własnym syste-
mem wartości, pozbawione możliwości intensywnych kontaktów z kulturą 
masową. Przełom nastąpił po II-ej wojnie światowej (1947 - 1951), kiedy to 
wielowiekowe transmisje zwyczajów i obyczajów zostały naruszone przez 
„socjalistyczny porządek", gdy nastąpiła programowa modernizacja i kolek-
tywizacja wsi. 

Tradycja ludowa, a w szczególności folklor, zostały wystawione na pokaz. 
Organizowano różnorodne konkursy, wystawy, pokazy sztuki ludowej (wyci-
nankarstwo, haft). Prężnie działała wyszkowska „Cepelia" skupująca wyro 
by ludowych twórców z okolicy. W Domu Kultury „Hutnik" powstał Zespó 
Pieśni i Tańca pod kierunkiem p. Janusza Główczyka (1978), który reprezen 
tował Ziemię Wyszkowską na festiwalach organizowanych w całej Polsce. 
Było to tzw. gorliwe i „na siłę" ratowanie korzeniu, co w konsekwencji stał j 
się przyczyną wypierania autentyzmu, swojskości i naturalności. Jedna z ro-
spondentek wspomina: „Przyjechał człowiek z miasta i fotografował naszą 
chałupę. Mówił, że interesuje go budownictwo kurpiowskie, a zdjęcia ukażą 
się w jakiej gazecie. 

1. Inwazja kultury miejskiej na wsi 

Współczesna wieś przestała być elementem wzmożonej polityki kultural-
nej państwa. Zniknęły też naturalne warunki, w jakich przez stulecia kształ-
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towała się kultura chłopska. Ziemia przestała być dla ludzi obiektem kultu, 
czy nawet w tej chwili przedmiotem produkcji i opłacalności. Tym bardziej, 
że jakość gruntów w gminie Wyszków jest bardzo słaba. Mieszkańcy mając 
do wyboru pracę w przemyśle i pracę w gospodarstwie, wybrali tę pierwszą 
formę zarobkowania. Miasto ze swoją kulturą i standardami stało się pożą-
dane i godne naśladowania. Automatycznie to, co swojskie, wiejskie przesta-
ło być atrakcyjne. Malowanie pisanek, wspólne darcie pierza, haftowanie, 
dawno już nie ma miejsca we wsiach podwyszkowskich. Za to video, disco 
polo, filmy amerykańskie czy wenezuelskie zyskały na popularności. 

Obserwacje i rozmowy pozwoliły także stwierdzić, że nie spotyka się J U Z 
po wsiach ludowych bajarzy, gawędziarzy, dla których tradycja i własna kul-
tura, to po prostu sens życia i autentyzm. Jedyne, co można usłyszeć, i wśród 
starszych respondentów, jest gwara („mówilim", „cytawa", „prosiak", itp.), 
pozostająca jednak pod wpływem języka ogólnopolskiego. Dzieje się tak dla-
tego, że dostrzegając odrębności gwary w stosunku do języka ludzi wykształ-
conych, świadomie próbuje się odchodzić od niej, zbliżając się do wzorów, ja-
kie dają między innymi masowe środki przekazu informacji, miejscowa inte-
ligencja i dzieci, które w szkołach uczą się języka literackiego. Nie spotykamy 
też na badanym terenie odnawianych chat krytych słomą, podwórkowego żu-
rawia, żaren lub drewnianych skrzyń do przechowywania odzieży. 

Nowe domy cieszą białością swych murowanych ścian i choć często przy-
pominają „kwadratowe klocki", stały się nieodłącznym elementem wiejskie-
go krajobrazu (w badanym rejonie 86 % to domy murowane). Wystrój tych 
domów nie różni się niczym od wystroju mieszkań w mieście. Z sentymen-
tem wspomina jeden z respondentów: „Dawniej to ja sam robiłem zydle, 
krzesła, szafki, bo my z dziada pradziada stolarze. To były solidne meble 
i zdobione wedle gustu". 

O miejscu chłopów w społeczeństwie decydowała kultura ludowa, 
a przede wszystkim sztuka (folklor); stroje ludowe, zdobnictwo, styl budow-
nictwa i rękodzielnictwo. Ta specyficzna sztuka ludowa tworzona była na 
własny użytek i silnie wiązała się z rytmem życia i pracą rolnika. Współcze-
śnie na terenie wsi mazowieckich występuje wyraźny proces zanikania tych 
elementów kulturotwórczych, nie ma bowiem już potrzeby asymilowania, 
przetwarzania, dostosowywania, Przyjmuje się jedynie gotowe treści. Nie ma 
też miejsca na „kulturę ojców".Traktuje się ją po macoszemu, jako coś zani-
kającego i marginesowego. Twórców ludowych już nie ma w tym regionie lub 
nie pamięta się o nich. 

Rozpada się świat pradawnych wartości wiejskich. Wieś traci swoje auto-
rytety i patrzy na kulturę miejską jako na coś pożądanego, godnego naślado-
wania. Tak więc odwrót od wiejskości trwa i, być może, jedynie regionalizm 
mógłby stać się szansą zróżnicowania kulturowego kraju, wzbogacić kulturę 
ogólnonarodową. Zmierzch tradycyjnej kultury ludowej jest nieunikniony 
i całkiem naturalny, ale warto tworzyć na jej podwalinach współczesne zmo-
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dernizowane formy, które pozwoliłyby na swój sposób przywrócić zaintere-
sowanie wiejskością. 

2. Nowe wartości kultury wiejskiej 

Przemiany zachodzące w środowisku wiejskim dotknęły między innymi 
jednego z najważniejszych elementów etosu chłopskiego tzn. wartości w ży-
ciu rolnika. Co w życiu współczesnej rodziny we wsi mazowieckiej jest naj-
ważniejsze? Odpowiedzi na to pytanie pozwoliły ustalić nowe czynniki 
kształtujące stosunek ludności wiejskiej do życia, kultury i wartości. Okaza-
ło się, że najważniejsze w życiu rodzin wiejskich są dobre stosunki, zgoda, 
wzajemny szacunek i zaufanie. Większa połowa badanych wyznała, że taką 
wartością jest dla nich zdrowie i godziwe warunki życia. Dopiero na dalszym 
miejscu wymieniono pracę i gospodarstwo, stosunek do ziemi oraz wyposa-
żenie gospodarstwa w maszyny. A to gospodarstwo jest bardzo odmienne od 
dawnego. Tak samo inny jest sposób życia i pracy. 

Wśród wartości na szczególną uwagę zasługują te, które są związane 
z gospodarstwem i rodziną. Ich korzenie sięgają do dumnej kultury ludowej, 
ale w dzisiejszych warunkach nabrały nowych, odmiennych cech. Ziemia -
swego czasu najwyżej sytuowana wartość, która stanowiła zabezpieczenie ży-
cia i decydowała o losie chłopa - nie jest już postrzegana jako wartość trwa-
ła, niezachwiana i pozamaterialna. Gospodarstwo, to już nie pasja życiowa, 
ale źródło dochodów potrzebnych do życia rodziny. Ponieważ ziemia w dal-
szym ciągu wymaga dostosowania sposobu życia do swoich praw, młode po-
kolenie wyzwala się spod wpływu i obiera inne zawody. Poza tym bliskość 
miasta Wyszkowa i możliwość pracy w przemyśle czy w prywatnych instytu-
cjach spowodowała, że w tym regionie ziemia nabrała nowej wartości osie-
dleńczej. Coraz więcej nowych domów powstaje na obrzeżach miasta i w po-
bliskich wsiach. Istnieje przekonanie o wyższości wsi nad miastem pod 
względem warunków przyrodniczych i ekonomicznych. Świadczy to tym wy-
powiedź jednej z respondentek: „Tu mam spokój, świeże powietrze i własny 
kąt. Do pracy jeżdżę do Wyszkowa, ale wracam tu, na wieś, gdzie mieszkam 
i spędzam wolny czas." 

Istnieje przekonanie, że uczucie zadowolenia i komfortu psychicznego 
wywołuje przede wszystkim dobrze prosperujące gospodarstwo, w tym uzy-
skiwanie wysokich plonów. Podkreślono także (prawie 90% badanych) takie 
pozytywne cechy pracy rolniczej jak: kontakt z przyrodą i swoboda działa-
nia. Niezadowolenie zaś wzbudza niepewna przyszłość polskiego rolnictwa, 
ogólna sytuacja gospodarcza kraju, brak pieniędzy oraz nienormowany czas 
pracy. Według badanych osób ważna jest również kategoria „szczęśliwe ży-
cie", ale ta rodzi się wewnątrz każdego gospodarstwa i każdej rodziny, a wiec 
jest to wartość raczej jednostkowa niż ogólna. 
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Życie społeczne według mieszkańców wsi winno opierać się na typowych 
ogólnoludzkich wartościach , takich jak: uczciwość, pracowitość, życzliwość, 
uspołecznienie, harmonia rodzinna, mądrość i szczerość. Nie ma tu ekspo-
nowanego miejsca na tradycyjne kategorie, np. pobożność, choć ta stanowi 
ważny czynnik w życiu społeczności wiejskiej, czy sprawiedliwość i siła fizycz-
na (wiązała się z pracą wymagającą użycia narzędzi ręcznych). 

Ze względu na materialny rozwój wsi podwyszkowskich zmienia się 
znacznie sposób myślenia mieszkańców, ich stosunek do gospodarstwa i do 
warunków ponadlokalnych. Pojawiają się wartości uniwersalne, wynikające 
z dekalogu, powodując zmiany w warunkach pracy, postawach i tworząc no-
wą kulturę. W tym wszystkim na pierwszy plan wysuwa się bezkrytyczny sto-
sunek do kultury masowej, a obojętny do kultury ludowej. Występuje brak 
potrzeb wyższego rzędu i twórczej postawy. Biernie odbierane są wzory ze-
wnętrzne - miejskie, co powoduje zmiany w świadomości i odmienne spoj-
rzenie na dotychczasowe tradycyjne wartości. 

Dokonujący się postęp społeczno-ekonomiczny oraz przemiany zwycza-
jowo-kulturowe i świadomościowe na wsi zrodziły nową wartość, nieznaną 
tradycyjnej kulturze wiejskiej - czas wolny, który pełni szereg wzajemnie uza-
leżnionych od siebie i powiązanych funkcji. Do najważniejszych, realizowa-
nych we wsiach mazowieckich , należą: funkcja wypoczynkowa, funkcja roz-
woju osobowości i funkcja rozrywkowa. Przy czym najpowszechniej realizo-
wana jest funkcja wypoczynkowa, a jej znaczenie wynika z kategorycznej po-
trzeby odpoczynku po ciężkiej pracy fizycznej. Wśród respondentów w wie-
ku 50 - 70 lat ponad 70% wypoczywa śpiąc lub siedząc w fotelu, a jedynie 
20% (ludzie po 70 roku życia) spędza czas na modlitwie i rozmyślaniach. Tyl-
ko 10% czyta książki, przegląda gazety. Wszyscy oglądają programy telewi-
zyjne. Młodzież natomiast szybciej przyjmuje miejskie wzory życia, w tym 
właśnie zapotrzebowanie na wolny czas, który stara się spędzać w sposób 
zgodny z indywidualnymi potrzebami. Warto podkreślić, iż owe potrzeby nic 
są zbyt ambitne i wygórowane. Ponad 50% młodych ludzi spotyka się w cza-
sie wolnym z kolegami, 30% zaś bierze udział w wiejskich zabawach. Jedy-
nie 20% czyta, chodzi do kina, słucha muzyki rozrywkowej. Dane te sugeru-
ją, że młodzi ludzie nie mają pomysłu lub możliwości na ciekawe spędzanie 
czasu wolnego, a efektywność wykorzystania tego czasu jest ograniczona. 

Jeszcze do 1970 roku we wsiach podwyszkowskich postrzegne były bar-
dzo wyraźne autorytety. Mógł to być ksiądz, nauczyciel, mądry (wykształco-
ny) rolnik, urzędnik itp. Obecnie rolnicy nie potrafią powiedzieć, kogo sza-
nują lub kogo uważają za osobę godną szacunku. Dziś wskazują na Papieża, 
a więc na osobę publiczną. Dawniej tych autorytetów było wiele i jeżeli ginął 
jeden z nich, natychmiast pojawiał się inny. A tymczasem tutaj nie wyrasta 
żaden, choć wielu ludzi mądrych, doświadczonych, przedsiębiorczych zasłu-
guje na szacunek. Z pewną wrogością odnoszą się mieszkańcy wsi do polity-
ków, urzędników i przedsiębiorców. 
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Wzrastająca świadomość narodowa oraz poczucie wewnętrznej równości 
z innymi warstwami doprowadziło rolników do pozbycia się kompleksów, 
a tym samym do zlikwidowania różnic postaw i wartości. Oto wypowiedź jed-
nej z respondentek, która ustosunkowała się do zagadnienia dotyczącego 
różnicy między ludźmi z miasta i ze wsi: „Obecnie nie dostrzegam różnic 
między ludźmi z miasta i ze wsi. Mieszkańcy wsi są wykształceni, mieszkają 
w ładnych domach z ciepłą wodą, modnie się ubierają, a praca na roli nie wy-
maga już od nich tyle wysiłku (zmechanizowanie)". 

3. Postawy mieszkańców wsi mazowieckiej wobec kultury 
współczesnej 

Procesy urbanizacyjne i cywilizacyjne, większa niż kiedykolwiek ruchli-
wość społeczności środowiska wiejskiego, masowe łączenie zawodu rolnika 
z robotniczym spowodowały zanikanie specyficznych form twórczości kultu-
rowej wsi oraz narastanie chęci przyjmowania wzorów kulturowych ludności 
miejskiej, a co za tym idzie rozwinięcie potrzeb mieszkańców wsi mazowiec-
kiej. W rezultacie na wsi wzrosły aspiracje w kierunku wyrównania standar-
du życia w stosunku do miasta. Coraz szybciej wieś zbliżyła się do miasta pod 
względem standardu kultury materialnej, co wywołało zjawisko zróżnicowa-
nia sytuacji materialnej rodzin wiejskich. Z jednej strony pojawiły się rodzi-
ny należące do najstarszej generacji, realizujące swoje codzienne potrzeby 
prawie bez udziału współczesnej cywilizacji technicznej. Z drugiej strony -
rodziny pracujące we własnym, często specjalistycznym i wysokodochodo-
wym gospodarstwie (16,5%). Podobne zróżnicowanie dokonało się na polu 
dostępu do wzorów i treści kulturowych przekazywanych z centrum kulturo-
twórczego. 

Na terenie wsi mazowieckiej można zaobserwować trzy podstawowe ty-
py postaw związanych ze stosunkiem mieszkańców do kultury współczesnej. 
Po pierwsze występuje brak uczestnictwa w kulturze, co jest wynikiem nie-
dostosowania kulturowego. Dotyczy to przede wszystkim ludzi starszych 
i słabo wykształconych. Spośród badanych grupa ta stanowi 25% responden-
tów. Wcześnie zakończona edukacja, ograniczony kontakt ze światem ze-
wnętrznym w latach młodości uniemożliwił rozwój aspiracji związanych 
z kulturą poza układem lokalnym. Stąd brak wyraźnych potrzeb w tym za-
kresie oraz niezrozumienie treści przekazywanych np. przez telewizję, wy-
pływały na odrzucanie kultury „wyższej." 

Do drugiej grupy (najliczniejszej - 65% badanych) należą mieszkańcy 
wsi reprezentujący typ bezkrytycznej akceptacji uczestnictwa w kulturze 
współczesnej, ale niemal wyłącznie we własnym domu, w kręgu rodziny. Po-
zycję dominującą zajęła telewizja i radio jako najbardziej pożądane i akcep-
towane środki masowego przekazu. Z kolei niedostateczne jest w dalszym 
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ciągu upowszechnienie czytelnictwa książek, pracy, mimo że stale podnoszo-
ny jest poziom wykształcenia ludności wiejskiej, rozwijania sieci bibliotek 
gminnych oraz łatwa dostępność pracy. Dla wielu rodzin istotne znaczenie 
odgrywają nadal spotkania towarzyskie, rodzinne. Bardzo popularne na te-
renie wsi podwyszkowskich są zabawy taneczne organizowane w miejsco-
wych remizach. Tylko w niewielkim stopniu rozwinęły się bardziej zinstytu-
cjonalizowane formy kultury, np. Kluby Rolnika, Kola Gospodyń Wiejskich 
(współcześnie nie są one realizowane na badanym terenie, były czynne do 
1991 roku). Przyczyną takiego stanu rzeczy jest wadliwy system edukacji kul-
turalnej i brak koncepcji upowszechniania kultury na wsi jako w bardzo spe-
cyficznym środowisku społecznym. 

Trzeci typ postaw związany ze stosunkiem mieszkańców wsi do kultury 
współczesnej, reprezentują przede wszystkim ludzie młodzi i to ci bardziej 
ambitni, dla których niewystarczające są formy kultury realizowane na miej-
scu. Wychodzą więc naprzeciw ośrodkom ponadlokalnym i poszukują no-
wych form partycypacji w kulturze tzw. „wyższej" (niewielki odsetek 
ludzi młodych 8%). 

Obserwowany od schyłku lat siedemdziesiątych spadek uczestnictwa spo-
łeczeństwa polskiego w kulturze współczesnej jest wynikiem trudnych wa-
runków życia. Dbałość o poprawę sytuacji materialnej spycha aspiracje i po-
trzeby kulturalne na coraz dalszy plan. Rosną też w zastraszającym tempie 
koszty utrzymania instytucji kultury, przez co dostępność części instytucji dla 
ogółu społeczeństwa zmniejsza się stale. Obecnie w mieście Wyszkowie 
działa jedno kino, Dom Kultury, cztery kawiarnie, dyskoteka (bezalkoholo-
wa) i kryty basen. Jednak udział w tych formach rozrywki mieszkańców wsi 
podwyszkowskich jest mocno ograniczony. Zdecydowana większość osób 
w wieku 25 - 40 lat nie korzysta prawie w ogóle z kina czy kawiarni. Młodzież 
ucząca się w wyszkowskich szkołach średnich chodzi na seanse filmowe or-
ganizowane przez szkolę raz na pół roku. Dzieci ze szkół podstawowych 
jeszcze rzadziej wyjeżdżają do kina - raz w roku, a z basenu korzystają w ra-
mach lekcji wychowania fizycznego - raz w tygodniu. Łatwy natomiast i nie-
zwykle popularny jest dostęp do kaset video. Co piąty ankietowany w wieku 
12 - 1 8 lat ogląda dwa filmy tygodniowo. 

Zatem, biorąc pod uwagę przykład gminy Wyszków, okazuje się, że sytu-
acja mieszkańców w zakresie dostępu do kultury współczesnej nie jest zado-
walająca. Zależy ona od rozwoju bazy kulturalnej, usytuowania ośrodków 
administracji lokalnej, warunków komunikacyjnych, środków finansowych, 
jakimi dysponują mieszkańcy. Pomimo zmian i otwierania się środowisk 
wiejskich na wpływy zewnętrzne, sytuacja kulturowa mieszkańców wsi jest 
złożona i trudna. Poza tym współczesny człowiek przyjmuje wobec otaczają-
cej - coraz bardziej zaskakującej zmiennością - rzeczywistości różne i równie 
zmienne postawy. Postawy te ukierunkowują zachowania, które dawniej 
podlegały rytualizacji zgodnie z tradycją. Dziś owa rytualizacja we wsiach 
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mazowieckich przebiega inaczej, tak jak inaczej człowiek porządkuje rzeczy-
wistość i stale modyfikuje swój stosunek do kultury współczesnej. 

4. Rodzaj i charakter przemian na terenie wsi podwyszkowskiej 

Współczesna polska wieś mazowiecka uległa w ostatnich kilkudziesięciu 
latach ogromnym przemianom. Na rodzaj i charakter owych zmian decydu-
jący wpływ miało uprzemysłowienie związane z oddziaływaniem zakładów 
przemysłowych m.in. miasta Wyszkowa (FSO, Fabryka Mebli, Huta Szkła, 
Bakutie, Browar). Oczywiście nie we wszystkich wsiach podwyszkowskich 
intensyfikacja procesów przeobrażeń gospodarczo-społecznych i kulturo-
wych przebiegała jednakowo. Było to w dużej mierze uzależnione od zespo-
łu czynników wewnętrznych, charakterystycznych dla danej społeczności lo-
kalnej. Obecnie jednak w całej gminie ludność przywykła już do miejskiego 
stylu życia i zaakceptowała w pełni przeobrażenia, jakie dokonały się przez 
lata w tzw. tradycyjnej kulturze ludowej. 

Przede wszystkim zasadniczym przekształceniom uległa struktura zawo-
dowa mieszkańców badanych wsi oraz ich stosunek do gospodarstw i ziemi. 
Na terenie gminy Wyszków nadal przeważa wieś oparta na indywidualnych 
gospodarstwach, ale możliwość zarobkowania poza sferą rolnictwa spowo-
dowała pojawienie się także gospodarstw chłopsko-robotoiczych lub robot-
niczych (praca wyłącznie w przemyśle). Badania wykazały, że na 1507 gospo-
darstw 25% to typ rolniczy, a ponad 39% przypada na gospodarstwa typu 
rolniczo-pracownicze. Stałe zmniejszanie się zatrudnienia młodzieży w pro-
dukcji rolnej dowodzi, jaki jest współcześnie stosunek młodego pokolenia 
do ziemi i pracy na roli. Mówi o tym osiemnastoletnia respondentka. „Nie 
chcę pracować na roli, bo to nie jest opłacalne zajęcie. Chciałabym zatrud-
nić się w jakiejś prywatnej firmie w Wyszkowie lub w Warszawie." 

Ciągły rozwój szkolnictwa średniego, a nawet wyższego (od 1998 roku 
istnieje w Wyszkowie filia Wyższej Szkoły Zarządzania w Płocku) w Wyszko-
wie mobilizuje młodzież wiejską do zdobywania wykształcenia pozarolnicze-
go, co bardzo często wiąże się z całkowitym odejściem od gospodarstwa. Sa-
mi rodzice opowiadają się po stronie zapewnienia swym dzieciom, możliwie 
gruntownego wykształcenia i lepszego startu w dorosłe życie „bez pracy na 
roli." Jedna z matek stwierdziła: „Moje dzieci będą się uczyły i dlatego ich 
praca stanie się łatwiejsza. Nie tak jak moja." 

Pomimo tego niewielu respondentów w wieku 40 - 70 lat może poszczy-
cić się wyższym (0%), a nawet średnim wykształceniem (7,5%). Obserwuje 
się też niepokojące zjawisko braku zainteresowania czytelnictwem książek, 
a nawet gazet (popularne są gazety z programem telewizyjnym). Zmiany 
struktury zawodowej ludności wiejskiej znalazły bardzo wyraźne odbicie 
w rodzinie i społeczności lokalnej. Uległa zachowaniu tradycyjna i specyficz-

237 



Edyta Obudzińska 

na cecha rodziny chłopskiej, jaką jest jej identyfikacja z zespołem roboczym 
gospodarstwa. Indywidualizacja jednostki w obrębie rodziny , wynikająca 
z jej ekonomicznego usamodzielnienia powoduje znaczne rozluźnienie wię-
zi wewnątrz rodziny, zmniejszanie się zakresu spraw wspólnych, odejście od 
tradycyjnego wzoru rodzinnego, podziału pracy. Mimo to, wśród badanej 
młodzieży, prawie 80% darzy swoich rodziców ogromnym szacunkiem 
i udziela się przy pracach w gospodarstwie rolnym i domowym. Należy więc 
podkreślić, że wielopokoleniowy i patriarchalny charakter rodziny utrzymał 
się znacznie dłużej na badanym terenie niż w innych częściach kraju i miał 
duży wpływ na bliski związek wszystkich członków rodzin. 

Zasadnicze różnice w stosunku do dawnego okresu obserwuje się przede 
wszystkim w pozycji kobiety, szczególnie w rodzinach, w których zarobkuje 
pozarolniczo głowa domu. Obecnie co 10-ta kobieta przejęła gospodyni 
uległa ogromnej intensyfikacji, a obecnie także oprócz głównej siły roboczej 
kobieta jest jedyną osoba prowadząca pełne gospodarstwo domowe. W ra-
zie potrzeby (trudna sytuacja ekonomiczna gospodarstwa) kobieta zmuszo-
na jest podjąć dodatkową prace zarobkową. 

Bezpośrednio z przeobrażeniami w rodzinie wiejskiej związane są zmia-
ny, jakie nastąpiły w społeczności lokalnej, a dokładniej mówiąc w dotych-
czasowym układzie zależności między mieszkańcami wsi. Obserwujemy dą-
żenie do zastąpienia dawnych nieformalnych więzi, dominujących w trady-
cyjnej społeczności lokalnej przez związki społeczne i gospodarskie, ma-
jące na celu zaspokojenie różnorakich potrzeb mieszkańców. Obecnie po-
stawy mieszkańców wsi wobec władzy lokalnej wyrażają się w przekonaniu, 
że problemy i sprawy wsi nie mogą być rozwiązane w gminie, bo ona sama 
jest bezsilna i „nic nie ma" Występuje ogólna niechęć do zbiorowego działa-
nia, bierność, postawa wyrażająca się w niechęci przynależności do zrzeszeń 
i związków działających na wsi i w gminie. Przykładem takich postaw może 
być zbiorowość jednej wsi, która jako jedyna w gminie nie posiada wodocią-
gu (nieumiejętność współdziałania). 

Jednocześnie brak elementów ułatwiających prawidłową działalność or-
ganizacji gospodarczo-społecznych zmusza rolników do innych rozwiązań, 
szczególnie w zakresie działalności gospodarczej. W tej sytuacji mamy do 
czynienia z charakterystycznym zjawiskiem powrotu do tradycyjnych form 
współdziałania, przede wszystkim w formie dorobku. Takie zjawisko wpływa 
na stosunek mieszkańców wsi względem siebie i występowanie tzw. hierar-
chicznego podziału, zależnego od standardu materialnego rodziny. Kontak-
ty z sąsiadami są wyraźnie nieliczne, a czasem nawet niepożądane. Kilka go-
spodyń pochodzi z miasta, reszta ze wsi, lecz w małym stopniu z własnej pa-
rafii, jak to miało miejsce w dawnych czasach. Wśród gospodarzy - nie ma 
żadnego z miasta. Zaginęły autorytety i pewne wartości w społecznościach 
lokalnych badanego terenu, a aktywność i przedsiębiorczość uwidacznia się 
już tylko we własnym gospodarstwie lub w związku z gospodarstwem. 
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Ludność wsi podwyszkowskich zmienia swój dotychczasowy sposób go-
spodarowania i przekształca swoje gospodarstwa w rynkowe, zmechanizo-
wane i nastawione na produkcję towaru (tuczniki, zboże). Z krajobrazu tych 
wsi zniknęły konie. Pojawiły się kombajny, traktory, które zastąpiły wiele 
dawnych narzędzi: sierp, kosę, kosiarkę, kopaczkę, cepy itp. Z pola przywo-
zi się czyste ziarno, a oddzielnie wymłóconą słomę. Obornik wywozi się 
w pole tak, jak dawniej, ale rozrzucanie go odbywa się przeważnie mecha-
niczne. Uprawiane rośliny zasilane są nawozami mineralnymi, a hodowane 
zwierzęta otrzymują specjalne, pełnowartościowe mieszanki, granulki, pa-
sze. Chwasty i szkodniki roślin są zwalczane środkami chemicznymi, przy 
pomocy odpowiednich maszyn i urządzeń. Plony zbóż od 1988 r. wzrosły 
znacznie. Podobnie wzrosły plony okopowych, szczególnie chodzi o ziemnia-
ki. Bydła już dzieci wiejskie nie dozorują na pastwiskach, a na polach upraw-
nych nie widać kobiet pielących ziemniaki czy buraki. Żniwa odbywają się 
szybko i sprawnie. Na polach pozostaje czyste rżysko, a nie tak jak dawniej 
snopy poukładane w mendle i suszące się przed zwózką do stodół. Piesze 
wędrówki i furmanki zostały zastąpione samochodami, motocyklami, trakto-
rami. Co czwarta rodzina wiejska w gminie Wyszków dysponuje pojazdem 
mechanicznym. 

Równie intensywne zmiany dokonały się w budownictwie wiejskim na te-
renie całego kraju. Rozwój budownictwa mieszkaniowego obserwuje się na 
badanym terenie od roku 1952, zarówno w rodzinach dwuzawodowych, jak 
i rolniczych. Obecnie upowszechniane są tu wzory miejskie i zarówno w ty-
pie budynków mieszkalnych, jak i gospodarczych. Są one budowane z mate-
riałów ogniotrwałych, znacznie bardziej obszerne, łatwe do utrzymania 
w czystości. W domach wybudowanych po wojnie (domów takich jest 80% 
w badanych wsiach) liczba izb wynosi 5 - 6 . Taki dom jest wyposażony w prąd 
elektryczny i bieżącą wodę. Około 60% mieszkańców korzysta z gazu (butle 
gazowe) i centralnego ogrzewania. Telewizor, radio, odkurzacz - to urządze-
nia powszechnie użytkowane. Wolny czas spędza się zwykle z rodziną przed 
telewizorem. Młodzież spotyka się z rówieśnikami na tzw. wiejskich zaba-
wach. Brakuje w tym regionie świetlic, bibliotek, domów kultury itp., starsze 
pokolenie słucha jeszcze muzyki ludowej (kapele, zespoły ludowe) - respon-
denci w wieku 65 -80 lat. Młodzież preferuje muzykę dyskotekową lub po-
pularne w tych okolicach „disco polo." Pieśni ludowe nie są tu już śpiewane, 
niektórzy nawet nie pamiętają o tego typu utworach. Nie przywiązuje się też 
zbytniej wagi do obyczajów ludowych związanych z pracą na roli czy z pracą 
w gospodarstwie domowym. Nikt już na wsi nie boi się duchów czy strachów 
na rozstajnych drogach, a wszelkie gusła i zabobony traktowane są z przy-
mrużeniem oka. Dość silnie rozwinięte są jedynie zwyczaje i obrzędy zwią-
zane z rokiem liturgicznym (Święta Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy, Bo-
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żego Ciała). Prawie 100% respondentów w różnym wieku wymienia przy-
najmniej pięć zwyczajów kultywowanych w ich domach podczas dorocznych 
świąt. Jeżeli chodzi o żywność, to podstawowe artykuły, np. chleb, mąka, ma-
sło, mięso, a nawet warzywa i jaja kupuje się w sklepach. Obecnie w każdej 
wsi podwyszkowskiej znajduje się przynajmniej jeden sklep spożywczo-
-przemysłowy, zaopatrzony we wszystkie niezbędne artykuły. 

ZAKOŃCZENIE 

Między tradycyjnym a nowoczesnym modelem 
kultury wsi podwyszkowskiej 

Przedstawione w pracy wyniki badań i refleksje nad współczesnymi 
przemianami kultury we wsi podwyszkowskiej nasuwają bardzo ważny 
wniosek, że tradycyjna kultura ludowa Mazowsza uległa ogromnym zmia-
nom, przekształceniom. Zmieniła swoją specyfikę, straciła część owej ory-
ginalności, która decydowała o silnej pozycji tego regionu pośród innych re-
gionów kraju i wyznaczała granice lokalne. Nie można już odtworzyć czy 
przywrócić w całości tradycyjnej kultury ludowej, która odchodzi wraz z nie-
wykształconymi członkami rodzin chłopskich. To jednak nie znaczy, iż kul-
tura wsi podwyszkowskiej całkowicie utożsamiła się z kulturą ogólnonaro-
dową. W tej części kraju daje się jeszcze zauważyć obecność elementów au-
tentycznej chłopskości. Mimo to kultura ludowa wymaga w tym rejonie nie-
zwykle starannej i umiejętnej pielęgnacji. 

Obserwuje się wśród młodego pokolenia zainteresowanie oraz potrzebę 
docierania do swoich korzeni, rodowodów, tradycji przodków. Trzeba wy-
korzystać ten zapał i budzić wśród średniej i młodej generacji patriotyzm 
lokalny, rozumiany jako współodpowiedzialność za losy i historię własnego 
środowiska. To zadanie dla starszego pokolenia chłopów, którzy winni całą 
swoją wiedzę, będącą tradycyjnym dziedzictwem lub rezultatem własnych 
doświadczeń, przekazywać swoim dzieciom i wnukom. We wsi podwysz-
kowskiej dziedzictwo kulturowe jest wprawdzie przekazywane z pokolenia 
na pokolenie, ale w sposób mało przekonywający i zbyt ogólnikowo. Dlate-
go młodzież mająca do wyboru przestarzałe tradycje przodków i nowe for-
my realizowania się, wybiera to drugie wyjście, odchodząc w ten sposób od 
swoich korzeni w kierunku „wielkiego świata." 

240 



Przemiany w kulturze wsi podwyszkowskiej 

Badania świadomości mieszkańców wsi mazowieckiej wykazały, że zda-
ją sobie oni sprawę, iż współcześnie pojawiły się nowe potrzeby, a jedną 
z nich iest konieczność mierzenia się z wyzwaniami codziennego życia. Tra-
dycja przestaje już mieć znaczenie, ale rozumienie świata maiych lokalnych 
wspólnot oparte na ziemi, pracy i rodzinie, będzie nadal odgrywać w życiu 
istotną rolę. Kultura ludowa może stać się dzięki temu czynnikiem łączą-
cym „nowe" ze „starym." 

Prawdą jest, że na terenie wsi podwyszkowskiej obserwuje się powolny 
odwrót od wiejskości. Sprzyja temu między innymi stały i intensywny kon-
takt z miastem Wyszkowem poprzez młodzież kształcącą się w tamtejszych 
szkołach średnich oraz rolników pracujących dodatkowo w przemyśle. Kul-
tura miejska postrzegana jest obecnie jako coś niezwykle barwnego, pożą-
danego, a przy tym godnego naśladowania. Ale prawdą jest również, że 
młodzi mieszkańcy wsi doceniają walory swojego środowiska: ciszę, spokój, 
przyrodę itp., co zapewne zobowiązuje ich do tej szczególnej troski o swoje 
„małe ojczyzny." 

Czy więc kultura ludowa w tym regionie zaginie bez śladu? Wydaje się 
to nieprawdopodobnym. Raczej bardziej prawdopodobne jest powstanie na 
jej podstawie zmodernizowanej, innej formy o mieszanych wartościach, ale 
przy dużym udziale miejscowej kultury, w której istniejące, żywe obyczaje 
i obrzędy świadczyć będą o rytmiczności i normalności życia człowieka. 
Wpierw musi jednak odejść w przeszłość stereotyp ciemnego, chytrego 
chłopa z poczuciem niższości. Natomiast pomóc należy przede wszystkim 
przetrwać pięknym wytworom kultury ludowej, utrzymać cenne wartości 
ziemi, pracy, rodziny i sąsiedztwa, a także tożsamości i niezależności. Jed-
nocześnie wyzwolić postawy kreatywnej gotowości do zmian i samokształ-
cenia. 

Z punktu widzenia profesora Jana Szczepańskiego ostatnią, być może, 
szansą na przetrwanie kultury ludowej, a tym samym zróżnicowanie kultu-
rowe wsi podwyszkowskiej, jest regionalizm i jego wszelkie przejawy. Pisze 
o tym w książce pt. „Chłopi i kultura chłopska w społeczeństwie polskim": 
„Doniosłość sztuki ludowej polega na tym, że była ona składnikiem więzi 
społecznej, regionalnej i lokalnej, była czynnikiem spajającym społeczności 
wioskowe (...) włączała młode pokolenie w ciągłość kulturową wsi." 1 

Nieuchronny zmierzch tradycyjnej kultury wsi podwyszkowskiej to nie 
katastrofa, lecz coś normalnego, co ma ścisły związek z rozwojem cywiliza-
cji z modernizacją społeczną i obyczajową wsi, coś nie całkiem bezpłodne-
go. Chodzi jedynie o to, by wieś zapatrzona w miasto nie zatraciła własnej 
tożsamości, nie wstydziła się swej odrębności, „nie traciła własnej duszy." 
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Tak więc, obok kultury ogólnonarodowej, musimy pielęgnować kulturę re-
gionalną, bo jest to jedyna szansa na zachowanie zróżnicowania regional-
nego kraju i odbudowanie autentycznych form kulturowego życia wsi ma-
zowieckiej. Możemy być przy tym pewni, że wartości kultury ludowej przetrwa-
ją „inwazję" kultury masowej i będą nadal potrzebne ludziom XXI wieku. 

Przypisy: 

•Jan Szczepański: „Chłopi i kultura chłopska w społeczeństwie polskim", 
Warszawa 1988, s. 61. 
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