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N OW E W YSTAW Y W  W IELK O POLSK IM  PARKU  
ETNO G RAFICZNY M

Dnia 23 maja 1997 r. w W ielkopolskim  Parku Etnograficznym  udostępniono do 
zw iedzania trzy nowe wystawy. Są to ekspozycje stałe opracow ane zgodnie z projektem  
zagospodarow ania przestrzeni m uzealnej W ielkopolskiego Parku E tnograficznego. Pod 
w zględem  chronologicznym  osadzone są one w dość zbliżonym  czasie począw szy od 
pierw szego dziesięciolecia XX w. po lata 20-te, a  naw et 30-te tego stulecia. Ekspozycje 
te przedstaw iają dość zróżnicow ane zagadnienia, dopełniające się jednak  jako  elementy 
współtworzące rzeczywistość kulturow ą dawnej wsi wielkopolskiej. N ajstarszą, chro
nologicznie, z przygotow anych wystaw jes t ekspozycja obejścia średniorolnego chłopa 
ze wsi Dzierżanów położonej w południowo-wschodniej W ielkopolsce, w okolicach 
Krotoszyna. U ktad przestrzenno-architektoniczny prezentowanej zagrody tworzą obe
cnie dwa, docelowo trzy budynki: dom m ieszkalny (ryc. 1.), budynek inwentarski oraz 
przew idziana do translokacji stodoła z Fijałowa. Tem atem  zaaranżowanej w tych obie
ktach i wokół nich wystawy jest ukazanie warunków życia średniozam ożnej rodziny 
chłopskiej utrzym ującej się z pracy na roli a zam ieszkującej określony region etno
graficzny. Regionem  tym  jes t Z iem ia Krotoszyńska, czyli teren skupiony wokół miast: 
Krotoszyna, K oźm ina, Kobylina, Jarocina i Jutrosina a odpow iadający granicom  przed
wojennego powiatu krotoszyńskiego. Na tym  terenie dom inującą form ą gospodarow ania 
do okresu drugiej wojny światowej było rolnictw o i hodow la wsparte m ocno rozbu
dow anym  rzem iosłem . Rozwój kapitalistycznych form gospodarow ania w drugiej po
łow ie XIX w. przyniósł miejscowej ludności nową form ę zarobkowania. Była nią 
praca w kopalniach, hutach, cegielniach W estfalii i Nadrenii oraz gospodarstwach 
buraczanych Saksonii i B aw arii pow iązana oczyw iście z sezonow ą m igracją. M igrację 
ułatwiały bardzo dogodne połączenia kom unikacyjne stworzone przez adm inistrację 
pruską. Kandydat do pracy na wychodźstwie m usiał przebyć pieszo odcinek zaledwie 
paru kilom etrów, dzielący jego  dom od stacji kolejowej, skąd niemal bezpośrednio 
jechał do Berlina przez Leszno lub Rawicz. Ten styl pracy przybrał m asowe rozmiary 
na przełom ie wieków, a jego  celem  było zgrom adzenie pieniędzy na zakup ziemi, 
założenie nowego gospodarstw a lub w arsztatu rzem ieślniczego, spłacenie rodzeństwa. 
Jednak skutki m igracji m iaiy szerszy wym iar niż tylko zabezpieczenie i realizacja 
podstawowych potrzeb życiowych. Powracający z pracy na wychodźstwie przywozili 
bogaty bagaż nowych wzorów życia najbardziej czytelny w postaci artykułów mody, 
drobnej galanterii, naczyń, sprzętów, mebli a naw et maszyn. Prow okowały one do 
stopniowego wypierania tradycyjnych form  życia, do zm iany nie tylko jeg o  zewnętrznej
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R yc. 1. Chałupa z  D zierżanow a, w oj. kalisk ie. 
A bb. 1. W oh nan lage aus D z ierża n o w o , W oj. K alisz

oprawy ale też zachowań i świadomości. Z uwagi na dużą żywotność tego procesu 
niemal na przestrzeni całego stulecia ( 1. 80-te XIX w./l. 80-te XX w.) postanowiono 
uwypuklić go w form ie wystawy. Przy opracowywaniu tej ekspozycji posłużono się 
zasadą trwania obiektów w czasie i przestrzeni. Zgodnie z nią trzon wystawy wnętrz 
m ieszkalnych tworzą m eble i sprzęty adekwatne do tradycyjnego stylu życia zestawione 
w zwyczajowo określony sposób. Obiekty nabyte za pieniądze zapracowane na 
w ychodźstwie stanowią uzupełnienie tego podstawowego wyposażenia. Są one syno
nimami nowoczesności, nowego stylu życia i m yślenia. Najwięcej zgrom adzono ich 
w dużej izbie ulokowanej po prawej stronie sieni, a zajmowanej przez m łode pokolenie 
gospodarzy (ryc. 2, 3), z których jedno ze współm ałżonków lub oboje pracowali na 
w ychodźstwie aby spłacić rodzeństwo i osiąść na rodzinnym  gospodarstwie. Całe to 
wnętrze tchnie nowoczesnością, na co wskazują: sposób ustawienia sprzętów i mebli 
(stół stoi pośrodku izby, wokół niego krzesła, nad stołem  wisi lampa), form a mebli 
(oszklona serwantka na naczynia, m ałe okuwane kufry podróżne) i inne uzupełniające 
elem enty jak  importowany wózek spacerowy dla dziecka, gipsowe figurki im itujące 
szlachetną galanterię, porcelanowe naczynia firmy Rosenthal, oprawione w bogate ramy 
fotografie ślubne oraz powielająca wzory obce pam iątka chrztu św. M ała izba zajęta 
przez starsze pokolenie rodziny posiada odm ienne w yposażenie podkreślające ciągłość 
rodzimych, tradycyjnych wzorów, które w yznaczają: długi stół, ław a z oparciem  szcze
belkowym , szafa do żywności a przede wszystkim  „święty kąt” w narożniku izby.
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Nie brak jednak akcentów inform ujących 
o kontaktach z innymi środowiskami.
Przedstawiona ekspozycja stanowi modelo
wy zobiektywizowany obraz życia ro
dziny w określonych warunkach. W praw 
dzie ostatni w łaściciele prezentowanej 
chałupy zgodnie z m odelem  obow iązują
cym w Dzierżanow ie i sąsiednich wsiach 
również uczestniczyli w zarobkowych wy
jazdach jednak nie przechowali żadnych 
m aterialnych świadectw tej działalności 
poza przekazam i ustnym i. D latego też 
kom pozycję wystawy zbudowano w opar
ciu o obiekty pozyskane od innych rodzin 
zam ieszkujących w sąsiedztwie a podda
nych analogicznym  zachowaniom.

Nieco odmienny charakter ma kolejna 
nowa ekspozycja przygotow ana w sąsia
dującej z zagrodą z D zierżanow a chałupie 
z Sulmierzyc. W XVIII-wiecznym  dom o
stwie (obiekt wzniesiono w 1750 r.) urzą
dzono m ieszkanie i warsztat garncarza.
Podobnie do przedstaw ionej już  w ysta
wy, również ta prezentacja ma charakter 
m odelow y i stanowi fragm ent program u 
ekspozycyjnego W ielkopolskiego Parku 
Etnograficznego dotyczącego rzemiosł.
Garncarstwo to jedno z najstarszych i jednocześnie w ażniejszych rzemiosł usługowych, 
św iadczących o sam owystarczalności gospodarki w iejskiej. O biekt będący podm iotem  
ekspozycji pochodzi z południowej W ielkopolski z m iasteczka Sulmierzyce położonego 
przy daw nym  szlaku handlowym  z Kalisza do W rocławia. Jest to typowe miasto rol
nicze, którego mieszkańcy utrzym ywali się i częściow o nadal utrzym ują z uprawy 
roli, hodowli bydła oraz rzem iosła. Jednym  z najstarszych uprawianych w nim rzemiosł 
było garncarstwo, które już  od 1577 r. posiadało sam odzielny cech. Z  czasem  cech 
ten połączył się z innymi: płócienniczym  i falbierskim , a ostatecznie przekształcił się 
w cech rolniczy. Pod koniec XVIII w. pracowało w Sulm ierzycach trzech garncarzy, 
jednak  w wieku XX nie odnotowano w m ieście czynnego w arsztatu garncarskiego. 
W tym  czasie we wsiach i m iasteczkach w południowej i południowo-wschodniej W iel- 
kopolsce pracowało ich kilkunastu. Obecnie rzem iosło to prawie zanikło, pozostał 
jeden garncarz, który pracuje we wsi Czarny Bród w okolicach Chocza, w rejonie 
określanym  dawniej jako  „Garncarski Kąt” (nazwa pochodzi od dużego skupiska garn
carzy siedzących w sąsiadujących ze sobą wsiach: Białobłoty, Dziewiń Duży, O rlina 
Duża, Czarny Bród i in.). Rzem ieślnik ten jes t potom kiem  skoligaconych pod k. XIX w. 
rodzin garncarskich Czajczyńskich i Dzieciątkowskich, w których tradycje upraw iania 
rzem iosła sięgają pierwszej połowy XIX w.

Ryc. 4. Chałupa z Sulmierzyc, woj. kaliskie. 
Warsztat garncarski.

Abb. 4. Wohnanlage aus Sulmierzyce, 
Woj. Kalisz. Töpferwerks'tatt
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Ryc. 5. Chałupa z Sulmierzyc, woj. kaliskie. Warsztat garncarski. 
Abb. 5. Wohnanlage aus Sulmierzyce, Woj. Kalisz. Töpferwerkstatt

Przedmiotem ekspozycji jest typowy warsztat garncarski (ryc. 4) pochodzący z po
łudniowo-wschodniej W ielkopolski, a zestawiony w oparciu o urządzenia i wyroby 
pozyskane od Czajczyńskich i Dzieciątkowskich. W arsztat ten wyposażony jest w na
czynia i narzędzia do obróbki gliny, bezsponowe koło do toczenia garnków, szyn 
służący do ich odcinania oraz w gotowe wyroby surowe i wypalone (ryc. 5). Roz
mieszczono go w dwóch pom ieszczeniach trójw nętrznego domu, w małej izbie i w sie
ni, natomiast w dużej izbie urządzono mieszkanie. Na ogół garncarz nie posiadał 
oddzielnego pom ieszczenia na warsztat i zajm ował w tym  celu kąt w izbie, ale za
sobniejsi rzem ieślnicy lokowali go w komorze. W  przypadku ekspozycji muzealnej 
tym czasowo warsztat znajduje się w izbie, docelowo zaś będzie urządzony w kom orze 
przylegającej do budynku mieszkalnego. Jest to warsztat garncarza, który podobnie 
jak  większość tego typu rzem ieślników, zarówno tych m ieszkających na wsi jak 
i w m iasteczku, oprócz toczenia garnków zajm ował się uprawą ziemi. Zestaw narzędzi 
i asortym ent wyrobów pozw ala um iejscowić go w latach 30-tych XX w., czyli w okresie 
stopniowego zam ierania rzem iosła. W yrazem  tego jest niew ielka ilość naczyń pole
wanych (jedynie dzbanki-wazony), a dość pokaźny zbiór naczyń zgrzebnych, brak 
wyrobów galanteryjnych, takich jak  zabawki, kropielnice oraz duży zasób ceramiki 
siwej, której produkcji zaniechano po II wojnie światowej. Obecnie pracujący garncarz 
nie posiada ju ż  um iejętności wypalania siwaków, stąd przedstaw ione w prezentowanym  
w arsztacie są jednym i z ostatnich naczyń tego rodzaju wytworzonych przez wiejskiego
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Ryc. 6. Karczma z Sokołowa Budzyńskiego, woj. pilskie. Wnętrze izby z wyszynkiem. 
Abb. 6. Wirtshaus aus Sokołów Budzyński, Woj. Piła. Das Innere der Kammer mit Ausschank

garncarza z terenu W ielkopolski. Pozostałe wyroby wystawione w w arsztacie to rów 
nież przykłady naczyń, które stopniowo, poczynając od lat 30-tych ustępow ały m iejsca 
doniczkom  łatwym  w produkcji i znajdującym  zbyt w intensyw nie rozwijającym  się 
ogrodnictwie. W śród nich znajdują się garnki do odstaw iania m leka tzw. „m lostki” , 
małe garnki o pojem ności do 2 1 zwane „garczkam i”, m isy, donice do ucierania maku, 
dzbanki, dzbanki do kw aszenia żuru, czyli „żurow niki” oraz dwojaki i form y do babek. 
W iększość tych naczyń zdobiona jest paskam i z pobiałki prostym i lub falistym i, bądź 
ząbkami wyciskanym i na burcie. Oprócz naczyń wśród wyrobów znajdują się też skar
bonki, wazony, doniczki, podstaw ki pod doniczki oraz budka dla ptaków. Ceram ika 
ta jes t skrom ną ilustracją zakresu dawnej ludowej produkcji garncarskiej (brak tu form 
pow stałych pod k. XIX w. i na pocz. XX w.), ale równocześnie przykładem  dużej 
różnorodności wyrobów, jakiej nie spotyka się już  w W ielkopolsce. Dla dopełnienia 
obrazu wytwórczości garncarskiej w sieni na półce zawieszonej pod stropem  zestawiono 
kilkanaście garnków surowych, wytoczonych współcześnie. Ilustrują one jedną z faz 
procesu produkcyjnego, czyli suszenie naczyń przed wypaleniem  w piecu, ale jedno
cześnie są przykładem  obecnie jeszcze wytwarzanych wzorów.

Ostatnią z przygotow anych w 1997 r. ekspozycji była stała wystaw a wnętrza usłu- 
gow o-m ieszkalnego XVIII-wiecznej chałupy-karczm y. W historii kultury wsi karczm a 
zajm ow ała ważną pozycję. Była m iejscem  wyszynku napojów, jadłodajnią i sklepem. 
Podstawow ą jej funkcją już  od doby średniow iecza byi wyszynk piwa, z czasem  też
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R yc. 7 . Karczm a z S o k o ło w a  B u d zyń sk iego , w oj. p ilsk ie . W nętrze izby z w yszyn k iem . 
A bb. 7 . W irtshaus aus S o k o łó w  B ud zyń sk i, W oj. Piła. D as Innere der K am m er m it A usschank

wódki oraz sprzedaż soli śledzi i innych produktów. W  karczm ie odpoczywali podróżni, 
przy różnych okazjach spotykali się m ieszkańcy wsi. Odbywały się w niej zabawy 
zapustne i podkoziołek, czasem  w eselnicy spędzali drugi dzień wesela a niemal zw y
czajow o zachodziło się do karczm y w niedzielę po mszy. W XVIII w. prawie w każdej 
wsi na terenie W ielkopolski znajdowała się karczm a lub gościniec, a były takie, w któ
rych znajdowały się dwie karczmy. Karczma wyglądem  zewnętrznym  niew iele różniła 
się od chałupy chłopskiej. Posiadała nieco większą kubaturę i często podcienie przed 
głównym  wejściem, lokowano ją  najczęściej w centrum  wsi, w miejscu najbardziej 
dogodnym  dla obsługi miejscowej klienteli. Obok karczem  funkcjonowały po wsiach 
gościńce, które nastawione były głównie na obsługę podróżnych, przez co różniły się 
od karczem  architekturą i lokalizacją. G ościńce oprócz izby z wyszynkiem  posiadały 
też izbę gościnną, jedną lub dwie oraz stajnię zajezdną, która m ieściła się albo pod 
jednym  dachem  z m ieszkaniem , albo była przybudowana do niego. Lokowano je  z re
guły poza zwartą zabudow ą wsi, przy ważnych traktach komunikacyjnych. W yposa
żenie i wystrój karczem  i gościńców nie wykazywał istotnych różnic głównie w obrębie 
izby z wyszynkiem, natom iast pozostałe pom ieszczenia urządzano zgodnie z potrzebam i 
i sytuacją społeczno-ekonomiczną karczmarza. N a ogół w izbie karczemnej oprócz 
stałych elem entów, takich jak  lada (ryc. 6) i piec, wcześniej z kapturem, a w XIX w. 
kaflowy, znajdowały się stoły, ławy, stołki, zydle (ryc. 7). W liczbie naczyń, którymi 
dysponow ał karczmarz, czyli statków szynkownych wym ieniano w źródłach butle
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szklane, butelki, dzbanki gliniane i blaszane, kwarty blaszane i drewniane, półgarn- 
cówki do piwa drew niane i blaszane, bukłaki do gorzałki, lejki blaszane, konewki. 
Z  czasem  w m iejsce naczyń drewnianych i blaszanych wprowadzono kufle szklane 
i kielichy. W ażnym  wyposażeniem  szynków były beczki różnego asortym entu, które 
m ieściły piwo, gorzałkę, sól, śledzie i in. Stopniowo zwiększał się też asortym ent 
szynkowanych towarów tak, że pod koniec X IX  w. w iejskie karczm y pełniły funkcje 
lokalnych sklepów. Taki m odel ekspozycji przyjęto przy realizacji wystawy w obiekcie 
usytuowanym  w W ielkopolskim  Parku Etnograficznym . Budynek ten pochodzi ze wsi 
Sokołowo Budzyńskie położonej w północnej części W ielkopolski, w daw nym  powiecie 
chodzieskim . W zniesiono go zapew ne pod koniec XVIII w. z fundacji w łaścicielki 
Sokołowa. Do m uzeum  obiekt przeniesiono w 1975 r. i odtworzono w pierwotnej 
postaci z podziałem  na dużą izbę, sień, m ałą izbę i dwie kom ory. W kom inie zrekon
struowano piec chlebowy. Przez wiele lat w pom ieszczeniach tych lokow ano wystawy 
czasow e o zmiennej tematyce. Potrzeba przyw rócenia im wystroju adekwatnego do 
funkcji, jaką  pełniły do końca lat 30-tych XX w. m ogła być zrealizow ana dopiero po 
zgrom adzeniu odpow iedniego wyposażenia. Niestety z uwagi na brak przekazów  ust
nych i ikonograficzych dotyczących tego obiektu aranżacja w nętrza otrzym ała charakter 
modelowy. W ystudiow ano ją  w oparciu o liczne m ateriały źródłowe traktujące o funkcji 
i znaczeniu karczm y w historii kultury m aterialnej, a szczególnie przydatne były m a
teriały ikonograficzne przedstaw iające w nętrza karczem  w Łomnicy k. Zbąszynia 
i Przykonie k. Turku. Te ostatnie pozwoliły zrekonstruować ladę szynkowną, określić 
form y sprzętów i naczyń oraz opracow ać szczegółowy projekt ich rozm ieszczenia. 
Przygotow ana w ten sposób wystaw a w założeniu sw ym  ma zilustrować jeden z w aż
niejszych elem entów struktury społeczno-ekonomicznej dawnej wsi jak im  była karcz
ma. N ależy odczytyw ać ją  w ielopłaszczyznow o, zarówno jako  okazały obiekt archi
tektury, punkt usługowy zasobny w nowoczesne sprzęty, urządzenia i artykuły, ale 
też obszerne pom ieszczenie d la odbyw ania spotkań i zabaw.

M ałgorzata Fryza



R yc. 2 . C hałupa z D zierżanow a, w oj. kaliskie. W nętrze dużej izby
A bb. 2. W ohnanlage aus D zierżanow o, W oj. K alisz . Das Innere der großen K am m er



R yc. 3. Chałupa z D zierżanow a, woj. kalisk ie. W nętrze dużej izby
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