


Część trzecia 

Region Kurpiowski. 
Jego kultura i oświata wczoraj i dziś 

Stanisław P A J K A 

REGION KURPIOWSKI — ZARYS PROBLEMATYKI 

"...Chciałbym widzieć Kurpiów jako światłych, mądrych i dzielnych obywateli puszczy i Polski, 
godnych spadkobierców "praw bartnych" i męstwa Stacha Konwy... A przede wszystkim niech każdy 
światły Puszczak nie wstydzi się powiedzieć: Kurpiem był mój dziad i ja Kurpiem jestem!...". 

A. Chętnik — O Kurpiach 
Wyd. M. Arcta w Warszawie 1919 

Nie wnikając w szczegółowe roztrząsania terminologiczne wskażę tylko, iż obecnie 
przez słowo region, niezależnie od różnych sposobów definiowania tego pojęcia, przyjęto 
powszechnie rozumieć określony obszar odznaczający się: 1. jednolitością w więcej niż 
jednym aspekcie, 2. cechami charakterystycznymi, określonymi przynajmniej na pod-
stawie kilku kryteriów. Region stanowi więc pewien układ gospodarczy, społeczny, 
polityczno-administracyjny, oczywiście o zmiennej wadze w różnych czasach poszczegól-
nych elementów2. Rzecz jasna, że region to nie tylko przestrzeń geograficzna, ale przede 
wszystkim zamieszkali na niej ludzie, darzący tę konkretną przestrzeń szczególnymi 
więziami uczuciowymi i traktujący ją jako teren "mój i mojej grupy". To właśnie 
subiektywne odczucie pozwala lepiej zrozumieć istotę interesującego nas pojęcia. Ten 
aspekt socjologiczny chyba najtrafniej ujął wybitny uczony Stanisław Ossowski, który 
traktował region jako "korelat zbiorowości terytorialnej", a "regionalna zbiorowość 
terytorialna, która ma w większym lub mniejszym stopniu poczucie swojej odrębności, ale 
nie uważa się za naród; inaczej mówiąc, członkowie jej nie próbują przypisać swojej 
zbiorowości atrybutów narodu \ 

Biorąc więc pod uwagę różne kryteria, np. geograficzne, dialektologiczne, historyczne, 
etnograficzne, etniczne, socjologiczne itp., nie może ulegać najmniejszej wątpliwości, że 
Kurpiowszczyzna stanowi odrębny region od pozostałych części kraju. W Encyklopedii 
Powszechnej PWN czytamy: "Kurpiowska Puszcza, obszar leśny w pn.-wsch. części Niz. 
Mazowieckiej, nad Narwią i jej dopływami; na pn. graniczy z Puszczą Piską, na pd. sięga 
po Bug; pow. ok. 2 000 km2, dzieli się na część pn. ze zwartymi lasami (bory o obfitym 
runie) zw. Puszczą Myszyniecką lub Zieloną i cz. pd. (przeważnie wydmową) zw. Puszczą 
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Białą... mieszkańcy osiedli puszczańskich — Kurpie zachowali do dziś dużą odrębność 
regionalną" 4. 

Na specyfikę tego regionu, a szczególnie Puszczy Zielonej, już od dawna zwracano 
uwagę. Najwcześniejszy zapis dotyczący tego obszaru (w jęz. łacińskim) pochodzi z 1650 
r. 5. Poczynając od pol. XIX w. wielu wybitnych uczonych interesowało się tym regio-
nem *. Ponadto inność części puszczy znalazła stosunkowo wczesne swoje odzwiercied-
lenie w literaturze pięknej. Już w 1843 r. ukazała się powieść historyczna "Kurpie" 1. 
Nawet pisarz tej miary — Henryk Sienkiewicz wprowadził Kurpiów na karty swej słynnej 
powieści "Krzyżacy"8. Ta odrębność opisywanej tu enklawy została również dostrzeżona 
przez Oskara Kolberga — największego badacza polskiej kultury ludowej z okresu XIX 
w. Ten niezwykły uczony, człowiek-instytucja, którego dorobek sięga 80 tomów 9 

zebranych pieśni, przysłów, obrzędów, tańców itp., nie pominął obszarów nadnarwiań-
skich. W jego monumentalnym dziele "Lud..." znajduje się kilkadziesiąt pieśni kurpiow-
skich ,0. 

Ze względu na charakter prowadzonych tu rozważań nie ma potrzeby wdawania się 
w szczegółową charakterystykę odrębności interesującego nas tu regionu, niemniej warto 
w tym miejscu przywołać na pamięć nazwisko Ludwika Krzywickiego. Otóż ten 
znakomity uczony u schyłku ub. stulecia, w rozprawie "Kurpie", niewątpliwie najbardziej 
wnikliwej i źródłowej pracy o omawianych terenach, tak charakteryzuje Kurpiów: "Jest to 
jedyny odłam spośród naszego ludu, który usiłował, że tak powiem, robić i układać 
własnoręcznie swoją historię, nie byli (mówi ciągle o Kurpiach — podkr. SP) biernymi 
widzami lub lepiej biernym źródłem walki dziejowej. I dzisiaj samodzielność Kurpika, 
oryginalność poglądów i przede wszystkim wiara w samego siebie i swoje siły występują 
w sposób wymowny" 

Jak widzimy, dzieje Kurpiów, ich kulturalna i społeczna odrębność już od dawna, co 
najmniej od II poł. XIX w., skupiała uwagę wielu wybitnych badaczy. I dzisiaj, pomimo 
ustawicznie postępującej unifikacji i zacierania różnic pomiędzy poszczególnymi regiona-
mi, ukazało się sporo obszernych prac i studiów dotyczących opisywanego regionu l2. Na 
współczesnych mapach ukazujących różne regiony i grupy etnograficzne Polski wymie-
niane są również Kurpie 13 (por. z mapą). 

Można nawet spotkać opinie, i to bardzo znakomitych uczonych, iż Kurpie wysunęły 
się na plan pierwszy spomiędzy innych regionów etnograficznych historycznego Mazow-
sza, stając się niejako uprzywilejowanym polem badań 14. Chodzi tu oczywiście o Kurpie 
Zielone. 

Mówiąc o Kurpowszczyźnie należy mieć na uwadze nie tylko przeszłość, ale również, 
a może przede wszystkim, teraźniejszość. I w tym właśnie miejscu nasuwa się wiele 
ważnych pytań, np. jak obecnie rozumieć region zwany powszechnie Kurpiami? W jaki 
sposób określić jego granice i w ogóle wielkość obszarową? Jak liczna jest dziś zbiorowość, 
która identyfikuje się z omawianym tu regionem? I wreszcie, czy i na ile zachowała sę 
odrębność tego regionu? Oczywiście, wymienione tu pytania, nie mówiąc już o innych, są 
niezwykle złożone i nie sposób na nie odpowiedzieć wyczerpująco. Rzecz jasna, że 
niniejsze rozważania nie idą w kierunku analizy, ale przede wszystkim stanowią zarys 
problematyki. Przyjrzyjmy się za to nieco bliżej zagadnieniom zawartym w tych 
pytaniach. 

Sama nazwa Kurpie i jej pochodzenie jest wieloznaczna, a poniekąd nawet myląca. 
Gdyby ściśle trzymać się jej znaczenia semantycznego, to można powiedzieć, że obejmuje 
jeden region i jedną tćż zbiorowość regionalną. Tymczasem rzeczywistość historyczna, 
łącznie z dniem dzisiejszym, całkowicie zaprzeczają temu. Obecnie dobrze wiemy, że ów 
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termin Kurpie odnosi się tylko do tej części ludności, która zamieszkuje obszary 
obejmujące swoim zasięgiem Puszczę Zieloną, zwaną też dawniej Zagajnicą Ostrołęcką. 
Tak więc często i powszechnie używane określenie Kurpiowszczyzna nie jest adekwatne 
do rzeczywistości. Nie wnikając w szczegółowe analizy można zasadnie stwierdzić 
w świetle dotychczasowych badań historyków, etnografów i innych, iż termin ten 
obejmuje w gruncie rzeczy dwa wyraźnie odrębne regiony, tj. Puszczę Białą i Puszczę 
Zieloną l5. Jeśli chodzi o samo znaczenie i w ogóle rodowód użytych tu określeń, nie do 
końca chyba wyjaśnionych, to nazwę Puszcza Biała zyskała głównie dlatego, iż 
występowały tu bagna porośnięte bielą — rośliną o wełniastych, białych nasionach lub też 
trawiastych polan wśród lasów i bagien, które to polany zwano bielami Warto może 
dodać, że niektórzy badacze zaliczają mieszkańców tej części puszczy do tzw. Kurpiów 
południowych. Jednak dotychczas jest kwestią nierozstrzygniętą, czy można ich łączyć 
z grupą północną, tj. właściwymi Kurpiami Biorąc zaś pod uwagę nazwę Puszcza 
Zielona to najprawdopodobniej wywodzi się ona od bujnych lasów, mokradeł i od 
wyjątkowo soczystej roślinności 

Już co najmniej od połowy XIX w. ludność obydwu wyżej wymienionych połaci miała 
poczucie swojej "inności". To przecież mieszkańcy z okalających wsi i osad mazowieckich 
nazywali ludzi osiedlających się za "Narwią w stronę Prus" Kurpiami. Przy czym warto 
zauważyć, że ta nazwa wywodząca się od chodaków " kursowała jako nazwa przezwis-
kowa i była uważana przez Kurpiów za szyderstwo i ubliżenie 20. Natomiast oni sami 
woleli zwać się Puszczakami — Puszczanami (synami i panami puszcz) i byli dumni ze 
swojej przeszłości 21. Dodajmy, że te odrębności we wzajemnym postrzeganiu się tych 
dwóch sąsiadujących ze sobą zbiorowości regionalnych zachowały się do dnia dzisiej-
szego. Oto w II poł. lat osiemdziesiątych prowadzono badania socjologiczne w Pułtusku 
— a więc w mieście należącym w sensie etnograficzno-historycznym do Puszczy Białej 
— w których m.in. indagowano o opinie o Kurpiach. Z raportu tych badań dowiadujemy 
się, że "dla mieszkańca Pułtuska stereotyp Kurpia jest tym samym, czym stereotyp Turka 
w Berlinie Zachodnim, Molukkańczyka w Holandii, Araba we Francji czy Kubańczyka 
w Miami, w szczególności Kurp jest awanturnikiem, pijakiem, leniem, niesłowny, 
niedomyty i nieuczciwy, niemniej zadziorny, honorowy, ale mściwy i krwiożerczy"22. Taki 
sposób myślenia o Kurpiach można spotkać w pobliskim Pułtusku, uważanym za stolicę 
Puszczy Białej. 

Godzi się też odnotować, że i na innych obszarach, wchodzących w obręb Puszczy 
Białej, np. okolice Ostrowi Mazowieckiej, Wyszkowa czy Broku, nie występuje właściwie 
wcale interesujący nas typ identyfikacji regionalnej. Dotyczy to szczególnie młodego 
pokolenia. Np. przeprowadzone niedawno przeze mnie obszerne badania sondażowe 
wśród młodzieży szkolnej ewidentnie świadczą, że uczniowie pochodzący z terenów 
Puszczy Białej najczęściej nie utożsamiają się z Kurpiami23. Tezę tę potwierdziły również 
i wcześniejsze moje badania, zrealizowane na początku lat osiemdziesiątych 2Ą. 

Chociaż powyższe uwagi nie wyczerpują całej złożoności i wszystkich uwarunkowań 
"inności" interesujących tu obszarów, tym niemniej i w ich świetle wyraźnie się dostrzega, 
iż termin Kurpie obejmuje dwa zupełnie inne regiony. I taki właśnie pogląd przeważa dziś 
wśród większości badaczy. I tak np. A. Kutrzeba-Pojnarowa — wybitny etnograf 
i jednocześnie zasłużony badacz omawianych tu terenów — wyróżniła na terytorium 
Mazowsza dwa obszary etnograficzne: samo Mazowsze i Podlasie. A w obrębie tego 
pierwszego terytorium wydzieliła Kurpie na Puszczy Zielonej i Kurpie na Puszczy Bia-
łej 2>. Godzi się też odnotować, co również świadczy o odrębności interesujących nas tu 
regionów, iż od dawna stanowią one samoistny przedmiot opisów i badań. 
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Przy czym jest rzeczą znamienną, że zainteresowania większości badaczy, o czym już 
wspomniano, skupiały się przede wszystkim na terenach Puszczy Zielonej. Ten region ma 
zdecydowanie bogatsze piśmiennictwo aniżeli Kurpie Białe26. Zapewne ten stan wynikał 
z różnych przyczyn. M.in. i stąd, iż mieszkańcy Puszczy Białej, zwanej też Brokowską lub 
Biskupszczyzną, stosunkowo szybko zatracili swoją odrębność. Natomiast Kurpie "zza 
Narwi", co głównie było uwarunkowane ich odmiennymi losami historycznymi (późne 
osadnictwo, nie znano tu pańszczyzny, duża izolacja tych terenów etc.), zachowali 
w pewnej mierze "swoistość" aż do dnia dzisiejszego. Adam Chętnik, największy 
niewątpliwie badacz omawianego regionu, w jednej ze swoich prac stwierdza: "W dziejach 
Polski tylko Kurpie z Puszczy Zielonej odegrali pewną rolę historyczną. Oni też utrzymali 
do dziś swą odrębność etnograficzną" 11. Wspomniana już A. Kutrzeba-Pojnarowa 
w jednej ze swoich prac pisze: "Tradycje kurpiowskie zapisali na swój rachunek 
mieszkańcy Puszczy Zielonej, których chwałę głosili różni autorzy, w tym przede 
wszystkim Adam Chętnik. Na terenie Puszczy Białej zanikła pamięć o tych kryteriach, 
które decydowały niegdyś o poczuciu swojskości lub obcości pomiędzy mieszkańcami 
różnych wsi regionu; wsiami kurpiowskimi i pańszczyźnianymi oraz szlachty zagrodowej. 
Zatarły się różnice pomiędzy wsią na tym terenie a niejednym kiedyś jeszcze znacznym 
miastem. W tej sytuacji podkreślenie tożsamości przez poszukiwanie swoich związków 
z mniej lub więcej dokładnie widzianym regionem jest coraz bardziej sprawą wyboru, a nie 
kontynuacją drogi historycznej" 28. Tę odmienność dostrzegał już wyraźnie Ludwik 
Krzywicki. W swojej pracy o Kurpiach, opartej o źródła archiwalne i głęboką znajomość 
terenu formułował konstatację: "Te dwie grupy (tj. Kurpie Białe i Zielone — podkr. SP) 
różnią się pomiędzy sobą zarówno dziejami swoimi, jak i dzisiejszym charakterem 
etnograficznym, aż do tego, że niekiedy za Kurpiów uważa się tylko dział północny 

Adam Dobroński, zajmujący się od wielu lat dziejami północno-wschodniego Mazow-
sza, konstatuje: "Pozostał bezsprzecznie tylko region Kurpi Zielonych, ten na obszarze 
dawnej puszczy książęcej, zaś Kurpie Białe to już wspomnienie. Ten obszar szybko 
zdominowała drobna szlachta, co upodobniło go do pozostałych ziem Mazowsza" 30. 
I rzeczywiście, obecnie — zarówno w języku potocznym, jak i w literaturze — jeśli używa 
się nazwy Kurpie, to odnosi się ją powszechnie do terenów Puszczy Zielonej. Te jedynie 
tereny zachowały wszelkie atrybuty, które pozwalają je określić mianem regionu. 
Tymczasem o Puszczy Białej jako odrębnym regionie można mówić co najwyżej w trybie 
przeszłym. W dalszej części tekstu skupiam uwagę na "funkcjonującym" obecnie regionie, 
a więc na Kurpiach Zielonych. 

Podkreślając zachowanie odrębności Puszczy Zielonej należy oczywiście mieć świado-
mość, iż na obszarze tym na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, zwłaszcza po II 
wojnie światowej, nastąpiły ogromne przemiany gospodarczo-społeczne, cywilizacyjne, 
świadomościowe itp. I jest rzeczą jasną, że wiele elementów z dawnego obrazu 
kulturowego tego regionu musiało siłą faktu ulec dalekiej modyfikacji, a nawet 
obumarciu. Zanik ludowej tradycyjnej kultury prezentowanego tu regionu rozpoczął się 
już od połowy ub. wieku. Wspominany wyżej Kazimierz Wł. Wójcicki w 1843 r. pisał 
z nutą goryczy: "Czas odmienia wszystko i u Kurpiów wycisnął silne piętno wielkiej 
zmiany. Co było ich żywiołem — myślistwo i bartnictwo — wszystko ponikło, zwierz 
wyniszczony, bartnictwo zniszczone, a puszcza, ich ojczyzna utraciła dawną powagę" 31. 
W kilkadziesiąt lat później, ale w podobnej konwencji ks. Władysław Sierakowski 
— niestrudzony zbieracz pieśni kurpiowskich, stwierdzał: "Wszystko bowiem dziś niknie 
pod wpływem czasu. Nikną stare zwyczaje i obrzędy, wyśmiewane przez nowoczesne 
pokolenia" 3J. Również Adam Chętnik ubolewał nad rozpadem tradycyjnej kultury 
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ludowej na Kurpiach. W jednej ze swoich prac, opublikowanej w 1935 r., pisał wręcz: 
"...dawna Kurpiowszczyzna ginie"33. 

Proces zanikania tradycyjnej kultury, ciągłego kurczenia się dziedzictwa kulturowego 
omawianego tu regionu, a co odnosi się również — rzecz jasna — do wielu innych 
regionów, postępuje dalej. Można oczywiście zastanawiać się nad zasięgiem tego procesu, 
nad jego intensywnością itp., ale w każdym razie jest faktem niezaprzeczalnym, iż coraz 
bardziej nikną tzw. kultury regionalne. Z pewnością dotyczy to i Kurpi Zielonych. Chyba 
najwyraźniej dostrzegają ten stan ludzie zasłużeni dla utrzymania ciągłości kulturowej 
tego regionu. Oto znany artysta ludowy — Stanisław Sieruta, rodak ze wsi puszczańskiej 
Olszyny, laureat nagrody im. Oskara Kolberga, oznajmił niedawno ze smutkiem: 
"Szkoda, że nasz folklor zanika, a młodzież nie interesuje się rodzinnymi stronami, 
podtrzymywaniem tradycji. Młodzież na Kurpiach zagrożona jest alkoholizmem, nie ma 
zainteresowań kulturalnych" M. Podobną opinię wyraziła twórczyni ludowa z Kadzidła 
— Wiesława Bogdańska, laureatka Nagrody Artystycznej Młodych im. Stanisława 
Wyspiańskiego, a mianowicie: "Coraz rzadziej w kurpiowskich mieszkaniach można 
zobaczyć tradycyjne ludowe sprzęty i ozdoby" 35. 

Do poruszanych tu kwestii odniosła się również wnikliwa badaczka tego regionu 
— Zofia Niedziałkowska. Uważa ona, że "Kurpie (oczywiście Kurpie Zielone — podkreś-
lenie SP) do II wojny światowej zachowali dużą odrębność regionalną"3i. Fakt zanikania 
tradycyjnej kultury opisywanego tu obszaru potwierdziły również prowadzone na dużą 
skalę badania etnograficzne tego regionu w latach 1952-1956. Badacze doszli do wniosku, 
że właściwie nie istnieje wyraźna kulturowa odrębność regionalna Kurpiów 37. Czy 
istotnie odrębność Kurpi Zielonych uległa całkowitemu zatarciu? Wielce zasłużona 
badaczka zwyczajów i odrębności weselnych tego regionu — Grażyna Dąbrowska 
— odnosząc swoje spostrzeżenia do lat po II wojnie światowej, stwierdza: "Kiedy w roku 
1949 przybyłam na Kurpie po raz pierwszy, od razu znalazłam się prawie że w samym 
sercu puszczańskiego rezerwatu i u źródeł żywego jeszcze wówczas folkloru we wsi 
Czarnia koło Myszyńca"3t. I dalej — w tymże tekście pisze: "W ciągu z górą dwudziestu 
lat, wędrując w najróżniejszy sposób (nie było samochodu do dyspozycji) odwiedzałam 
wieś po wsi, od Baranowa do Kolna i od Chorzel po Nowogród. Były to czasy (chodzi 
0 okres po II wojnie światowej — podkr. SP), kiedy jeszcze żyli najstarsi, autentyczni 
świadkowie, spadkobiercy i nosiciele pradawnych tradycji, powszechnie uznawani 
mistrzowie weselnej ceremonii, rajowie i czepczarki" 39. 

Nie przedłużając prowadzonego tu wątku rozważań, który zasługuje niewątpliwie na 
osobne omówienie, wypada się chyba zgodzić, że istotnie od kilkudziesięciu lat, 
a szczególnie od zakończenia II wojny światoej, następuje zanikanie odrębności 
regionalnych Puszczy Zielonej, a tym samym upodabnianie się jej do innych części Polski. 
Czy oznacza to jednak całkowite wyzbycie się tradycji i odcięcie się od przeszłości? Otóż 
wydaje się, że zajęcie tak krańcowego stanowiska byłoby niesłuszne. Wystarczy nawet 
potoczna znajomość mieszkańców z terenów określanych nazwą "Puszcza Zielona", aby 
stwierdzić, że sporo jeszcze elementów dawnej kultury, choć często już w zmienionej 
formie, można tu jeszcze spotkać, szczególnie w gwrze, w zdobieniu wnętrz, w tańcach, 
pieśniach, zwyczajach itp. 

Tę teze potwierdzają wyniki badań empirycznych. M.in. w pierwszej połowie lat 
siedemdziesiątych Franciszek Midura, przeprowadzając obszerne badania etnograficzne 
1 socjologiczne w Myszyńcu, a więc na terenach rdzennej Kurpiowszczyzny, poczynił 
następującą konstatację: "Myszyniec należy do tych nielicznych ośrodków regionalnych 
w kraju, które potrafiły zachować wiele tradycyjnych dziedzin w zakresie sztuki ludowej, 
nie ograniczając przy tym swych doświadczeń tylko do dawnych wzorów, ale starając się 
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twórczo je rozwijać i przystosowywać do nowych potrzeb. W ośrodku tym tworzy do dziś 
bardzo liczna grupa utalentowanych twórców, a umiejętności w zakresie hafciarstwa, 
wycinankarstwa, tkactwa czy pisankarstwa są niemal powszechne nie tylko wśród 
starszego pokolenia"40. 

Z tychże badań, które objęły reprezentatywną próbę w liczbie 258 osób, dowiadujemy 
się, iż "...upodobania estetyczne ludności zamieszkałej w Myszyńcu nie wychodzą poza 
tradycyjne ramy. Zainteresowania i deklaracje dotyczące upodobań i potrzeb estetycz-
nych dotyczą wyłącznie rzeczy dobrze znanych, stosowanych w codziennej praktyce, 
nigdy nie wybiegają naprzód, nie dostrzegają innych wartości estetycznych. Mieszkańcy 
Myszyńca deklarują niezmiennie przywiązanie do tradycji, do tego, co swojskie i dobrze 
znane" 41. Zaledwie przed kilkoma latami przeprowadzona penetracja badawcza omawia-
nego tu obszaru przez Henryka Maćkowiaka, celem zebrania materiałów do rozprawy 
doktorskiej "Szkolnictwo na Kurpiach" powoliła mu sformułować pogląd, iż Kurpie 
Zielone zachowują jeszcze do dziś swoją odrębność etnograficzną42. Podobne stanowisko 
reprezentuje inny badacz regionu — Bernard Kielak. Stwierdza on: "Silne przywiązanie 
ludności kurpiowskiej do własnego terenu, jego kultury i tradycji sprawiło, że kultura 
i wytwórczość ludowa w wielu swych przejawach jest zjawiskiem wciąż żywym, 
kontynuowanym i rozwijanym" 43. Szczególnie wyraźnie potrafił oddać "dawność" 
i "inność" Puszczy Zielonej w swoich wielu pracach Henryk Syska — w jednej osobie 
pisarz i jednocześnie znakomity badacz tego regionu **. 

Tę tezę o żywym funkcjonowaniu znacznej części dawnych, ludowych zwyczajów, 
obrzędów czy innych zjawisk folklorystycznych na interesującym nas terenie potwier-
dzają w dużym stopniu również moje badania sondażowe z roku 1980, którymi objęto 
ponad 900 maturzystów z całego województwa ostrołęckiego. Dla potrzeb prowadzonych 
tu rozważań warto przytoczyć, przynajmniej niektóre, wyniki ze wspomnianych badań 
w postaci tabeli 1 45. 

Łatwo można zauważyć bezsporny fakt, iż wiele elementów dawnych tradycji działa 
niemal powszechnie na wsi na opisywanym tu obszarze. A ponadto, na tym terenie 
występuje nadal — a co stanowi bodajże najsilniejszy wskaźnik tożsamości regionalnej 
— dość powszechne poczucie własnej odrębności grupowej46. W tym miejscu nasuwa się 
nieodparcie pytanie, jakie czynniki powodują utrzymywanie się owych odrębności 
interesującego nas regionu? Nie wdając się w tym miejscu w złożoność poruszanej tu 
kwestii, której pełne naświetlenie wymagałoby odrębnych badań terenowych i studiów, 
chcę tylko zwrócić uwagę, iż jednym z ważnych wyznaczników, determinujących 
zachowanie swoistości regionalnej tego obszaru, były nie tylko specyficzne drogi jego 
rozwoju historycznego, ale także dużego opóźnienia i w ogóle zacofania gospodarczego 
i cywilizacyjnego w porównaniu z innymi regionami w kraju. Tu, w tej części Polski 
szczególnie dawały o sobie znać trudne warunki bytowania. Okres międzywojenny 
niewiele właściwie tu zmienił. Brakowało przemysłu, wieś była strasznie przeludniona, 
gospodarstwa przeważnie karłowate, ziemie liche. Ludność tutejsza musiała szukać 
zatrudnienia w większych gospodarstwach na terenie powiatu przasnyskiego, kolneń-
skiego, łomżyńskiego lub udawać się na sezonową emigrację do Prus, Westfalii, Francji 
czy też wyjeżdżać na stałe do Ameryki Północnej 47. Równocześnie z zacofaniem 
gospodarczym, niejako w parze z nim, występowało opóźnienie w rozwoju szkolnictwa, 
kultury. Wystarczy wspomnieć, że w roku szkolnym 1938/39 ponad 80% ogółu szkół 
powszechnych na opisywanych terenach stanowiły szkoły o najniższym poziomie 
organizacyjnym, tzw. I-go stopnia. Do tych właśnie szkół uczęszczała ponad połowa 
wszystkich uczniów 48. Nic więc dziwnego, że przedstawiany tu region stanowił 
przysłowiową Polskę C. 
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Tabela 1 
Funkcjonowanie tradycji w badanych wsiach 

Czy w Twojej wsi utrzymują się 
różne zwyczaje, obrzędy itp. 

częstotliwość występowania w % 
Czy w Twojej wsi utrzymują się 
różne zwyczaje, obrzędy itp. często rzadko bardzo 

rzadko 
nie 

znam 

— chodzenie na Pasterkę 96,1 2,6 1,1 0,2 
— śpiewanie pieśni pobożnych podczas 

pogrzebu w domu zmarłego 95,0 3,7 1,2 0,1 
— przyjmowanie kolejno w domach 

obrazu Matki Boskiej 90,6 8,5 0,7 0,2 
— żegnanie młodej pary do ślubu przez 

rodziców i udzielanie błogosławieństwa 84,4 5,3 4,4 4,9 
— organizowanie hucznych wesel 76,4 18,7 5,4 0,3 
— odprawianie wspólnego różańca 53,4 26,2 19,0 1,4 
— wyjazd furmankami na rezurekcję rano 

w pierwszym dniu Wielkiej Nocy 42,5 18,2 30,8 8,5 
— urządzanie stypy pogrzebowej 

w domu zmarłego 41,7 24,3 16,6 17,4 
— święcenie pól przez księdza 29,6 8,7 42,7 19,0 
— zdejmowanie wianka pannie młodej 

i nakładanie czepka 28,6 16,4 45,5 9,5 
— chodzenie dzieci do rodziców chrzestnych 

po wykup 17,3 14,4 40,4 29,9 
— tańczenie na zabawach dawnych tańców 

(polka, oberek, kujawiak) 16,7 38,2 45,1 43,6 
— urządzanie dokopek, czyli tłuki 9,5 13,3 33,6 — 

— chodzenie po wsi kolędników 8,1 18,4 65,4 8,1 

Warto dodać, że opóźnienie rozwoju gospodarczego Kurpiowszczyzny wynikało 
w dużym stopniu z jej dużych zniszczeń podczas I wojny światowej. Opracowany przez Z. 
Limanowskiego stan strat wojennych w byłym Królestwie Polskim wykazuje, że 
opisywany region należał do najbardziej spustoszonych obszarów w Polsce49. A ponadto 
odrębność tego regionu wynikała w dużym stopniu i z jego peryferyjnego usytuowania. 
Leżał bowiem na północno-wschodnich krańcach państwa w strefie przygranicznej. 
Brakowało tu dróg i połączeń komunikacyjnych. Jeszcze w okresie międzywojennym 
wiele tutejszych wsi wywierało wrażenie, oczywiście na przybyszach z zewnątrz, zupełnie 
odciętych od świata. Oto w 1927 r. młody wówczas nauczyciel — Aleksander Kopeć 
— przybywając na Kurpie tak opisuje swoje pierwsze zetknięcie z wsią (chodzi o Brodowe 
Łąki gm. Baranowo, gdzie pracował aż do odejścia na emeryturę — do 1971 r.): 
"Zorientowałem się, że była to wieś zabita deskami. Na miejscu był tylko drewniany 
kościółek i trzy małe sklepiki. Do poczty, do lekarza i apteki w Myszyńcu odległość 
wynosiła 12 km. Do gminy i kolejki też 12 km. Drogi wokół były piaszczyste. Do siedziby 
powiatu, tj. do Ostrołęki, ponad 40 km. Przy kuźni widniał napis: Ziemia Łomżyńska, 
Powiat Ostrołęka, G. Wach, wieś Zawady, dymów 84, a dusz 540. Szkoła mieściła się 
w małej izdebce chłopskiej, ławki długie na 8 dzieci i mała tablica. Pomyślałem sobie, gdzie 
mnie Bóg skierował?" 50. 
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Warto dodać, że właściwie dopiero po II wojnie światowej opisywane tu obszary 
zaczęły obejmować różne przemiany i przeobrażenia społeczno-gospodarcze, co oczywiś-
cie spowodowało przerwanie tak długo trwającej izolacji tego regionu od reszty kraju. 

Ważnym również elementem refleksji nad Puszczą Zieloną jest niewątpliwie zasięg jej 
granic i wielkość liczebna zamieszkałej na niej zbiorowości. Należy od razu powiedzieć, że 
już od dawna w tych kwestiach spotykamy wieloznaczne, nieprecyzyjne odpowiedzi. Po 
raz pierwszy zasięgiem omawianego tu obszaru zajął się Zygmunt Gloger. Uważał on, że 
całość Puszczy Kurpiowskiej tworzy nieregularną ósemkę. Jej pętla szersza, pofałdowana, 
obejmuje Kurpie Zielone, druga zaś, o wiele mniejsza, zajmuje przestrzeń Puszczy Bia-
łej 51. Zbliżony pogląd wyrażał Ludwik Krzywicki 52. Natomiast według Encyklopedii 
Powszechnej z 1864 r. Kurpie "...to gałąź bujnego szczepu Mazurów, osiadła od wieków 
w puszczach mazowieckich, ciągnących się od okolic miasta Ostrołęki ku granicom 
właściwej Litwy" 53. W innej zaś encyklopedii, wydanej pod koniec XIX w., czytamy, że 
Kurpie "to szczep polsko-mazurski zamieszkały w puszczach leśnych i bagnistych, na 
prawym brzegu Narwi, na przestrzeni od Łomży po Ostrołękę" 54. Można również 
próbować określać granice Puszczy Zielonej na podstawie ustaleń jej badaczy, jak choćby 
przez W. Pola, A. Zakrzewskiego czy Wł. Skierkowskiego 55 (por. z załączoną mapą). 

Przedstawiona tu mapka jest ciekawa z wielu względów. M.in. dlatego, iż ukazuje 
granice interesujących nas tu obszarów sprzed kilkudziesięciu lat, a tym samym stanowi 
cenny dokument historyczny, który może znacznie pomóc przy określaniu zasięgu tych 
regionów obecnie. Ponadto mapka ta zawiera wykaz konkretnych wsi kurpiowskich, co 
pozwala jeszcze na bardziej szczegółowy wgląd w zasięg omawianego tu obszaru dawniej 
i dziś. Warto też wskazać, iż na powyższej mapce, w części Puszcza Zielona zostały 
wymienione 232 wsie kurpiowskie. Przy czym jest rzeczą ciekawą, że prawie taką samą ich 
liczbę (ok. 230) wskazał również Adam Chętnik 56. 

W obecnym piśmiennictwie spotyka się też różnice w określaniu granic omawianego 
obszaru. Np. Z. Niedziałkowska uważa, że Puszcza Zielona leży w dorzeczu środkowej 
Narwi, a jej tereny są ograniczone na wschodzie Pisą, na południu Narwią, za zachodzie 
środkowym biegiem Orzyca, na południowym zachodzie przekraczają dolny bieg 
Omulwi, a na północy dochodziły do dawnej granicy z Prusami Wschodnimi 57. Nieco 
inaczej wyznacza interesujące nas granice H. Friedrich. Jego zdaniem Kurpie Zielone 
mieszczą się na obszarze, którego zachodnią granicą jest rzeka Orzyc, lecz na jego prawym 
brzegu leży jeszcze duża wieś kurpiowska — Jednorożec. Stąd granica biegnie przez 
Jastrząbkę, Nakły w kierunku południowym aż do ujścia Omulwi do Narwi, Narwią 
w górę do Nowogrodu, po czym Pisą w górę aż do granicy Prus Wschodnich 5*. Choć 
w przytoczonych tu sformułowaniach zauważa się pewne różnice, to w gruncie rzeczy nie 
są one może istotne. Natomiast w innych tego rodzaju określeniach znajdujemy dość 
zasadnicze rozbieżności. I tak np. J. Damrosz, M. Pokropek mówiąc o zasięgu 
opisywango tu regionu pomijają w ogóle Orzyc 59, a z kolei H. Gadomski nie wymienia 
wcale Omulwi60. A jak widział granice tego regionu niestrudzony jego badacz A. Chętnik? 
Otóż w ogóle pominął rzeki i uznał, że "Puszcza Zielona leży w obrębie miast i miasteczek: 
Kolna, Myszyńca, Chorzel, Przasnysza, Ostrołęki i Nowogrodu"61. Choć wspomniane tu 
określenia granic opisywanego obszaru mają właściwie już charakter historyczny i nieco 
zdezaktualizowany, tym niemniej w ich świetle lepiej i wyraźniej spostrzegamy usytuowa-
nie Puszczy Zielonej. W tym kontekście pojawia się niezwykle ważna kwestia, a mianowi-
cie: jak dziś rozumieć granice przedstawianego tu terytorium? Jest to zagadnienie bardzo 
złożone, zważywszy, że "trudno dziś oznaczyć dokładniej, jak przebiegała granica tego, co 
kurpiowskie" Należy bowiem mieć świadomość, że ta enklawa, podobnie jak wiele 
innych regionów, coraz bardziej się "kurczy" pod naporem zmian gospodarczych. 
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społecznych, cywilizacyjnych etc. Biorąc pod uwagę te i inne fakty, może istotnie "jądro" 
Puszczy Zielonej znajduje się obecnie już tylko wzdłuż osi Kadzidło — Myszyniec? Może 
rzeczywiście niemożliwe jest dziś wyznaczenie granicy linearnej nawet w wersji przy-
bliżonej? 63 Oczywiście, te stwierdzenia to tylko hipotezy, które wymagają weryfikacji 
empirycznej. Myślę, że tego rodzaju badania oparte na reprezentatywnej próbie 
z omawiango tu terenu mogłyby dostarczyć wielu ciekawych i nowych materiałów do 
wyznaczenia niejako aktualnych granic Puszczy Zielonej i jednocześnie bliżej określić 
— chociażby liczebnie — zamieszkującą na niej zbiorowość. 

Cokolwiek by powiedzieć, to jednak można zasadnie założyć, że obecny obszar Puszczy 
Zielonej znacznie się zmniejszył w porównaniu z dawnymi jej granicami. Na schyłku XIX 
w. (dokładnie w 1890 r.) omawiany tu obszar wynosił 1 901 km2 M. W jego obrębie leżało 
10 gmin, a mianowicie: Dylewo, Myszyniec, Nasiadki, Wach (z powiatu ostrołęckiego); 
Gawrychy, Łyse i Turośl (z powiatu kolneńskiego); Baranowo, Jednorożec, Zaręby (z 
powiatu przasnyskiego). Na terenie tym zamieszkiwało wówczas 70 000 osób. W 1931 r. 
w tychże samych gminach zamieszkiwało niewiele ponad 60 000 ludności, a w 1939 r. 
ponad 80 000 ludności. Nieco inne dane podawał Adam Chętnik. Na początku lat 
dwudziestych pisał, iż "Kurpie rozsiedlili się w blisko 230 wsiach, a ich liczba wynosi około 
100 000" 6S. Obecnie też trudno jest określić zarówno obszar Kurpi Zielonych, jak 
i wielkość zamieszkałej na niej populacji. Precyzyjne ustalenia w tym względzie wymagają, 
o czym już wspominałem, przeprowadzenia badań i studiów. W tej sytuacji można co 
najwyżej udzielić tylko zbliżonych odpowiedzi. M.in. można założyć, tak właśnie postąpił 
niedawno założony Związek Gmin Kurpiowskich "Puszcza Zielona" (zarejestrowany 
w lipcu 1991 r.), że gminami kurpiowskimi są: Baranowo, Czarnia, Kadzidło, Lelis, Łyse, 
Myszyniec, Turośl i Zbójna. Gdyby ograniczyć Kurpie Zielone do tych jednostek 
administracyjnych, to ich łączna powierzchnia wynosi 1 606 km2, a liczba ludności 
54 640" . 

Z przytoczonych danych wynika, oczywiście przy wspomnianych wyżej założeniach, iż 
opisywany tu region stanowi niecałe 19% 67 powierzchni obecnego województwa 
ostrołęckiego, zaś liczba jego mieszkańców wynosi niespełna 11%. Ciekawych też refleksji 
dostarcza wgląd w gęstość zaludnienia. I tak, na terenie Kurpii mieszka obecnie 
przeciętnie 38 osób na 1 km2, a dla pozostałej części województwa analogiczny wskaźnik 
wynosi ponad 45. Okazuje się więc, że interesujący nas obszar jest ciągle rzadko 
zaludniony. Co więcej, jak wiadomo, przez długie wieki stale zwiększała się liczba 
mieszkańców omawianego regionu, natomiast od pewnego czasu następuje zjawisko 
odwrotne — wyludnienie. Wystarczy wspomnieć, że np. w 1890 r. na Kurpiowszczyźnie 
(wliczono tu ówczesne gminy: Dylewo, Myszyniec, Nasiadki, Wach, Gawrychy, Łyse, 
Turośl, Baranowo, Jednorożec, Zaręby) mieszkało przeciętnie na 1 km2 36 osób, a w 1909 
r .—43 osoby. Z powyższych danych wynika, że gęstość zaludnienia Kurpi Zielonych była 
zdecydowanie wyższa przed 80 laty niż obecnie 

Nie wdając się w szczegółowy opis sygnalizowanego tu procesu wyludniania, który sam 
w sobie ¿noże stanowić przedmiot odrębnych badań, warto zwrócić uwagę na poniższe 
dane, choć dalece niepełne, ale w jakimś stopniu są one wymowne dla owego procesu. 

Ukazane tutaj dane dowodzą, że wzmożone zasiedlanie puszczy trwało jeszcze przez 
cały XIX w. Następne sto lat — licząc od 1878 ro 1988 r. — widzimy wyraźne zwiększenie 
tempa przyrostu ludności na tym obszarze. Najsilniej procesy emigracyjne wystąpiły po II 
wojnie światowej. Szczegółowe ich opisanie to temat ciągle nie "odkryty", czekający na 
swojego badacza. 

W powyższym świetle widzimy wyraźnie, jak niezwykle trudno jest dziś określić 
liczebność ludności kurpiowskiej, co zresztą wiąże się integralnie z wyznaczeniem obszaru 
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Tabela 2 
Wzrost liczby ludności w 16 wsiach kurpiowskich w latach (w %) 69 

Wieś 1827-1878 1878-1988 

1. Bandysie 116,0 -14,2 
2. Brzozowy Kąt 50,3 24,1 
3. Białołusny Lasek 67,3 22,2 
4. Brzozówka 33,0 12,0 
5. Cięćk 24,2 -7,0 
6. Cyk 77,7 -28,3 
7. Czarnia 74,7 26,2 
8. Czarnotrzew 92,6 51,0 
9. Drężek 58,2 0,4 

10. Durlasy 68,8 99,0 
11. Gibałka 93,0 -29,0 
12. Gleba 62,0 25,1 
13. Golanka 87,1 4,9 
14. Jazgarka 44,4 2,2 
15. Jeglijowiec 56,8 2,8 

jej zamieszkania. Można w tym względzie posługiwać się tylko przybliżonymi danymi 
i podawać różne wielkości, w zależności od przyjętych założeń. Należy też pamiętać, że 
stałe miejsce zamieszkania nie musi oznaczać identyfikacji z regionem ani utożsamiania 
się z żyjącą tam zbiorowością. I jest sprawą jasną, że liczba ludności zamieszkującej 
obecnie na terenach nawet rdzennej Puszczy Zielonej, jak np. Czarnia, Myszyniec, Łyse 
itp., nie jest równoznaczne z liczebnością Kurpiów. Można jednak przyjąć szacunkowo, iż 
ich liczba sięga 60-70 tys. Zamieszkują głównie na wsiach (w przybliżeniu w ponad 200). 
Zapewne też jakaś "część" emigrantów z Puszczy Zielonej mieszkających od wielu lat poza 
jej obrębem — przyznaje się nadal do swojego rodowodu regionalnego. Jednakże w tej 
kwestii nie prowadzono żadnych badań i w tym stanie rzeczy nie sposób się kusić o jakieś 
kategoryczne sformułowania. 

Pomimo że opisywana tu grupa nie jest liczna, tym niemniej, o czym już wspominałem, 
zachowała sporo elementów dawnej kultury, a co najważniejsze, cechuje ją dość 
rozpowszechnione poczucie więzi emocjonalnej ze "swoją ziemią" i odrębności od innych 
zbiorowości terytorialnych. Cieszy fakt, że owe poczucie znamionuje nie tylko starsze 
pokolenie, ale występuje również (choć z pewnością w mniejszym natężeniu) i wśród 
młodzieży. Kilka tygodni temu —jesienią 1991 r. — przeprowadziłem miniankietę w 12 
szkołach podstawowych z omawianego terenu, którą objęto ponad 200 ósmoklasistów. 
Jedno z pytań brzmiało: "Czy czujesz się Kurpiem, czy też nie i dlaczego?". Zdecydowana 
większość wypowiedzi wyrażała przywiązanie do tradycji i samoświadomość należenia do 
Kurpiów. Oto kilka przykładów tego rodzaju sformułowań: 

— "Czuję się Kurpiem, ponieważ rozmawiam tak jak wszyscy w miejscowości, 
obchodzę tutejsze obrzędy. Nie wstydzę się, że jestem Kurpiem". 

— "Mieszkam za Myszyńcem i jestem Kurpiem. Lubię obyczaje i zwyczaje ludowe. 
Bardzo bym chciał, aby dalej były one podtrzymywane". 

— "Czuję się Kurpiem, gdyż mieszkam na Ziemi Kurpiowskiej. Moi dziadowie 
i pradziadowie tu zamieszkiwali. Uprawiali ziemię, doglądali swych gospodarstw. Kurpie 
to jakby moja ojczyzna". 
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— "Przyzwyczaiłam się do gwary, obyczajów i obrzędów. Pragnę, aby nie zniknęła 
nasza kultura i tradycja". 

— "Urodziłam się i mieszkam na Kurpiach. Musimy zachować dawne zwyczaje, pieśni, 
legendy itp. One nie mogą zaginąć". 

— "Pochodzę z Kurpi i jestem Kurpiem. Tutaj prawie wszyscy mówią gwarą. 
Natomiast czystej polszczyzny używamy tylko w szkole, w domu rozmawiamy po 
kurpiowsku". 

To właśnie poczucie związku ze swoją grupą i jej historią, nie mówiąc już o innych 
kryteriach, daje zasadną podstawę, aby Kurpie Zielone traktować jako samoistny 
i odrębny region. 

Warto może dodać, iż obszary Puszczy Zielonej, będące najpierw własnością książąt 
mazowieckich, a później królów polskich (zwano je odtąd królewszczyzna), nigdy nie 
tworzyły odrębnej jednostki administracyjnej w formie powiatu czy ziemi. Od 1526 r., tj. 
od włączenia reszty Mazowsza do Korony, główna część interesujących nas terenów 
wchodziła w skład ziemi łomżyńskiej (będącej częścią woj. mazowieckiego)70, do której 
należały powiaty: kolneński, łomżyński, ostrołęcki i zambrowski. Natomiast zachodnia 
część Puszczy należała do starostwa przasnyskiego. W XVI w., a nawet jeszcze w wieku 
XVII, obszary te nosiły miano z określeniami pochodzącymi od nazwy starostwa, 
w obrębie którego leżały, np. Puszcza-Zagajnica Łomżyńska, Puszcza-Zagajnica Ostro-
łęcka, nazywana także Puszczą Skwańską-Szkwańską71. Godzi się odnotować, iż w XVI 
wieku starostwo ostrołęckie, a więc Puszcza Zielona, znalazło się we władaniu królowej 
Bony (do 1556 r.) jako jej wyposażenie wdowie. 

We wspomnianym układzie administracyjnym — przy podziale na województwa, 
ziemie i powiaty — opisywane tu tereny przetrwały do rozbiorów Polski72. Po utracie 
niepodległości przez Polskę — ziemie te, wraz z całym Mazowszem i Warszawą, dostały 
się pod panowanie pruskie. Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego — w 1807 r. 
— weszły one w jego skład, a w 1815 r. znalazły się w granicach Królestwa Polskiego. 
W wyniku podziału administracyjngo w 1866 r. (utworzono wtedy 10 guberni) 
zdecydowanie przeważająca część Puszczy Zielonej znalazła się w nowo utworzonej 
guberni łomżyńskiej. W jej obręb wchodziły następujące gminy: Dylewo, Myszyniec, 
Nasiadki i Wach — z powiatu ostrołęckiego, zaś z kolneńskiego — Gawrychy, Łyse, 
Turośl. Natomiast niewielka część opisywanych tu ziem, bo tylko 3 gminy: Baranowo, 
Jednorożec i Zaręby (powiat przasnyski), należała do guberni płockiej. Taki podział 
administracyjny przetrwał do 1914 r. W 1919 roku — główna część Puszczy Zielonej 
— w granicach powiatu kolneńskiego i ostrołęckiego — znalazła się w granicach woj. 
białostockiego, a od 1 kwietnia 1939 r. w obrębie woj. warszawskiego. Warto nadmienić, 
że po likwidacji powiatu kolneńskiego w 1932 r. przez wiele lat, aż do ponownego jego 
reaktywowania — w 1948 r. — przeważająca część Puszczy Zielonej była we władaniu 
jednej jednostki administracyjnej, tj. powiatu ostrołęckiego. 

Nie wchodzę w dalsze szczegły przynależności administracyjnej omawianego tu regio-
nu 73. Tym niemniej i ten niepełny opis wyraźnie ilustruje, że ów region, posiadający tak 
wyrazistą odrębność historyczno-kulturową, nigdy nie stanowił jednej całości pod 
interesującym nas względem. Ten stan trwa do dnia dzisiejszego. W najnowszym podziale 
terytorialnym kraju w 1975 r., chociaż dokonano pewnych korekt, granice administracyj-
ne Puszczy Zielonej nie pokrywają się z jej granicami ukształtowanymi historycznie. 
Wprawdzie trudno jednoznacznie wypowiadać się, ale wydaje się, że ta zmieniająca się 
ciągle przynależność administracyjna regionu, dzielenie go na części, nie sprzyja 
tożsamości regionalnej; wręcz przeciwnie — prowadzi do jej rozluźnienia, a może 
i dezintegracji. Najprawdopodobniej to miał na uwadze Adam Chętnik, kiedy będąc 
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posłem (w latach 1923-1927) wysuwał projekt w Sejmie o wydzielenie regionu kurpiow-
skiego w starostwo kurpiowskie1Ą. Mówiąc i dyskutując dziś o nowym, kolejnym podziale 
administracyjnym kraju może istotnie warto powrócić do myśli wyrażanych przez tego 
wybitnego badacza Puszczy Zielonej i jednocześnie tak mocno kochającego tę połać ziemi 
ojczystej. 

Przedstawione tu rozważania nie obejmują — rzecz jasna — wszystkich możliwych 
aspektów w opisywanej problematyce. Starałem się ukazać szczególnie kwestie mało 
znane, rzadko podnoszone w literaturze. Natomiast szereg zagadnień szczegółowych, jak 
np. historia Puszczy Zielonej, osadnictwo, kultura itp., mających dość bogate piśmiennic-
two, choćby w postaci popularnych opracowań 75, zostało pominiętych. Jednakże i ten 
okrojony, niepełny szkic daje podstawę do zasadnego stwierdzenia, iż Kurpie Zielone 
zachowują wszelkie atrybuty miana regionu. 
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