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Charakteristika výskumu. Štruktúra skúmanej populácie 
 

Prezentovaný článok opisuje jeden z aspektov nového javu, ktorý sa vyskytuje 

v poľských dedinách – vznik komunít, ktoré sa v odbornej literatúre nazývajú 

alternatívne
2
. Predstavujú ich osoby mestského pôvodu vo vńeobecnosti s vyń-

ńím vzdelaním, často umeleckým, ktoré sa z ideologických (ekologických) 

dôvodov rozhodujú pre presťahovanie svojho bydliska z mesta na dedinu. Tieto 

osoby budujú vo svojich nových sídlach susedské skupiny, ktoré spolupracujú 

na rôznych úrovniach: profesionálnych, spoločenských, spolkových. Nadvä-

zujú tieņ kontakty s miestnym obyvateľstvom – roľníkmi, organizujú pre nich 

vzdelávacie projekty, ktorých cieľom je pozdvihnúť úroveň vńeobecného 

a ekologického poznania a tieņ zvýńiť kultúrnu úroveň dediny. Táto aktivita 

                                                 
1
 Koreńpondencia: dr Justyna Laskowska-Otwinowska, ul. Jagiellońska 3, m.25A, 03-721 Warszawa, Poľská republika. 

Tel.: +48-22-663788471; e-mail: laskowskaotwinowska@gmail.com 
2
 Tento článok je prepracovaným a doplneným fragmentom mojej knihy Globalne przepływy kulturowe a obecność 

nowoosadników na wsi polskiej. Biblioteka MAiE, Łódź 2008. 
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nadobúda formu spoločenskej činnosti vďaka početným projektom realizova-

ným z fondov EÚ. 

 V mojom výskume je najpočetnejńie zastúpená skupina novousadlíkov, 

ktorá pochádza z okolia Lubartowa. V roku 1981 po vyhlásení výnimočného 

stavu sem prińli usadlíci z rôznych poľských miest (okrem iných z Varńavy, 

Ńtetína a neskôr aj z Lodņe, Puław, Lublina, Lubanie atď.). Usadili sa prevaņne 

na území roľníckej spádovej obce  Kamionka s rozlohou 11 185 ha. V tejto 

spádovej obci býva celkovo 6 580 osôb. V súčasnosti sú viac-menej osemde-

siati z nich novousadlíci, dospelí spolu s deťmi. V takmer 30-ročnom období 

ich sídlenia na tomto území kolísal ich počet okolo tohto čísla. Proces 

presídľovania sa rozvíjal postupne – začal od dvoch párov, ktoré sa stali 

legendárne. Zo začiatku sa novousadlíci ņivili muzicírovaním, výrobou bubnov 

a umeleckých výrobkov. Dnes sa navyńe podujímajú na práce v investíciách 

s ekologickým charakterom: stavba ekologických domov či práca pre výrobcov 

ekologického hnojiva. 

 Spoločensko-ekonomická situácia okresu, v ktorom sa nachádza spádová 

obec Kamionka, bola v období výskumu takáto (Ńtatistické údaje Główny 

Urząd Statystyczny za rok 2001, por. GUS, 2002, www.aktyprawne.rp.pl, 

13.05.2004): 

- veková ńtruktúra: 

hustota obyvateľstva na 1 km
2
 – 72 osôb; v predproduktívnom veku – 24,8%; 

v produktívnom 58,5%; v poproduktívnom – 16,7%; 

- počet zamestnaného obyvateľstva – 91 482 osôb; 

- priemerná mzda – 1 641,86 PLN; 

- dedinské obyvateľstvo – 68,3% býva v 202 dedinách. Na vlastných 

hospodárstvach 

pracovalo 10 154 osôb, nájomných pracovníkov mimo roľníctva bolo 16 455, 

samostatne hospodáriacich bolo 1 812 osôb, pomáhajúcich členov rodiny bolo 

6 279; 

- nezamestnanosť: 

zaregistrovaní nezamestnaní – 9 100 osôb; miera nezamestnanosti – 18,3% 

- ńtruktúra migrácie: 

prisťahovaní spolu – 773 osôb, z mesta – 363 osôb, z dediny – 403 osôb, zo 

zahraničia – 7 osôb;  

vysťahovaní spolu – 952 osôb, do mesta – 501 osôb, na dedinu – 449 osôb, do 

zahraničia – 3 osoby;  

saldo migrácie – mínus 180 osôb. 
 

 Výskum som dopĺňala v inej alternatívnej komunite z okolia Olńtýna, kde sa 

vo vlnách od konca 70. rokov usídľovali hlavne meńťania z Varńavy (ale 

rovnako aj cudzinci). V súčasnosti obývajú zväčńa dve spádové obce: Dobre 

Miasto a Jonkowo s celkovou rozlohou pribliņne 33 000 ha, s počtom obyvate-



Sociológia 41, 2009, č. 2 101 

ľov 22 500 osôb, z toho 17 000 obyvateľov ņije na dedine. Počet tunajńích 

novousadlíkov sa odhaduje na 100 aņ 120 dospelých osôb s deťmi. Novousad-

líci sa zo začiatku zaoberali tak výrobou umeleckých predmetov, ako aj 

obrábaním pôdy a chovom. Pracovali tieņ v tunajńom divadle Węgajty. Dnes sa 

k zárobkovým formám pridalo prevádzkovanie penziónov.  

 Spolu ņije v olńtýnskom okrese, na území ktorého sa nachádzajú obe 

spádové obce, 111 850 obyvateľov. Obyvatelia dedín tvoria - 63,9% (45 266 

osôb). 

 Veková ńtruktúra: 

na 1 km
2
 – pripadá 40 osôb; v predproduktívnom veku – 27 605 osôb; 70 843 

osôb, čiņe 63,3% zo vńetkých obyvateľov sú osoby v produktívnom veku; 

v poproduktívnom veku – 13 501 osôb;  

- počet zamestnaných obyvateľov – 20 969 osôb; 

- zaregistrovaní nezamestnaní – 13 365 osôb; miera nezamestnanosti 

30,5%; z celkového počtu nezamestnaných je 51,2% ņien, 67,1% tvoria 

obyvatelia dedín; 

- ńtruktúra migrácie: 

prisťahovalo sa spolu – 2 252 osôb; 

odsťahovalo sa spolu – 1 807 osôb; 

saldo migrácie – + 444 osôb (Ńtatistické údaje Główny Urząd Statystyczny za 

rok 2003, por. GUS, 2004, www.aktyprawne.rp.pl, 13.05.2004). 

 Tretiu zo skúmaných skupín – wolimierske spoločenstvo, zaloņili ńtudenti, 

ktorí v roku 1988 oņivili na Fakulte bábkového umenia Ńtátnej divadelnej 

vysokej ńkoly vo Vroclave Bábkovú kliniku a o rok neskôr spolu so spriatele-

nými ekológmi Nadáciu pre podporu alternatívnych a ekologických kultúr. 

V januári r. 1990 ustanovili za svoje sídlo Medzinárodnú ekologickú dedinu 

Wolimierz v Izerských horách. Aj tu sa usídľovali cudzinci, hlavne Nemci, 

ktorí sa zapájali do umeleckých aktivít Bábkovej kliniky. Je ťaņké uviesť 

presný počet obyvateľov, keďņe usadlíci sa z rôznych (hlavne ekonomických) 

dôvodov často sťahujú, jednako moņno uviesť počet okolo 40-50 osôb (v tom 

detí), navzájom spojených bliņńími rodinnými alebo priateľskými väzbami. 

Momentálne tieto spoločenstvá akosi „obrastajú“ jednotlivými rodinami, ktoré 

bývajú v blízkosti. Tieto rodiny sú tieņ národnostne zmieńané, rovnako 

pochádzajú z miest a vyuņívajúc prítomnosť novousadlíkov rozhodujú sa bývať 

neďaleko, pričom s nimi nadväzujú priateľské vzťahy. Postupne sa tieņ začali 

zapájať do spoločných činností. Novousadlíci na tomto území, spočiatku 

takmer výlučne umelci, sa pôvodne ņivili výrobou umeleckých výrobkov 

a prácou v divadle Bábková klinika. V súčasnosti dodatočne realizujú ekolo-

gickú činnosť – stavbu nízkoenergetických domov, a taktieņ prevádzkujú 

penzióny pre turistov. 
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 Skúmaná skupina býva z prevaņnej časti v okrese Lubań (porovnaj 

www.bip.powiatluban.pl). Je to územie s rozlohou 42 819 ha. Počet obyvateľov 

– 59 555 osôb. Veková ńtruktúra: 

- v predproduktívnom veku – 13 722 osôb; v produktívnom veku – 

36 926 osôb; v poproduktívnom veku – 8 907 osôb; 

- počet zamestnaného obyvateľstva – 8 667 osôb; 

- zaregistrovaní nezamestnaní spolu 7 145 osôb, z dedín – 3 357 osôb. 

 Tak spoločenstvo v okolí Lubartowa, ako aj wolimierske je inńtitucionálne 

späté s podobnými hnutiami vo svete v rámci medzinárodnej organizácie 

migrantov z miest na vidiek Global Eco-Village Network. Ako vidíme, počet 

a teda aj spoločenská pozícia novousadlíckych skupín nie je v daných 

spoločnostiach vysoká. Jednako, čo sa budem snaņiť ukázať, ich význam 

narastá.  

 Literatúra o tomto jave, ktorý sa nevyskytuje len v Poľsku, ale zapadá do 

celkového rámca globálneho hnutia návratov na dedinu, je početná. 

K najzaujímavejńím zahraničným textom na tému dedinských spoločenstiev 

patria články a knihy Billa Metcalfa (1996, 1996a) či manņelov Roberta 

a Diany Gilmanovcov (1991) a tieņ práce vydávané vydavateľstvom Findhorn 

Press. Spomedzi poľských autorov si zasluhujú pozornosť predovńetkým 

Witold Kuligowski, Anna Wyka, Barbara Fatyga. Zahraničný autori sú 

spravidla obyvateľmi týchto komunít. Z prác Metcalfa, ktorý písal doktorskú 

prácu na tému týchto komunít, jasne vyplýva, ņe problematika je blízka jeho 

kaņdodennému ņivotu. Naproti tomu poľskí výskumníci sú teoretikmi. Genézu 

záujmu o tému opisuje najzaujímavejńie Kuligowski, ktorý priamo priznáva, ņe 

k nej bol inńpirovaný svojimi ńtudentmi. Nie je na tom nič čudné – 

problematika patrí do sféry subkultúr, preto priťahuje osobitnú pozornosť 

mládeņe.  
 

Použité výskumné metódy 
 

Na rozdiel od mojich poľských predchodcov som začala skúmať komunity 

novousadlíkov ako obyvateľka jednej z nich. Navyńe som v roku 2002 začala 

so ńtudentmi Varńavskej univerzity pracovať na téme vnímania novousadlíc-

keho prostredia pôvodným roľníckym obyvateľstvom a tieņ na opačnej 

percepcii: vnímaní roľníkov novousadlíkmi. Počas terénneho zberu informácií 

robili ńtudenti kvalitatívny výskum prostredníctvom rozhovorov metódou 

neńtandardizovaného hĺbkového rozhovoru tak s roľníkmi, ako aj s novousad-

líkmi. Výskum prebiehal v okolí Lubartova a Olńtýna. Uskutočnili sa ńtyri 

výjazdy jedenásťčlennej výskumnej skupiny. Spolu bolo urobených okolo 300 

rozhovorov. V tejto práci dopĺňam zistenia výsledkami výskumu Kuligow-

ského z novembra 2002, ktoré sa týkajú vnímania novousadlíkov – umelcov 
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bábkarov z Bábkovej kliniky miestnym obyvateľstvom z okolia Wolimierza. 

(Burszta, Kuligowski 2005) 

 Výskum na tému mnohoaspektovej prítomnosti alternatívnych komunít 

v poľskej dedine som robila kvalitatívnymi metódami. Medzi inými pozorova-

nie v podmienkach kaņdodenných medziľudských kontaktov a dvojsmerná 

komunikácia čiņe rozhovor. (Wyka 1993: 24-25) Pouņitie takto premyslených 

viacfázových a interaktívnych výskumných metód umoņnilo oboznámiť sa 

s poznaním respondentov a umoņnilo hľadať ucelené súbory ich presvedčení. 

Na ich základe som zostavovala vstupnú kategorizáciu, postupujúc „krok za 

textom“, čiņe „vedome sa vyhýbajúc formulovaniu predčasných textov 

a hypotéz“ (Palska 2002: 40), čo je „kľúčovou, induktívnou zásadou empiricky 

podloņenej teórie“. (Babbie 2003: 320) Kvalitatívny výskum umoņňuje modi-

fikovať a spestriť výskumné nástroje. Nástroje analýzy „sa rodia v priebehu 

výskumu“ (Wyka 1993: 31) pod vplyvom získaného materiálu, alebo sú 

zdokonaľované v priebehu výskumného procesu. Kvalitatívny výskum 

predstavuje bohaté výskumné náradie. K najčastejńie pouņívaným výskumným 

metódam patrí viacnásobné čítanie zozbieraného materiálu. Čítanie textov 

prebieha rôznymi spôsobmi; čítajú sa jednak konkrétne výpovede, ako aj rôzne 

výpovede na tú istú tému. Skúma sa aj forma výpovede a tieņ počet rovnakých 

výpovedí, čo umoņňuje posúdiť, či je daný názor vńeobecný alebo nie. 

Takýmto spôsobom prebieha príprava materiálu, ktorý následne podlieha 

významovej interpretácii. Vo vysvetľujúcej fáze sa výskumníci, ktorí pouņívajú 

kvalitatívne metódy, neodvolávajú na jediný vysvetľujúci element. Táto 

vlastnosť výskumov je osobitne aktuálna v období analýzy súčasných javov 

spätých s globalizáciou. V súčasnosti vyņadované pouņívanie viacerých teórií 

typu makro súbeņne nachádza svoj ekvivalent v skorńích zásadách 

kvalitatívnych metód, konkrétne v postulátoch empiricky podloņených teórií. 

Pojem empiricky podloņenej teórie sformulovaný Barneyom Glaserom 

a Anselmom Straussom (1967) opisuje teórie, ktoré sú vytvárané v priebehu 

induktívneho postupu. Výber takejto stratégie v etape vysvetľovania umoņňuje 

vynechať, ba dokonca znemoņňuje formulovať východiskové hypotézy. 

Kvalitatívny výskum vtedy nadobúda formu, obrazne opísanú Martynom 

Hammersleyom a Paulom Atkinsonom ako lievik: „...výskum (...) má mať 

charakteristickú «lievikovitú» ńtruktúru a v čase svojho priebehu má podliehať 

systematickej konkretizácii. Postupne treba výskumný problém rozvíjať alebo 

transformovať, kým jeho rozsah nezostane jasne stanovený a spresnený 

a vnútorná ńtruktúra dôkladne určená.“ (Hammersley, Atkinson 2000: 211)  

 V priebehu takto vedeného uvaņovania som postrehla určité pravidelnosti 

ohľadom spoločenského pôsobenia
3
 novousadlíckych komunít, z čoho následne 

                                                 
3
 Spoločenské pôsobenie chápem ako „silnú snahu pôsobiť na okolie, chápané ako ńpecifický súbor úloh so spoločenským 

významom“. (Załuska  Boczoń 1998: 155) V prípade novousadlíkov sa spoločenské pôsobenie realizuje vo voľnom čase. 
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vznikla otázka o ich adekvátnosti vo vzťahu ku kultúrno-osvetovým
4
 preferen-

ciám prostredia, v ktorom momentálne ņijú. V tomto článku sa teda budem 

zaoberať problematikou spoločenskej aktivity novousadlíkov v ich nových 

sídlach. Aby bolo moņné zhodnotiť účinnosť tohto pôsobenia, v prvom rade na 

ne budem nazerať v kontexte skúmania poznatkov o dedinskom prostredí 

v poľskej spoločnosti celkovo a potom v kontexte výchovno-vzdelávacích 

a kultúrnych preferencií adresátov tohto pôsobenia, čiņe v dedinských a malo-

mestských spoločnostiach. Výskumy na tieto témy uskutočnil Inńtitút pre 

rozvoj dediny a roľníctva Poľskej akadémie vied v rokoch 2000, 2002-2004 

pod vedením I. Bukraba-Rylskej.  
 

Historická podmienenosť dedinských komponentov poľskej národnej 

kultúry 
 

Význam dedinského prostredia a dedinskej kultúry vo vedomí Poliakov bol 

skúmaný uņ veľakrát. (Por. napr. Sulima 1992; Perepeczko, Majewski 2004) 

Výskumy zaznamenali, ņe dedinská kultúra a roľníctvo sú v poľskej spoloč-

nosti akosi „nadhodnotené“ (Perepeczko, Majewski 2004: 98) – zaujímajú 

v systéme hodnôt respondentov vysokú, normatívnu pozíciu, čo vplýva na 

celkovú formu národnej kultúry. Výskumy publikované v poslednom období 

(Bukraba-Rylska 2004) potvrdzujú, ņe kultúra dediny predstavuje spoločné 

hultúrne dedičstvo a potenciál značnej časti poľskej spoločnosti. Tento fakt sa 

premieta do tvrdenia, ktoré je spoločné mnohým poľským výskumníkom, ņe 

národná kultúra v Poľsku je vo veľkej miere roľníckou kultúrou. (Por. Burszta 

1985; Sulima 1992, 2001; Janion 1980) Nevyplýva to ani tak z dedinského 

pôvodu Poliakov ako skôr z toho, ņe tvorcovia národnej kultúry propagovali 

vlastnosti dedinskej kultúry ako najviac autenticky poľské, a to uņ od čias 

delenia Poľska v 17. – 19. storočí. Prítomnosť týchto vlastností sa v kánone 

národnej kultúry posilňovala celé storočia. 

 V období renesancie, keď sa začala rozvíjať poľská literatúra, bolo moņné 

postrehnúť blízkosť roľníckej a ńľachtickej kultúry reprezentovanej obyvateľmi 

dedinských kúrií, z ktorých pochádzali predstavitelia raného poľského 

písomníctva Mikołaj Rey či Jan Kochanowski. Spontánne vzájomné prelínanie 

sa prejavovalo v témach, ktoré sa vyskytovali v literatúre a dokonca v adaptácii 

konkrétnych roľníckych piesní, prísloví či ľúbostnej poézie. Obe vrstvy tieņ 

prijímali tie isté obrady a ludickú sféru: zábavy, tance a spev. (Burszta 1985: 

91) V 16. storočí sa národná kultúra nakoniec stala kultúrou ńľachtickou, ale 

napriek rodiacej sa spoločenskej izolácii medzi stavmi poľská národná kultúra 

stále čerpala ņivú vodu z ľudovej roľníckej kultúry, z jej literárnych či 

hudobných motívov. V tomto období nachádzame v ńľachtickej kultúre prvky 

                                                 
4
 Pod kultúrno-osvetovými preferenciami rozumiem zásady a hodnoty zaobchádzania s umením a nadobúdaním poznatkov. 
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ľudovej kozmológie či medicíny. „Vo vńetkých prejavoch rodinných či výroč-

ných obyčají a obradov bola premenlivá iba vonkajńia forma a úprava prime-

rane k danému stavu a spoločenskej pozícii, ich podstata zase nepodliehala 

väčńím odchýlkam. (...) Aj obyčaje a obrady sa odvodzovali od spoločného 

(kmeňového, doplnila J. L.-O. podľa tvrdenia Burszta (1985: 119)) podloņia.“ 

V 19. storočí sa do hlavného prúdu národnej kultúry vracia záujem o roľnícku 

otázku. Súviselo to s krízou feudalizmu a potrebami reformy roľníckeho 

systému v Poľsku. Na úrovni nových filozofických tendencií sa tento záujem 

spájal s osvietenským hľadaním „prirodzeného morálneho poriadku“, „priro-

dzených zákonov“, pričom reprezentantmi tejto prirodzenosti mali byť roľníci. 

Roľnícka kultúra sa tieņ vyuņívala na vytváranie obrazu dejín národa. Tieto 

činnosti mali vtedy celoeurópsky rozmer. Avńak v Poľsku mali navyńe za cieľ 

posilniť národnú jednotu počas anexií a tieņ v dôsledku rozpadajúceho sa 

stavovského rozvrstvenia. 

 Podobne malo celoeurópsky rozmer i to, ņe ľudovej kultúre sa v období 

romantizmu pripísal status najvyńńej hodnoty. V tomto období sa v Poľsku idea 

národa začala ńíriť aj mimo ńľachtického stavu, zahrnula uņ vńetky stavy. 

Navyńe sa začala zdôrazňovať rola roľníckej vrstvy ako obrancov národa 

poukazovaním na účasť roľníkov v jednotlivých národných povstaniach. Veľkú 

úlohu vo formovaní a propagovaní takéhoto chápania ľudovej kultúry zohrala 

v Poľsku nová vrstva – inteligencia, ktorá vznikla v dôsledku transformácie 

stavovskej ńtruktúry na ńtruktúru triednu. Vsúvanie ľudovej kultúry do kánona 

národnej kultúry bolo vedomou činnosťou tejto novej - mienkotvornej triedy. 

Táto činnosť mala za cieľ spoločenskú integráciu. V období anexií nebola 

integrujúcim elementom v Poľsku ńtátna ideológia, keďņe neexistoval poľský 

ńtát, ale práve národná ideológia.  

 Keď Poľsko získalo v roku 1918 nezávislosť, na ľudovú kultúru sa neza-

budlo. Práve naopak, v medzivojnovom období sa silne rozvíjalo regionálne 

hnutie. Na jednej strane toto hnutie súviselo so spoločenskou činnosťou, ktorá 

bola zacielená na nivelizovanie spoločenských rozdielov z obdobia anexií a 

mladý ńtát ju výrazne podporoval, na druhej strane súviselo s tým, ņe umelci 

(najznámejńí je Stanisław Witkacy, jeden z tvorcov tzv. zakopanského ńtýlu vo 

vysokom umení v Poľsku) sa inńpirovali ľudovosťou. Súčasne sa v medzi-

vojnovom období v celej Európe a zdá sa, ņe osobitne v Poľsku, aktivizovalo 

silné ľudové hnutie nazývané agrarizmus. Toto hnutie malo spoločensko-

politicko-kultúrny charakter. Súviselo s rozvojom autonómneho roľníckeho 

myslenia, ktoré zahŕňalo formovanie modernej roľníckej identity, roľníckej 

reprezentácie v ńtátnych orgánoch a samospráve, a tieņ reflexiu roľníckej 

tradície.  

 Počas existencie Poľskej ľudovej republiky prebiehal veľký exodus 

roľníckeho obyvateľstva do miest, čím mestá nadobudli roľnícky charakter, ale 
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taktieņ vzrástol podiel inteligencie dedinského pôvodu tak na dedine, ako aj 

v mestách. Ńtátne mecenáństvo, zaloņené na ideológii robotnícko-roľníckeho 

spojenectva, spôsobilo rozvoj folklorizmu v inńtitucionalizovanej forme (po-

četné kultúrne domy na dedinách, festivaly ľudového umenia atď.) a tieņ 

vnieslo folkloristický obsah do ńkolského vzdelávania. Vďaka tomu prenikal 

folklór do prostredia robotníkov i inteligencie z rôznych zdrojov. Osvojený 

a pretvorený týmito vrstvami sa objavoval aj v masmédiách, ale tieņ v autentic-

kej tvorbe, ktorá bola súčasťou národnej kultúry.  
 

Súčasné spoločenské postoje k dedine a roľníkom v Poľsku 
 

Dnes aņ 69,5% respondentov deklaruje ochotu bývať na dedine alebo v malom 

mestečku aj vzhľadom na postulovanú (čo vńak eńte neznamená, ņe skutočnú) 

prítomnosť spomínaných kultúrnych prvkov v dedinskom prostredí. Bývanie na 

dedine a v malých mestách výrazne preferujú ľudia s vyńńím vzdelaním. Ľudia, 

ktorí chcú bývať na dedine, uvádzajú ako najdôleņitejńie nasledujúce vlastnosti, 

o ktorých sú presvedčení, ņe sú typické pre dedinu: medziľudská blízkosť, 

ktorá sa prejavuje v tvrdení, ņe „ľudia sa dobre poznajú“; tradičný vzhľad 

dediny a tieņ produkcia zdravých potravín. Táto skupina, v citovaných 

výskumoch opisovaná ako prodedinská, vysoko hodnotí a zdôrazňuje potrebu 

pokračovať v zásadách spoločenskej organizácie dediny, v rámci nich 

predovńetkým vo vzájomnej pomoci čiņe vo vzájomnej rodinnej podpore, 

pomoci bez peňaņnej náhrady a v kolektívnej pomoci. Zároveň prodedinská 

skupina vykazuje vysoký stupeň kultúrnej kompetentnosti v oblasti dedinskej 

rodinnej a výročnej obradnosti a tradičnej etikety a tieņ ich modernejńích 

foriem. Hlbńie poznanie dedinskej kultúry sa spája predovńetkým s vyńńím 

vzdelaním a prístupom k inńtitúciám vyńńej kultúry, čo dokazuje, ņe poznatky 

o ľudovej kultúre sú nadobúdané hlavne prostredníctvom sekundárnej 

socializácie čiņe v ńkolách. Aņ druhotne sa vysoká kompetentnosť v oblasti 

dedinskej kultúry spája s tým, ņe respondenti majú rodinu na dedine. V prípade 

novousadlíkov sa len sporadicky stretávame s tým, ņe majú rodinu na dedine. 

Okrem toho sa zistilo, ņe u ľudí, ktorí pochádzajú z miest, a u mladých ľudí sa 

najčastejńie asocioval pojem dedina s pojmom oddych  turistika, ľudová 

kultúra, ņivot bliņńie k prírode. U ľudí, ktorí pochádzajú z dediny, asociuje 

tento pojem s hospodárením. V celom výskume boli asociácie s hospodárením 

najčastejńie.  

 Vńeobecne pozitívny názor na roľníkov vyjadrovalo 54,1% vńetkých 

respondentov. Na druhom mieste boli ambivalentné výpovede – 31,1%. 

Pozitívne boli tieņ vyjadrenia o úlohe roľníka v dejinách. Hoci vo výskumoch 

Bukraba-Rylskej vo vńeobecnosti prevaņujú respondenti, ktorí vyjadrovali 

pozitívny názor o roľníkoch, najviac negatívnych hodnotení pochádza od ľudí 

z veľkých miest, s vyńńím vzdelaním a súčasne s najväčńími kultúrnymi 
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kompetenciami. Pozitívne hodnotenie roľníci najčastejńie získavajú za pracovi-

tosť, obratnosť a tieņ občianske
5
 postoje a zároveň sú kritizovaní osobnostne, 

vyčíta sa im neustále sťaņovanie sa, závisť, podozrievavosť, politizovanie: 

„Poľského roľníka síce nemusíte mať radi, ale treba si ho váņiť a ctiť.“ 

(Bukraba-Rylska 2005: 178. Tá istá autorka zároveň hovorí o protiroľníckom 

komplexe poľskej inteligencie, ktorý zaznamenala vo výskume Polacy´84. Por. 

Adamski, Jasiewicz, Rychard 1986) Takto sumarizujú výskumníci jednu 

z vlastností roľníckeho charakteru poľskej národnej kultúry. Mnou zozbierané 

výpovede novousadlíkov, ktorí kaņdodenne zakúńajú problémy súvisiace 

s negatívnymi javmi v tomto prostredí, ako je alkoholizmus, nezamestnanosť 

a civilizačné oneskorenie, zapadajú do súboru kritických hlasov. Prvá slabá 

stránka roľníkov, ktorú vymenúvajú novousadlíci, je alkoholizmus. Ako ďalńie 

vymenúvajú nedostatok osobnej kultúry a v tom hańterivosť, závisť a klebete-

nie. Reč je aj o bezradnosti, zaostalosti vyplývajúcej z nedostatočného roz-

hľadu, nedostatočného vzdelania. Máme tu teda do činenia so spájaním 

negatívnych hodnotení, označovaných tieņ za „realistické“, s idealizáciou 

dedinskej kultúry.  

 Ako vidíme, oba tieto spôsoby nazerania na roľnícku kultúru zo strany 

členov alternatívnych komunít si navzájom neprotirečia. Napriek očividnému 

„nadhodnoteniu“ roľníckej kultúry vidíme, ņe novousadlíci nevnímajú dedinu 

idylicky či sentimentálne. Zároveň máme do činenia s angaņovaním sa novo-

usadlíkov za hodnoty, ktoré prináńajú niektoré spoločensko-kultúrne rieńenia, 

vyplývajúce z roľníckej tradičnej kultúry, o čom som písala v iných publiká-

ciách. (Por. Laskowska-Otwinowska 2006) Táto tendencia zodpovedá ziste-

niam z citovaných výskumov Inńtitútu pre rozvoj dediny a roľníctva Poľskej 

akadémie vied. Situáciu sumarizuje Izabella Bukraba-Rylska, ktorá pripomína 

slová Rocha Sulimu (2001: 50): „Dedina sa zdá byť vo svojej obraznej podobe 

nenahraditeľnou hodnotou, stále je aktívnym hodnotovo-sémantickým pólom 

v rapídne sa unifikujúcej poľskej kultúre a vďaka osobitným procesom 

mytologizácie – takým pólom určite dlho zostane.“ Nemôņe to byť inak, keďņe, 

ako hovorí Sulima, kultúra poľských roľníkov je doslova „podvedomím 

národnej kultúry“. (Sulima 1992: 4) To je ďalńia, zrejme najdôleņitejńia 

vlastnosť roľníckeho charakteru poľskej národnej kultúry, ktorá je bázou pre 

jeho ostatné vlastnosti.  

 „Ťaņko je samozrejme moņné poprieť“ – dodáva Bukraba-Rylska – „ņe sa 

v tomto procese pretrvávania, ale aj metamorfózy mení ńtruktúra samotného 

pojmu (ľudovej kultúry – doplnila J. L.-O.) a tieņ reality, na ktorú sa vzťahuje. 

Z predmetu skúmania (...) sa čoraz viac mení na nástroj, jazyk opisu iných 

                                                 
5
 Mám dojem, ņe pojem občianstvo tu skôr znamená patriotizmus. Zmysel pojmu občianstvo je veľmi spätý s kultúrnym 

kontextom, z ktorého pochádza. Občianstvo je v poľskej verzii aktívnym postojom v boji o zachovanie národnej identity 

a budovanie ńtátnosti, zatiaľ čo v západoeurópskej verzii súvisí s Francúzskou revolúciou a jej občianskymi výdobytkami.  
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javov. Z objektu vzbudzujúceho odpor alebo očarenie – sa mení na niečo ako 

meradlo, podľa ktorého sa určuje hodnota fenoménov súčasnej kultúry. 

Postupne tieņ prestáva byť dôleņitý súpis stavu existencie tak či inak chápaných 

prvkov, ktoré patria do tejto kultúry a začínajú sa objavovať otázky o ich úlohe 

v beņnom ņivote (...) Ukazuje sa, ņe nemyslíme ani tak «o nej» ako skôr «podľa 

nej» a nejde ani tak o to, ņe na ňu orientujeme svoje vedomé činnosti, ako skôr 

o to, ņe sa vo svojom konaní dávame bezmyńlienkovite viesť v nej obsiahnu-

tými direktívami alebo menej zjavne predpísanými postupmi.“ (Bukraba-

Rylska 2004: 135-136) Takto hodnotí ďalńie črty výskytu roľníckych hodnôt 

v národnej kultúre Bukraba-Rylska. 

 Nakoniec teda vidíme, ņe v rámci vńeobecnej tendencie poľskej kultúry 

stotoņňovať sa s roľníckymi hodnotami sa postoje novousadlíkov neodlińujú od 

tých, ktoré boli identifikované v prezentovaných výskumoch Bukraba-Rylskej. 

A teda súčasne s kultivovaním vedomého nesúhlasného postoja k súčasnej 

civilizácii sú poľské alternatívne komunity ponorené v roľníckom charaktere 

poľskej národnej kultúry tak isto ako zvyńok poľskej spoločnosti.  
 

Spoločenské pôsobenie novousadlíkov na dedine 
 

Kritika novousadlíkov nie je umením pre umenie. Vo vńetkých troch komuni-

tách, ktoré som navńtívila jednak za účelom skúmania, ako aj súkromne, bola 

snaha iniciovať spoločenské vzdelávanie pre roľníkov. Takáto činnosť sa 

realizuje vo voľnom čase a poľská inteligencia ju chápe ńpecifickým spôso-

bom, čiņe ako druh misie, povinnosti voči lokálnej spoločnosti. Je vńak ťaņké 

odlíńiť v tomto postoji to, čo má slúņiť na obohatenie prostredia, od toho, čo 

má relaxačný charakter. Súdiac podľa vlastnej skúsenosti, keďņe sama 

spoločensky pôsobím, a tieņ podľa pozorovaní kolegov, spoločenská práca, 

hoci zaberá voľný čas, je druhom tvorivej práce a prináńa ohromnú satisfakciu. 

V poľskom jazyku kedysi jestvovalo pre tento druh činnosti označenie 

„entuziasti“ v zmysle spoločenskí aktivisti. (Na tému prístupu novousadlíkov 

k pracovnému a voľnému času pozri Laskowska-Otwinowska 2008: 145-151) 

Spoločenská práca vńak nie je vņdy celkom účinná. Niekedy má malý či 

dokonca ņiadny účinok. Komunita z Warmie opisuje osudy svojho 

spoločenského pôsobenia takto:  

- Začalo sa to v r. 1989, osadníci  (doplnila J. L.-O.) kandidovali vo 

voľbách a vznikla taká samosprávna skupina, ktorá vytrvala dve volebné 

obdobia. Ten druh myslenia dopredu bol dôležitý. Pritrafil sa dobrý 

starosta. (...) Reakciou na pôsobenie tejto skupiny bol vznik niečoho ako 

„Domobrana“; 

- Pomáhal som vždy v komisii pre kultúru a nejde o to, že by som nechcel 

spoločensky participovať, ale nechcem byť politikom alebo človekom 

v administratíve. Som umelec; 



Sociológia 41, 2009, č. 2 109 

- V tomto čase sa vrátila tá koncepcia, aby sa už naozaj založil osvetový 

klub pre staršie deti, no a rovnako, ak nie predovšetkým, pre deti z dediny. 

Aby sa s nimi robili záujmové činnosti, raz divadelné, raz hudobné, raz 

výtvarné. Myslím, že skôr či neskôr to spravíme, lebo je to potrebné pre 

naše deti (...) Áno, sú ochotní. Aj oni výrazne pociťujú potrebu, aj vďaka 

médiám atď., rodičia tých dedinských detí už vidia takú priepasť medzi 

dedinskými a mestskými deťmi, keďže tu je prístup k akýmkoľvek takýmto 

mimoškolským činnostiam veľmi ťažký a nákladný.  

V oblasti Lubartowa nebolo pôsobenie novousadlíkov v lokálnej samospráve 

také úspeńné. Jednako v roku 2006 jedna z miestnych skupín kandidujúcich vo 

voľbách do samosprávy ako nezávislí poslanci pozývala dve predstaviteľky 

novousadlíkov, aby sa angaņovali v budúcom obecnom zastupiteľstve. Bola to 

skupina, ktorá sa skladala z predstaviteľov miestnej inteligencie: riaditeľ 

Zdruņenia ńkôl, riaditeľ múzea Palác Zamoyských, kandidát do obecného 

zastupiteľstva, sociológ a politológ s titulom doktor atď. Obe predstaviteľky 

novousadlíkov odmietli z osobných dôvodov, no potvrdili, ņe budú ochotne 

kandidovať v nasledujúcich voľbách za ńtyri roky. Ťaņko odpovedať na otázku, 

či je pozvanie predstaviteliek novousadlíkov na kandidovanie vo voľbách 

dôkazom toho, ņe časť miestneho obyvateľstva začína vnímať hodnotu 

myńlienok, ktoré reprezentujú, alebo ide len o reakciu úzkej skupiny tunajńej 

inteligencie, ktorá sa začína stavať proti nemennému, zastaranému mocen-

skému systému v spádovej obci. Koniec koncov so zanedbateľným úspechom, 

keďņe po voľbách zostalo pri moci predchádzajúce vedenie. Obyvatelia si 

zvolili radńej moņnosť zachovať uņ známe rozloņenie síl neņ riskovať zvolenie 

kandidátov, ktorí síce deklarovali lepńiu orientáciu v otázkach civilizačného 

prispôsobenia sa poņiadavkám Európskej únie, ale ohlasovali aj redukciu 

úväzkov na obecnom úrade.  

 Okrem toho stojí za to sa opýtať, čo sa dialo v priebehu posledných takmer 

30 rokov, čo umoņnilo zmenu uhla pohľadu prinajmenńom časti miestneho 

obyvateľstva na podivných prińelcov z miest? Nepochybne by som prvé miesto 

priznala vstupu Poľska do Európskej únie a otvoreniu hraníc a tieņ nadviazaniu 

pracovných kontaktov s inými krajinami EÚ, čo sa spájalo so vzájomnými 

návńtevami. Napríklad spádová obec Kamionka, v ktorej sa nachádzajú domy 

novousadlíkov, nadviazala priateľstvo s bretónskou „spriatelenou obcou“ 

Gourin. Stalo sa tak z iniciatívy a vďaka ťaņkej práci Nicole Grospierre-

Słomińskej, Francúzky, jednej z novousadlíčiek. Cestovanie do Francúzska 

a bezprostredný kontakt s tamojńím obyvateľstvom a inńtitúciami spôsobil, ņe 

lokálni poslanci prestali vnímať novousadlíkov ako podivínov. Na zmenu 

vnímania muselo vplývať aj spoločenské pôsobenie dvoch spolkov, ktoré ako 

jediné pôsobili v spádovej obci Kamionka, a to spolku Kľúč a ekologického 

spolku Pre Zem, ktorých zakladateľmi boli v oboch prípadoch novousadlíci na 
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čele s Nicole Grospierre-Słomińskou a Evou Kozdrajovou. Spoločenskú pôsob-

nosť vo forme spolkov organizujú vńetky mnou opisované tzv. alternatívne 

komunity v Poľsku. Nakoniec, no v neposlednom rade dôleņitým činiteľom, 

ktorý zrejme spôsobil, ņe dedinčania zmenili názor na novousadlíkov, bolo 

„dorastanie“ – ako to opisovali roľníci z radov novousadlíckeho obyvateľstva  

a ich čoraz pokojnejńí a prispôsobivejńí postoj k miestnemu obyvateľstvu. 

Teraz sa prizrime druhému z uvedených činiteľov akceptácie prítomnosti 

a v poslednom období aj spoločenskej roly prisťahovalcov na dedine v okolí 

Lubartowa. 

 Ekologický spolok Pre Zem začal výchovno-vzdelávaciu činnosť tým, ņe 

zaloņil tzv. zelené ńkoly pre ņiakov a kurzy agroturistiky pre ņeny z dediny. Na 

výchovno-vzdelávacie účely slúņilo aj vydávanie bulletinu Pozitívne zvesti, 

v ktorom boli uverejňované články s ekologickou tematikou, vlastné básne, 

kresby atď. Na prelome 20. a 21. storočia vyńlo 15 čísel bulletinu. V tom istom 

období prebiehala spolupráca s lubartovským kultúrnym strediskom, v ktorom 

boli organizované individuálne výstavy výtvarného umenia, výtvarné a hu-

dobné kurzy. V ďalńích rokoch sa profesionalizovala činnosť spolku. Jeho 

aktivita sa zamerala viac na realizáciu veľkých projektov s občianskou 

tematikou (ľudské práva, rozvoj antidiskriminačného povedomia atď.), ale aj 

na menńie projekty, ktorých cieľom bolo vyrovnať vzdelávacie moņnosti 

dedinskej a mestskej mládeņe. Naďalej prebiehajú kultúrne projekty, a to veľmi 

novátorské. Na dedine moņno absolvovať kurzy u jedného z členov zdruņenia 

filmového umenia alebo u profesionálov reportáņneho umenia, ktorých 

pozývajú na tento účel. Jednotlivé projekty sú prezentované na internetovej 

stránke spolku na adrese: www.dlaziemi.org. 

 Na začiatku 21. storočia bol v spádovej obci Kamionka z iniciatívy Nicole 

Grospierre-Słomińskej zaloņený druhý spolok s názvom Kľúč. Jeho členmi sú 

mnohí predstavitelia lokálnej komunity, obyvatelia Kamionky, roľníci. Hlav-

ným cieľom tohto spolku je organizovať kultúrnu výmenu medzi obcou 

Kamionka a bretónskou obcou Gourin, s ktorou nadviazali priateľstvo. Oby-

vatelia oboch obcí sa navzájom navńtevujú, organizujú kultúrne podujatia, 

prispievajúce k hlbńiemu vzájomnému poznaniu, výmenné pobyty mládeņe. 

Tým sa zároveň spádová obec Kamionka otvorila svetu a prekonala 

nedôverčivý postoj k cudzincom, ktorý je charakteristický pre dedinské oblasti. 

 Komunita z Warmie má o niečo viac organizácií. Je to vďaka tomu, ņe 

komunita tamojńích novousadlíkov je oveľa menej homogénna. Skladá sa 

z viacerých skupín, ktoré sa prisťahovali v rôznom čase a vytvorili si oveľa 

silnejńie väzby v rámci skupiny neņ s ostatnými skupinami, hoci nemoņno 

povedať, ņe by medzi nimi boli nepriateľské vzťahy. Tamojńie neziskové 

organizácie sú: spolok Zelená spádová obec, umelecko-ekologický spolok 

Rukou-Dielo a tieņ spolok dedinského divadla Węgajty. Dedinské divadlo 
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začalo hrať predstavenia v prispôsobenej stodole na okraji dediny Węgajty 

v spádovej obci Jonkowo eńte v roku 1986. O ńtyri roky neskôr vznikol spolok. 

V súčasnosti v ňom naraz pôsobia dve umelecké skupiny: Oblastné divadlo 

Węgajty a Zbor divadla Węgajty. Od roku 2000 oblastné divadlo organizuje 

kurzy, na ktorých prebieha výučba spevu a tradičného tanca, kurzy hereckých 

techník, kurzy hlasového prejavu a konajú sa tu tieņ skúńky predstavení. Zbor 

vznikol v roku 1994. Súbor tvoria umelci, muzikológovia a teatrológovia 

z rôznych európskych krajín. Zbor interpretuje a uvádza sakrálnu hudbu, hľadá 

ju prostredníctvom terénnych výskumov a organizuje aj medzinárodné 

stretnutia Dráma a liturgia. Viac informácií o týchto súboroch je moņné získať 

na stránkach www.teatr.wegajty.go.pl a tieņ www.schola.wegajty.pl. 

 Umelecko-ekologický spolok Rukou-Dielo sídli v Godkách v spádovej obci 

Jonkowo. Bol zaloņený v roku 1998. Spolok tvoria výtvarní umelci, ktorí 

kaņdoročne organizujú výstavy, jarmoky a festivaly vlastných ručných prác 

a prác ľudových tvorcov z okolia. Tieto činnosti majú slúņiť na propagovanie 

a podporu regionálnej tvorby, spoločenskej integrácie a tieņ na ńírenie 

ekologických ideí. Členovia spolku vedú výtvarné krúņky pre deti a mládeņ vo 

Verejnej základnej ńkole v Derci a Godkách. Zaujímavé informácie o spolku 

moņno nájsť na stránke www.rekadzielo.art.pl. 

 Spektrum činností spolku Zelená spádová obec z Pupiek sa prekrýva s ob-

lasťou ekologickej výchovy a vzdelávania mládeņe a roľníkov ekologického 

spolku Pre Zem. Navyńe dali podnet na zaloņenie detského parku pre oddych a 

zábavu a tieņ na vydávanie miestnych novín.  

 Nakoniec spomeniem len organizáciu spätú s novousadlíkmi z Wolimierze. 

Toto spoločenstvo sme uņ obńírnejńie opísali. V Izerských horách pôsobí od 

roku 1989 Nadácia pre podporu alternatívnych a ekologických kultúr. Jej 

úlohou je podpora ekologických a umeleckých činností. Viac sa o tejto téme 

moņno dozvedieť zo stránky www.klinikalalek.art.pl.  
 

Hodnotenie spoločenskej činnosti novousadlíkov obyvateľmi dediny 
 

Činnosť organizácií novousadlíkov získava od pôvodných obyvateľov rozličné 

hodnotenia. Stretávame sa teda s hodnoteniami veľmi dobrými, ľahostajnými, 

a tieņ sa dozvedáme, ņe títo obyvatelia sa o činnosť spolkov vôbec nezaují-

majú, alebo ju hodnotia zle. O činnosti divadla Węgajty sa obyvatelia okolitých 

dedín vyjadrovali takto:  

- „(...) chodia a vypytujú sa, čo sa tu kedysi robilo, nuž, aby to úplne 

nezaniklo (...). Vďaka tomuto nášmu divadlu sa tu tuším takto veľmi veľa 

tej tradície zachovalo (...). Niečo by chýbalo, keby tu neboli (...). Oni asi 

majú taký dosť dobrý vplyv na tú mládež“; 
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- „vždy príde niekto z divadla, tým deťom sa venuje, robia tie venčeky (...). 

To sa teraz už niekoľko rokov tie venčeky púšťajú. Ale to je už skôr 

zásluha divadla.“ 
 

Ako vidíme, divadlo Węgajty získava od miestnych obyvateľov pozitívne 

hodnotenia tak za svoje výchovno-vzdelávacie aktivity, ako aj za umelecký 

prejav, hoci niektorí respondenti priznávajú: „ťažké tie predstavenia niekedy 

hrajú a je ťažké im porozumieť“. Napriek tomu zo vńeobecného hodnotenia 

vychádza divadlo veľmi dobre:  

- „určite to divadlo veľmi veľa dáva, lebo prinajmenšom v tlači sa možno ... 

v tej lokálnej televízii sa možno niečo dozvedieť a vôbec ľudia o niečom 

takom počujú, že niečo také je. A veľmi veľa ľudí vie o tomto mieste práve 

vďaka tomuto divadlu.“ 
 

Rovnako aj výchovno-vzdelávacia činnosť Umelecko-ekologického spolku 

Rukou-Dielo získava pozitívne hodnotenia: 

- „Pán Ł. sa tu snažil zapojiť deti do nejakých tých svojich kurzov, moju 

dcérku do toho stiahol (...). V minulom roku to bolo. Robili z hliny rôzne 

druhy...neskôr bola dokonca výstavka, taký Jarmok sv. Bartolomeja. 

Maľovanie na skle, maľovanie obrazov. A teraz sa snažia zaujať deti 

kaplnkami (...). Majú taký kurz, tam im pani Ł. vysvetľuje ako, prečo – 

objavovanie krásy, uvažovanie o tej kaplnke (...)“. 
 

Zdá sa, ņe činnosť ekologického spolku Pre Zem z komunity v okolí Lubartowa 

sa tieņ stretáva u obyvateľov dediny s pozitívnym ohlasom: 

- „cez prázdniny boli u nich také kurzy (...) boli sme tam u nich celá 

skupina a robili sme také rôzne veci z hliny. (...) Veľmi milé boli tie 

kurzy.“  
 

Pamätná kniha, ktorú spolok vedie, je dobrým zdrojom názorov o jeho pôso-

bení. Nachádzame v nej entuziastické myńlienky, dokonca také, v ktorých 

mládeņ tvrdí, ņe sa počas kurzov, ktoré organizuje tento spolok, naučia viac 

ako v ńkole za celý rok. Miestna ńkola tieņ veľmi oceňuje projekty spolku, 

ktoré majú za cieľ vyrovnať výchovno-vzdelávacie ńance tunajńej a mestskej 

mládeņe: vedenie chemických, matematických a dokonca astronomických 

krúņkov a tieņ filmových a reportérskych kurzov. Stredné ńkoly v samotnom 

Lubartowe prijímajú veľmi ústretovo vńetky iniciatívy spolku a snaņia sa cez 

ne realizovať projekty popri tom, ņe realizujú aj svoje vlastné projekty. No 

napriek podpore predstaviteľov ńkôl činnosť spolku často nie je známa vńetkým 

obyvateľom dediny a to najmä tým, ktorí nemajú deti v ńkolskom veku. Počia-

točné pochybnosti, ktoré sa zrodili z toho, ņe spolok propagoval ekologické 

zásady, vznikli na jednej strane z nepochopenia a na druhej strane z malej 

efektivity činností spolku, vyvolali skeptické postoje u roľníkov a nezáujem 
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o iné činnosti tejto organizácie. Jednako vńak treba na tomto mieste poukázať 

na to, ņe slabou stránkou tohto regiónu je vńeobecne nízka angaņovanosť 

v spoločenskom ņivote, čo sa netýka len participácie v činnostiach, ktoré 

organizujú novousadlíci. Názor o slabej zaangaņovanosti miestnych roľníkov 

v spoločenskom ņivote vyjadrujú oni sami v mnohých výpovediach, ktoré som 

zozbierala.  

 Jednou z väčńích návńtevností sa mohol pochváliť projekt Mecenáńi 

a milovníci kultúry – cyklus nedeľných stretnutí s umením – zameraný skôr na 

miestnu inteligenciu, ktorá sa dostavila v dosť veľkom počte. V súčasnosti sa 

spolok sústreďuje na realizovanie projektov zameraných na mládeņ. Snaņia sa 

„vychovať“ si dospelých odberateľov, ľudí uņ viac otvorených moņnostiam, 

ktoré im poskytuje spoločenská a kultúrna aktivita.  
 

Kultúrno-osvetové preferencie obyvateľov z dedinských a malomestských 

oblastí 
 

Aby sme mohli odpovedať na otázku, či ponuka predkladaná komunitami 

novousadlíkov zodpovedá potrebám spoločností, v ktorých sa usadili, treba sa 

venovať problému kultúrnych preferencií na dedine. Na tento cieľ si opäť 

poslúņim výskumami, ktoré realizoval Inńtitút pre rozvoj dediny a roľníctva 

Poľskej akadémie vied. (Bukraba-Rylska 2000; a tieņ Fedyszak-Radziejowska 

2001) Zozbieraný materiál v ńtyroch skúmaných sídlach rôznej veľkosti
6
, 

spomedzi ktorých je najväčńia Białowieża s počtom obyvateľov 2433 osôb, 

jednoznačne poukazuje na najväčńí záujem o akcie na pobavenie a najmenńí 

o tzv. vysokú kultúru. V tomto kontexte tieņ nachádzame vysvetlenie ambi-

valentného vzťahu miestnych divákov k aktivitám divadla Bábková klinika, 

ktoré síce usporadúva akcie, teńiace sa veľkému záujmu, sú akceptované v ich 

zábavnej forme, avńak sú kritizované za prezentovaný intelektuálny obsah, 

ktorý patrí do oblasti vysokej kultúry a je nezrozumiteľný pre obyvateľov 

okolitých sídiel. Aj predstaveniam divadla Węgajty bola často vyčítaná 

nezrozumiteľnosť v ich intelektuálnom rozmere. V oblasti dopytu po kurzoch 

roľníci stavajú na prvé miesto praktické poznatky, ktoré súvisia s ich 

hospodárskou činnosťou: nové technológie, spôsoby predaja produktov, právne 

poznatky. Avńak výchovu a vzdelávanie, ktoré ponúkajú zdruņenia novousadlí-

kov, predstavujú ńkolenia o vńeobecnej situácii roľníkov v EÚ a odborné 

poznatky o ekologických opatreniach, ktoré sa nachádzajú v oblasti najmen-

ńieho záujmu roľníkov. Takņe jednak posolstvá vysokej kultúry, ako aj 

výchovno-vzdelávacia ponuka spolkov novousadlíkov sa nachádzajú na samom 

konci záujmu obyvateľov okolitých dedín. Len u mládeņe v ńkolskom veku sa 

                                                 
6
 Preskúmaná bola reprezentácia sídiel v Poľsku od Białowieże cez menńie mestečká aņ po dediny, ktoré sa nachádzajú 

v rôznych častiach krajiny: Przedbórz, Popiełów, Lipnica. 
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stretávame so záujmom o vysokú kultúru, čo autori vysvetľujú eńte ņivou, 

nezabudnutou náplňou ńkolskej prípravy: „Ņiaci, ktorí končia základnú ńkolu 

teda predstavujú osobitne vďačné obecenstvo pre ambiciózne posolstvá (...). 

Jednoznačne vidieť, ako sa so zvyńujúcim vekom zmenńuje záujem responden-

tov o takmer vńetky druhy kultúrnej ponuky dostupnej v ich prostredí, a preto 

je dôleņité vynaloņiť úsilie na zamedzenie tejto erózie aktivity, najmä v oblasti 

«elitných» posolstiev, ktoré sa prakticky nenachádzajú medzi záľubami 

a orientáciami obyvateľov dediny.“ (Bukraba-Rylska 2000: 134) Sociológovia 

koniec koncov zaznamenávajú tú istú tendenciu v celej poľskej spoločnosti, čo 

kladú na vrub civilizačnej zmene, ktorá je spojená s prevahou konzumného 

hedonizmu. Osobitne smutne vyzerá rovnaký nezáujem o vysokú kultúru u ľudí 

s vyńńím vzdelaním. Zdá sa, ņe vo vńetkých vzdelanostných kategóriách 

začínajú plniť prvoradú úlohu audiovizuálne prostriedky, čím nastáva proces, 

ktorý sa uņ takmer 50 rokov nazýva «zdomácnením» kultúry, čiņe „preo-

rientovanie kultúrneho ņivota smerom k domestifikácii, ktorá sa chápe ako 

protiklad k participácii v inńtitucionalizovaných formách umeleckej kultúry“. 

(Falkowska 1997: 191) 

 Rovnako potvrdzuje uvedenú tendenciu aj test kultúrnych kompetencií. 

Najsilnejńou stránkou vńetkých respondentov, okrem najstarńích, sú poznatky 

z oblasti populárnej kultúry získané z médií. Na druhej strane ľudí s najvyńńím 

vzdelaním charakterizuje najvyńńia úroveň osvojených poznatkov o cudzích 

kultúrach. Výskum Inńtitútu pre rozvoj dediny a roľníctva Poľskej akadémie 

vied, ktorý viedla Bukraba-Rylska, sa týkal napokon mimoriadne zaujímavej 

otázky kompetencií v rozličných témach: od populárnych poznatkov cez oblasť 

vysokej kultúry aņ po ľudové poznanie. Tento výskum vedie k prekvapujúcim 

(a moņno nie aņ takým prekvapujúcim!) záverom. Teda: „(...) analýza ukázala, 

ņe respondenti poznajú lepńie pojmy, ktoré sa týkajú pôsobenia v súčasnom 

globálnom svete, neņ tie, ktoré sa týkajú ņivota v lokálnom dedinskom pro-

stredí, odkiaľ predsa nemohli zmiznúť bez stopy prvky tradičného dedičstva. 

(...) pozorovaný jav nás stavia zoči voči paradoxnému faktu (...). Respondenti 

sa totiņ celkom dobre orientujú vo veciach, s ktorými sa beņne nevyhnutne 

nestretávajú, zato predmety, ktoré sa eńte vyskytujú v ich okolí, sú pre nich 

neznáme.“ (Bukraba-Rylska 2000: 165) Z tohto faktu autorka práce odvodzuje 

závery, ktoré sú v súlade s mojimi závermi ohľadne významovej dezorientácie 

obyvateľov dediny: „...ņijú (...) akosi v dvoch realitách, ale kaņdá z nich je 

svojím spôsobom neúplná: svet kaņdodenného ņivota je pozbavený názvov, 

naopak, «mcdonaldizovaný» svet súčasnej kultúry poznajú najčastejńie len 

z nálepiek, z prázdnych označení, keďņe predmety, ktoré predstavujú ich obsah 

sú vzdialené. (...) Tu sú objekty pozbavené významov, tam – významy bez 

objektov.“ (Tamņe) Dokonca aj keď vezmeme do úvahy, ņe po vstupe do 

Európskej únie a otvorení hraníc sa mohla dostupnosť skúsenosti s globalizova-
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nou kultúrou značne zlepńiť, máme do činenia so ńirńím javom. Tento sa 

objavuje, ako napovedá autorka, uņ začiatkom 20. storočia, o ktorom Georg 

Simmel písal: „... výraznou tendenciou je tu vzďaľovanie sa človeka od toho, 

čo je blízke a pribliņovanie sa k tomu, čo je vzdialené“. (Bukraba-Rylska 2000, 

citované podľa Simmel 1997: 453) Výskumy kultúrnych kompetencií obyvate-

ľov dediny zo začiatku 21. storočia potvrdzujú aj bezprostredné výpovede, 

ktoré hovoria o dezorientácii vo svete významov. „Tento proces, ako napove-

dajú výsledky spomínaného výskumu, môņe sprevádzať rozpad sémantických 

väzieb, erózia zmyslu, strata významu. Zároveň ņiadny z takto neúplných 

a krehkých kultúrnych svetov – jeden opúńťaný, druhý nadobúdaný – sa 

nemôņe stať svetom v plnej miere ľudským, tým ņiaducim antropologickým 

poriadkom, osvojenou, usporiadanou realitou, ktorá je vybavená trvalými 

symbolickými vzťahmi.“ (Bukraba-Rylska 2000: 165) 

 V takomto prostredí sa ľudia s najvyńńím vzdelaním javia ako najaktívnejńí 

v oblasti spoločensko-kultúrnych činností, čo potvrdzuje eńte jeden jav typický 

pre vzdelanostné kategórie: „Ľudia so základným vzdelaním sa častejńie 

odvolávajú na počínanie miestnych úradov a ľudia s najvyńńou vzdelanostnou 

úrovňou vnímajú v úlohe oņivovateľov kultúry predovńetkým inńtitúcie a 

v menńej miere tieņ konkrétnych jednotlivcov - vodcov, tvorcov a dejateľov“ 

(tamņe, s. 130), ktorí berú kultúrne záleņitosti v lokálnom prostredí do 

vlastných rúk. Poukazuje sa taktieņ na potrebu zaangaņovať samotných 

obyvateľov. Spomedzi respondentov s vyńńím vzdelaním pracovalo 57,3% 

v prospech svojho spoločenského prostredia. Spomedzi tém, ktoré zaujali 

pozornosť respondentov, boli najdôleņitejńie predovńetkým tie, ktoré boli 

spojené s miestom ich bydliska, potom ńtátne záleņitosti a potom celosvetové. 

Ņiaľ, rovnako ani záleņitosti regiónu sa respondentom nezdali atraktívne. Aj 

preto autorka formuluje postulát zaangaņovať lokálne spoločenstvá do tvorby 

kultúrnej identity vlastných regiónov. (Tamņe, s. 192) Zdá sa teda, ņe úlohy 

spojené s touto oblasťou poznania a činnosti čakajú na splnenie zo strany 

spolkov novousadlíkov.  
 

Rola inteligencie na súčasnej dedine 
 

Spoločensko-vzdelávacie činnosti na dedine samozrejme nespadajú len do 

oblasti pôsobenia novousadlíkov. Podobne jav sťahovania sa z mesta na dedinu 

vťahuje čoraz ńirńie kruhy, natoľko ńiroké, ņe uņ vzbudil záujem populárnej 

tlače, ba dokonca sa na trhu časopisov objavil ńpecializovaný titul Mimo mesta, 

ktorý radí, ako si vybrať vyhovujúce miesto, z čoho postaviť dom, ako si 

zaloņiť záhradu a ... ako na tomto rozhodnutí zarobiť! Tento jav sa stal tieņ 

predmetom záujmu poľského vedeckého sveta. Skúma sa na mnohých 

úrovniach vrátane kontextu novej vrstvy dedinskej inteligencie, ktorá sa rozvíja 

vďaka presídlencom. „Profesorka matematiky kúpila na opravu starú chalupu 
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a deväť hektárov. (...) V susednej obci sídlia na ńtrnástich hektároch manņelia 

ekológovia s troma deťmi, pracujú trochu vedecky cez internet, okrem toho 

chovajú ovce, koňa (...). O pár kilometrov ďalej sú ďalńí, uņ starńí manņelia, 

varńavskí historici umenia. (...) Ďalńí sme my – umelkyňa sochárka a niņńie 

podpísaný historik, obaja profesionálne činní a vďaka internetu môņeme 

väčńinu času v skutočnosti tráviť prácou, ale tu, tristo a niekoľko desiatok 

kilometrov od Varńavy. (...) Nańa prítomnosť na suwalskej či severomazurskej 

dedine spolu s čoraz početnejńím výskytom vzdelaných mladých predstaviteľov 

tunajńieho pôvodného obyvateľstva vytvára sociologický jav hádam uņ hodný 

povńimnutia“ – píńe známy poľský historik a súčasne „utečenec“ z mesta 

Bogdan Cywiński, keď uvaņuje o ideových vzoroch – inteligencie a roľníkov, 

ktoré sa podľa neho môņu stať základom hodnotového systému tejto novej 

spoločenskej kategórie. (Rzeczpospolita, 21.-22. 1. 2006, s. 7) 

 Môņu vńak naozaj osadníci z radov inteligencie, ktorí sa objavujú na 

poľskej dedine, ku ktorým počítam aj novousadlíkov, pomôcť vo formovaní 

novej podoby týchto území? Najmä vzhľadom na výrazný nesúlad medzi 

kultúrnymi ańpiráciami obyvateľov malých a stredne veľkých lokálnych spo-

ločností opísaných vo výskume Bukraba-Rylskej na jednej strane a kultúrno-

vzdelávacou ponukou spolkov novousadlíkov na strane druhej? Výsledky 

výskumov ukazujú, ņe situácia spolkov a ich ponuka by si vyņadovala isté 

zmeny. 

 Spomedzi prejavujúcich sa ťaņkostí by som povaņovala za najdôleņitejńiu 

nízku autoritu týchto skupín u miestneho roľníckeho obyvateľstva. Zistilo sa 

totiņ, ņe očakávania od vodcov na dedine sa viaņu s poņiadavkou, ktorú 

novousadlíci nedokáņu zvládnuť. Je ňou práca na poli. Ako píńe Fedyszak-

Radziejowska, dedinská spoločnosť vkladá najväčńiu dôveru v ľudí, ktorí 

spájajú roľnícku hospodársku aktivitu s väzbotvornou aktivitou s kultúrnym 

a spoločenským charakterom: „Ľudí priťahuje k vodcovi hospodárska činnosť 

a prináleņitosť do spoločenstva.“ (Fedyszak-Radziejowska 2001: 239) Treba 

eńte dodať, ņe opísaný vodca je vo vńeobecnosti lokálny podnikateľ: človek s 

dobrým vzdelaním, ńikovný a zámoņný. „Nepochybne ich moņno zarátať do 

elity (tak sú vnímaní): dbajú o svoju pozíciu a prestíņ v prostredí aj pomocou 

vedomého uskutočňovania činností s charitatívnym charakterom“ (tamņe, 

s. 227), a teda spĺňajú vńetky očakávania dedinčanov voči ľuďom, ktorí sa 

v súčasnosti nazývajú úspeńnými ľuďmi
7
. V nich Feduszak-Radiejowska vyba-

dala nástroj pretvárania poľskej dediny: „Zdá sa, ņe práve dedinskí podnikatelia 

v obrovskej miere menia tradičnú spoločensko-profesiovú ńtruktúru dediny, 

hierarchiu prestíņe a skladbu tradičnej dedinskej elity. Ich úloha v procese 

zmien dedinských spoločností jednak na poli hospodárstva, spoločensko-

                                                 
7
 Tieto očakávania som opisovala v článku: Przedsiębiorczość polskiej wsi. In: Kultura i społeczeństwo, nr. 1, IFiS PAN, 

Warszawa 2000. 
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profesiovej ńtruktúry, ako aj v oblasti vedomia je nedoceniteľná.“ (Fedyszak-

Radziejowska 2001: 228)  

 Okrem týchto tendencií môņeme postrehnúť záujem, ba dokonca angaņova-

nosť dediny aj v umeleckých projektoch, najmä v tých, ktoré sú adresované 

roľníkom a vyuņívajú domácu tradíciu. Očividné je to na príklade dedinského 

divadla Węgajty a predovńetkým na doteraz neopisovanej činnosti umelcov, 

ktorí sa usadili v Lucime pri Toruni. (Por. Kwiatkowska 2005, 2006) Akcie, 

ktoré sa začali eńte v roku 1977 a zanikli na začiatku 90. rokov, urobili 

z tunajńích roľníkov nielen početných pasívnych odberateľov ponúkaných kul-

túrnych predstavení, ale inńpirovali ich k vlastnej umeleckej tvorbe. Podujali sa 

na ňu lucimské ņeny, ktoré zaloņili vlastné zdruņenie: „Členky zdruņenia chápu 

svoje aktivity ako vlastný vklad k obohateniu činností, ktoré oņivili umelci. 

Vystupovali preto, aby bolo veselńie a zaujímavejńie.“ (Tamņe, s. 208) Čo je 

vńak zaujímavejńie, okrem spomínaných ťaņkostí s pochopením novátorských 

umeleckých posolstiev, ktoré sme spomínali v kontexte pôsobenia Bábkovej 

kliniky a dedinského divadla Węgajty a vďaka snahám umelcov z Lucimu 

vykazovali roľníci veľký záujem a potrebu pochopiť činnosti, ktoré sú na nich 

zamerané: „...lebo to bolo zo začiatku dokonca trochu nezrozumiteľné, akú to 

má symboliku, takņe museli niektoré fakty vysvetľovať (...) spočiatku dokonca 

samotný jazyk, ktorý pouņívali, bol taký cudzí, neoslovoval vńetkých, a tak 

názvy a také veci sa vlastne snaņili nejako preloņiť do takého vńedného jazyka“ 

(tamņe, s. 209) – cituje výpovede svojich respondentov autorka výskumu 

v obci Lucim. Zdá sa, ņe práca umelcov s roľníkmi, ktorú opísala, priniesla 

dobré výsledky, keďņe medzi výpoveďami nachádzame také, ktoré dokazujú 

veľké pochopenie a vnímavosť pre umenie: „(ale) vysvetľovať umenie (...), to 

sú často veci nevysvetliteľné a často sa nedajú tak opísať (...) to bolo (...) 

hľadanie niečoho, čo predtým nebolo, čiņe to, čo je vlastne hlavnou úlohou 

umenia“. (Tamņe) Pre úplný obraz výsledkov práce novousadlíkov z Lucimu 

vńak eńte treba v súlade s autorkou dodať, ņe ich prítomnosť nie je hodnotená 

jednoznačne – popri chváliacich hlasoch zaznievajú aj hlasy kritiky, čo svedčí 

o rôznosti lokálneho prostredia. (Tamņe) 

 Popri aktivitách s umeleckým charakterom sa novousadlíkom javí ako 

dôleņité pole pôsobnosti oblasť regionálneho vzdelávania a výchovy. Ako 

vyplýva z výskumu Bukraba-Rylskej z roku 2000 (2000), lokálne dedičstvo je 

dobre známe iba vrstve najstarńích obyvateľov (tamņe, s. 153) a záleņitosti 

vlastného regiónu sa teńia záujmu len 8,8% respondentov, a to bez ohľadu na 

úroveň kultúrnych kompetencií v iných oblastiach, napríklad záujmu o vlastnú 

obec, krajinu, Európu či svet. Autorka výskumu kladie priamo otázku: „Aké 

posolstvo a odkaz teda vyplýva z výpovedí, ktoré sú zamerané na rozńirovanie 

kultúrnych vedomostí skúmaných ľudí, keďņe ich občiansku vnímavosť 

rozvíjajú takto selektívne buď v smere patriotizmu, ktorý je ohraničený na 
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vlastnú spádovú obec (dokonca pozbavenú regionálneho kontextu), alebo 

naopak – kozmopolitizmu, ktorý z nich robí, hneď ako vyjdú za ploty, «oby-

vateľov sveta» (...). A moņno by sa namiesto otázky, čo sa objavuje 

v posolstvách na tému kultúry, bolo treba opýtať na to, čo v nich chýba.“ 

(Tamņe, s. 162) Aj keď sa tieto výskumy uskutočnili eńte pred vstupom Poľska 

do EÚ a odvtedy sa zrealizovalo veľa projektov, ktoré mali za cieľ posilniť 

úlohu regiónov, nezdá sa, ņe by mohlo sedem rokov urobiť zázraky. Preto tieņ 

vidím priestor pre pôsobenie novousadlíkov práve v tejto oblasti problémov.  
 

Záver 
 

Mali by sme novousadlíkom vzhľadom na takú obmedzenú efektívnosť ich 

činnosti v dedinskom prostredí poradiť ukončenie ich pôsobnosti? Samozrejme, 

ņe nie – v súlade s metaforou kvapky, ktorá hĺbi kameň, ich aktivita musí 

priniesť výsledky. Treba sa vńak zamyslieť nad tým, komu môņe byť v takejto 

situácii adresované ich spoločenské pôsobenie. Na túto otázku sme uņ v pod-

state odpovedali. Odberateľom je v tomto prípade predovńetkým ńkolopovinná 

mládeņ, a tieņ miestna inteligencia, ktorá, čo som dokázala na príklade 

komunity z okolia Lubartowa, začína vnímať novousadlíkov ako spriaznenú 

skupinu. Podpora spolkovej činnosti novousadlíkov zo strany úradov, ktorá 

bola doteraz neveľká, môņe teda priniesť úņitok v podobe posilnenia prostredia 

lokálnej inteligencie, čo následne prinesie pozitívny výsledok vo vzťahu 

k celému dedinskému prostrediu.  

 Tak výskumníci, ako aj moji respondenti rôznymi spôsobmi zaznamená-

vajú, ņe poľská dedina je ohrozená stavom, ktorý sa v sociológii označuje ako 

stav anómie. Isté je to, ņe od obdobia 2. svetovej vojny sa uskutočňovali vlny 

radikálnych premien dediny. Tentoraz systémová transformácia vyvolala celú 

sériu kultúrnych zmien, ktorá spôsobila destabilizáciu uņ ustálených hodno-

tovo-normatívnych systémov. V prípade dedín, ktoré sa kontaktujú s komuni-

tami novousadlíkov, sa táto destabilizácia zdá eńte hlbńia, keďņe noví susedia 

nereprezentujú správanie charakteristické pre dominantnú kultúru. Jednako sa 

prostredníctvom pomalého procesu udomácňovania stávajú časťou lokálneho 

obrazu krajiny. Dedina si na nich začína zvykať a oni „dorastajú“ a prestávajú 

ńokovať výzorom či správaním. Pomaly akceptovaní aj miestnou inteligenciou 

ako „nańi“ začínajú byť uņitoční ako „tlmočníci“ v kontexte spomínanej 

spoločenskej dezorientácie, čím zároveň plnia historickú úlohu, ktorá sa 

nachádza v etose inteligencie - plniť civilizačnú misiu. Dokonca aj keď ide 

o malé skupiny, tento jav vykazuje vzrastajúcu tendenciu, a teda postreh, ņe 

presídlenci z miest z radov inteligencie môņu plniť takúto úlohu, sa môņe 

ukázať ako uņitočný. Pre porovnanie: na Slovensku jestvovali na začiatku 21. 

storočia dve takéto spoločnosti, ktoré patrili do siete GEN: Greenheart 

v Trenčíne a Zajeņka v Plieńovciach. Zaujímavou úlohou by bolo vyhľadať 
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ďalńie skupiny tohto typu, ktoré nie sú členmi siete GEN, a taktieņ preskúmať, 

či sa závery, ktoré sa týkajú komunít novousadlíkov v Poľsku, dajú vyuņiť aj 

v menovaných komunitách na Slovensku. Ak nie, bolo by sa treba opýtať, čím 

sa odlińujú slovenské skupiny a z čoho vyplýva ich ńpecifickosť. 
 

Justyna Laskowska-Otwinowska vyštudovala etnografiu na Varšavskej univer-

zite. Doktorát v odbore sociológia získala v Inštitúte filozofie a sociológie 
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zite kardinála Stefana Wyszyńského vo Varšave a riadi Etnografickú zbierku 

Archeologického a etnografického múzea v Lodži. Predložený článok je výsled-

kom štvorročného pobytu na opisovanom území, kde viedla terénny výskum.  
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