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PRZEMIANY KULTURALNE NA ZIEMI KOSZALIŃSKIEJ 

Tradycyjna kultura ludowa a neoregionalizm

K ształtujące się społeczeństwo polskie na Ziemiach Odzyskanych od
czuwało od samego początku potrzebę nawiązywania do tradycji zapew
niających poczucie ciągłości kulturalnej na nowych terenach. Wśród 
elem entów spuścizny kulturalnej w Koszalińskiem zwracano uwagę za
równo na słowiańskie i polskie przekazy archeologiczne i historyczne 
z okresu średniowiecza, jak i na tradycje kulturalne polskiej ludności 
rodzimej, zwłaszcza Krajniaków złotowskich, Kaszubów bytowskich i Sło- 
wińców oraz tradycyjną kulturę ludową osadników związaną z regionem, 
z którego pochodzili (Mazowszem, Wielkopolską, Kujawam i itp.).

Analizując słowiańskie i polskie przekazy historyczne, archeologowie 
zwracali główną uwagę na zagadnienie ciągłości prasłowiańskiego osad
nictw a oraz znaczenie wyników swych badań dla procesów stabilizacji 
społeczeństwa na ziemiach, które powróciły do Macierzy. Przez wiele lat 
te  zagadnienia wzbudzały znaczne zainteresowanie szerokich w arstw  osad
ników 1. Upowszechnianie tradycji kulturalnych polskiej ludności rodzi
mej ma z kolei istotne znaczenie dla zachowania związków współczesnej 
ku ltury  regionu ze spuścizną kulturalną Polaków żyjących na tych tere
nach przed ich wyzwoleniem w 1945 r.2 O ukształtow aniu kulturalnego 
oblicza Ziem Odzyskanych zadecydowało jednak początkowo głównie 
zróżnicowane pochodzenie regionalne osadników, których życie kształto
wało się m.in. w ram ach tradycyjnej ku ltu ry  ludowej. W artykule niniej
szym zwrócono w związku z tym  uwagę na znaczenie tradycji (zwłaszcza 
tradycyjnej ku ltury  ludowej) oraz rozwój neoregionalizmu, co oczywiście
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stanowi tylko fragm ent szerokiej problem atyki przebrażeń kulturalnych 
regionu.

Tradycyjnej kulturze ludowej w Polsce poświęcono bogatą literaturę. 
Problemy zachowania i przem iany wielu elementów tej ku ltury  w no 
wej sytuacji osadników na wsi w Koszalińskiem przedstawiono zwłaszcza 
w pracy zbiorowej : Stare i nowe w  kulturze wsi koszalińskiej3.

Pomorze Zachodnie, tak jak i całe Ziemie Odzyskane, stało się po 
wojnie nową ojczyzną dla milionów Polaków: osadników przybyłych 
z różnych stron kraju, repatriantów  ze wschodu i zachodu oraz reem i
grantów  powracających często po wieloletniej tułaczce. Ludność ziem 
zachodnich i północnych stanowi ze względu na swe pochodzenie tery 
torialne prawdziwą mozaikę. W tej dziedzinie Pomorze Zachodnie (byłe 
województwa koszalińskie i szczecińskie) wyróżnia się nie tylko w p o 
rów naniu do ziem dawnych, ale także spośród innych terenów  Ziem 
Odzyskanych. Na Śląsku Opolskim, M azurach czy Ziemi Lubuskiej do
m inuje ludność rodzima lub przybysze z określonego terenu przedw ojen
nej Polski. Natomiast praw ie całe Pomorze Zachodnie stanowi „mieszan
kę osadniczą”, w której nie przeważa żadna z grup regionalnych4.

Zróżnicowane pochodzenie terytorialne ludności wywierało ujem ny 
wpływ nie tylko na kształtowanie się społeczności lokalnych. Nie sprzy
jało ono także kultyw owaniu odziedziczonych tradycji5. Osadnicy przy
jeżdżali wprawdzie na ogół z terenów  wiejskich, gdzie folklor ludowy 
był zazwyczaj jeszcze zachowywany, tu  jednak woleli nie wyróżniać 
się. Powodowało to pewną konsolidację, ale w oparciu o konformizm 
ograniczony jedynie do wspólnych elementów kulturow ych 6.

Wielu pracowników kultury  sądzi, że pilnym obecnie problemem jest 
określenie miejsca i znaczenia, jakie miała kultura ludowa w kulturze 
narodowej oraz sposobu w ykorzystania jej bogactwa dla dalszego roz
woju kultury  polskiej 7. Zwolennicy badań nad tradycjam i kulturalnym i 
narodu czy poszczególnych regionów rzadko są dziś tradycjonalistam i; 
nie chodzi im bowiem o kult przeszłości, ale raczej o upowszechnianie 
odpowiedniego wyboru treści z tej przeszłości, dostosowanego do ak tu
alnych potrzeb i sytuacji8. Kształtowanie kultury  polega na kontynuacji 
oraz aktualizowaniu tych wartości dotychczasowego dorobku społecz
nego, które odpowiadają współczesnemu społeczeństwu, a  równocześnie 
odchodzi się od tradycji stanowiących przeżyte formy i treści9. Wielu 
działaczy myśli naw et tylko o tym, aby nowe, istotne treści upowszech
niać sprawniej, uwzględniając czy nie zrażając przywiązania do drugo
rzędnych upodobań tradycyjnych, co oczywiście dalekie jest od tra 
dycjonalizmu. Nawiązywać do tradycji — to nie znaczy zachęcać do bez
myślnego konformizmu grupowego (środowiskowego czy regionalnego),
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ale raczej proponować przywiązanie do wypróbowanych elementów spuś
cizny ku ltu ra lnej10.

Obecnie szybkie tempo rozwoju technicznego i ekonomiczno-społecz
nego radykalnie przeobraża życie jednego pokolenia. W tej sytuacji w y
raźnie dezaktualizują się stare wzory, tym  bardziej że dynamiczny postęp 
dystansuje osiągnięcia przeszłości. W dziedzinie kultury  w ślad za osiąg
nięciami techniki kształtuje się nowa orientacja: dążenie do odrzucenia 
wzorów przeszłości i życia na wskroś nowocześnie, racjonalnie11.

Wiele elementów kultury  ludowej zanika w związku z upadkiem sa
mowystarczalnego gospodarstwa chłopskiego, w którym  wytwarzano na 
potrzeby rodziny nieomal wszystkie przedmioty, objawiając przy ich 
wykonyw aniu zamiłowania artystyczne oraz wiążąc z tym  pewne aspi
racje społeczne w środowisku.

Nowoczesność wkracza na wieś w związku ze zmianami w pracy 
i w arunkach bytowych ludności oraz przez adaptację miejskich wzorów 
kulturow ych. Nowa kultura wsi kształtuje się więc zarówno pod w pły
wem zmian w życiu i sposobach gospodarowania, jak też w związku 
z przenikaniem  różnych elementów kultury  miejskiej. Dynamika rozwoju 
życia kulturalnego naszej wsi jest związana także z upowszechnieniem 
środków masowego kom unikowania i treści ku ltury  masowej, a więc pod
lega tym  samym czynnikom, co rozwój kultury  ludności m iejskiej12.

Zasiedlenie i zagospodarowanie Ziem Odzyskanych stanowiło okazję 
do szerokich porównań i konfrontacji dorobku kulturowego i stylu ży
cia mieszkańców różnych części Polski. To spotkanie przedstawicieli od
m iennych ku ltu r regionalnych było także próbą ogólnonarodowej konso
lidacji, przezwyciężającej antagonizmy dzielnicowe. Zderzenie różnych 
wzorów kulturow ych miało początkowo charakter konflikowy. Stopniowo 
zmniejszała się moc obowiązująca tradycyjnych nakazów, wzrastało prze
konanie (poczucie) o ich względnej wartości. Obecnie wiele elementów 
tradycyjnej ku ltury  regionalnej zachowało się w formie reliktów trak 
towanych jako odświętna ozdoba i urozmaicenie codziennego życia, kie
rowanego bardziej racjonalnym i wzorami współczesnej ku ltu ry13.

Wśród procesów ważnych dla kształtowania kultury  w naszym kraju 
wzrasta znaczenie neoregionalizmu. Współczesny regionalizm różni się 
od dawnej regionalnej kultury  ludowej, jak też tradycyjnego ruchu re
gionalnego, w którym  obok pietyzm u dla rodzimych tradycji (szczegól
nie folkloru) dominował często partykularyzm  przyczyniający się do 
utrzym yw ania antagonizmów dzielnicowych. Tradycyjny ruch regionalny 
reprezentow ał wiele twórczych wartości: krzewił oświatę na wsi, inicjo
wał badania etnograficzne czy historyczne. Zróżnicowana terenowo kul
tu ra  ludowa kształtowała się w toku wielowiekowego procesu historycz
nego. Natomiast współczesne dyferencjacje regionalne są w dużym stop
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niu związane z rozwojem instytucji kulturalnych oraz zdecentralizowa
niem adm inistracji, co przyczyniło się do rozbudzenia aktywności k u ltu 
ralnej, zwłaszcza inteligencji, o zróżnicowanym terenowo charakterze.

W rozwoju współczesnego regionalizmu obok instytucji kulturalnych 
podległych terenowym  organom władzy zasadniczą rolę odgrywa także 
ruch społeczny, w ystępujący głównie w formie stowarzyszeń regionalnych 
i lokalnych. Większość z nich powstała po 1956 г., co potwierdza zwią
zek tego ruch z decentralizacją adm inistracji oraz popaździernikowym 
ożywieniem środowisk inteligenckich i inicjatyw y terenowej. Nadal jed 
nak działa również szereg towarzystw  regionalnych o długoletnich tra 
dycjach, stanowiąc żywy pomost między starszym  i nowym nurtem  ru 
chu regionalnego14.

Neoregionalizm nie jest zwrócony głównie w stronę przeszłości. W a
żną jego cechą jest raczej kształtowanie nowych elementów kulturow ych. 
Ruch regionalny wpływa na rozwój inicjatyw y ludności, zwłaszcza na 
terenach odzyskanych, na których poza rodzimymi środowiskami nie 
zachowały się tradycyjne form y współdziałania społecznego. Nawiązu
jąc do tradycji, ruch ten koncentruje się w dużym stopniu wokół w y
dawania i propagowania piśm iennictwa o regionie. Upowszechnienie w ie
dzy o regionie stanowi ważny czynnik wpływający na zaangażowanie 
szerokich mas w spraw y bliżej związane z ich życiem a przez to również 
na spoistość i stabilizację oraz szybszy rozwój kulturalny i gospodarczy 
społeczności lokalnych. Program ując np. rozwój koszalińskiej ku ltu ry  re 
gionalnej należy oczywiście korzystać m.in. z tradycyjnej sztuki ludowej 
Słowińców, Kaszubów bytowskich czy K rajniaków złotowskich, jako ele
m entów wzbogacających kulturę nowoczesną.

Mimo zanikania regionalnej ku ltury  ludowej i zróżnicowania ku ltu 
ralnego różnych środowisk zawodowych utrzym uje się jednak społeczność 
lokalna (zwłaszcza na wsi i w m niejszych miastach) oraz pewne dyfe- 
rencjacje regionalne. Dlatego też schem aty społeczności lokalnych i re 
gionalnych, podobnie jak małych grup i masowego społeczeństwa, mo
gą wspólnie pełnić rolę pożytecznych narzędzi analizy; odpowiadające 
im form y społeczne faktycznie bowiem współistnieją w złożonym społe
czeństwie współczesnym15. Przew iduje się zwykle, że w przyszłości pa
nować będzie niepodzielnie kultura uniwersalna oraz powszechny uni- 
formizm. Tendencje uniwersalizacji i uniformizacji życia społeczno-eko
nomicznego oraz wielu innych zjawisk kulturow ych są związane ze stan 
daryzacją produkcji, rozwojem komunikacji, handlu i turystyki oraz 
(a może przede wszystkim) oddziaływaniem środków masowego przeka
zu. Czynnikiem utrzym ującym  kulturę w stanie płodnego zróżnicowania 
mogą się jednak okazać także w przyszłości dystynkcje regionalne16.

Kontrowersje dotyczące charakteru współczesnej ku ltury  regionalnej



— 115 —

m ają ważne znaczenie praktyczne, choć zagadnienia neoregionalizmu 
nie odgrywają oczywiście tak dużej roli jak do niedaw na tradycyjna kul
tu ra  ludowa. Analizując problemy regionalizmu współczesnego, główną 
uwagę zwraca się na właściwy wybór celów i form działania rozbudowa
nej sieci instytucji ku lturalnych17.

Problem y kultury  regionalnej m ają nadal istotne znaczenie także dla 
szerokiego kręgu społeczeństwa. W sprawach ogólnoludzkich uczestniczy
my w dużym stopniu poprzez kulturę swego narodu. Analogicznie w ży
ciu narodu znaczna część społeczeństwa bierze udział poprzez swą gru
pę regionalną. Jednostka uczestnicząca w życiu ogólnonarodowym nie 
przestaje również współcześnie być członkiem jakiejś społeczności lo
kalnej, k tóra nadal pełni ważną funkcję w przekazywaniu dorobku kul
turalnego i życiu codziennym18. Poznanie i zrozumienie spraw  bliskich, 
ułatw ia orientację w szerszym świecie, a przywiązanie do rodzimej kul
tury  i związek uczuciowy ze środowiskiem są ważnymi elementami pa
triotyzm u.
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