Jerzy Damrosz

Andrzej Kansy

Jerzy Damrosz, ur. 22.09.1927 r. w Warszawie. Profesor nauk
humanistycznych. Specjalno ci: etnosocjologia i etnologia, historia nauki
o kulturze, kultura ludowo-regionalna, teoria regionu i regionalizmu,
edukacja regionalna, zagadnienia etniczne, zró nicowanie etniczno-regionalne w Europie; od 2009 roku realizuje nowy temat: zagadnienia
turystyki kulturowej i krajoznawstwa edukacyjnego (z uwzgl dnieniem
kontekstu przemian stylu ycia, przewidziana edycja w formie
ksi ki autorskiej). Ksi ki: 19 (5 autorskich + 14 redagowanych lub
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współredagowanych prac zbiorowych). Zajmuje si tak e etnopedagogik
opart na fundamencie wiedzy o plemiennych i ludowo-regionalnych
korzeniach kultury, powszechnikach kulturowych i niezmiennikach
etycznych (osnowa tzw. wychowania integralnego). Studia, mgr – UW,
1952; dr – UAM, 1970; dr hab. – UAM, 1988 oraz prof. (tytuł – 1998,
na wniosek Instytutu Filozofii i Socjologii PAN) (szerzej w: Złota
Ksi ga Nauk Humanistycznych 2013, red. nacz. Krzysztof Piko ,
Wyd. Helion, Gliwice 2013, zob. s. 58).
Andrzej Kansy (AK): Pierwszego stycznia 2014 r. min ło 60-lecie
pracy zawodowej Pana Profesora na pełnym etacie, bez jednego dnia
przerwy. Jakie refleksje wzbudził ten szczególny jubileusz u Jubilata?
Jerzy Damrosz (JD): Najpierw na my l przychodzi mi fragment
wiersza Tadeusza Boya- ele skiego o tym, jak czci nale y ka dego
jubilata, oczywi cie w wersji krakowskiej. Kojarzy mi si to z takim
zdaniem: „Bierze si do tego celu T giego, starego pryka, Sadza si go
na fotelu I siarczy cie si go „tyka”. Bywa i tak (wtr c tu zdanie
od siebie), e szanowny jubilat w ogóle nic … nie my li, co najwy ej:
„jakiej marki b dzie szampan”, który b dzie si piło „na jego cze ”.
Przypuszczam, e u jubilatów pojawiaj si ró norodne refleksje,
na przykład w rodzaju: „czy zdołałem zrealizowa cho by cz
własnych zamierze ”, „co jeszcze mog w yciu zrobi po ytecznego”
itp. Niekiedy, by mo e przychodzi pokusa, by napisa z tej okazji jaki
„nadzwyczajny tekst”, odwa nie zatytułowany, powiedzmy: „Testament
Odchodz cego Pokolenia”. Temat, którym zreszt młodsze pokolenia
niezbyt łatwo potrafi si zafascynowa .
A o czym ja my lałem, gdy równo wybiła rocznicowa
„sze dziesi tka”?
Pierwsza refleksja. Otó starałem si niemal zawsze „by sob ”.
Dlatego „niemal”, e w okresie PRL uci liwa cenzura pa stwowa
i szpiegowanie zwykłych obywateli (np. podsłuch telefoniczny etc.)
utrudniały lub wprost uniemo liwiały swobodne pisanie czy wypowiadanie si . „By sob ” oznaczało i oznacza, e zasada bezpartyjno ci
sprzyja niezale nej działalno ci naukowej i dydaktycznej oraz całej
praktyce społecznej, eo ipso odideologizowanej. Krytyczne uwagi
o mnie pochodziły i pochodz najcz ciej od tych, którzy - jak to
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od dawna okre lam - mieli i maj „stałe pogl dy”, to znaczy s „zawsze
prorz dowi” (niezale nie od zmiennej sytuacji historycznej). I ci równie
mnie wytykaj , którzy s dz , e „pisz tradycyjnie”, co jest ródłem
moich kolejnych rozmy la .
Druga refleksja. Wyniki obserwacji mówi cych i pisz cych
pracowników naukowych z zakresu humanistyki, urodzonych nie
wcze niej ni w trzecim wier wieczu XX wieku, wskazuj na do
cz st d no do stosowania j zyka hermetycznego i powierzchownego
na ladowania pogl dów zachodnioeuropejskich i angloameryka skich,
czyli unikania jasno ci w formułowaniu własnych my li. Młodzie
wykształcona tym bardziej niech tnie si ga do takich publikacji. Niech
do czytania w ród młodzie y, dla której głównym ródłem wiedzy jest
Internet, mo na próbowa przezwyci y , przygotowuj c teksty czy
wykłady oparte o zasad : cisło naukowa w komunikatywnej formie,
od czasu do czasu przetykane przykładami i ró nymi ciekawostkami,
a nawet zdaniami „z przymru eniem oka”. Nade wszystko trzeba skupi
si na głoszeniu prawdziwych faktów w kształcie „chłonnej prawdy”.
Uzyskane skutki dydaktyczne uznaj osobi cie za do po yteczne
i najcz ciej przyjmowane pozytywnie przez studentów. W publikacjach
naukowych – obok oczywi cie koniecznych bada i ekspertyz
specjalistycznych – powinno si uwzgl dnia zrozumiałe dla szerszego
kr gu odbiorców zasoby wiedzy wraz z odpowiedni interpretacj .
Trzecia refleksja. Moje tzw. osi gni cia i epizodyczne satysfakcje
(ale i niekiedy gorycz zbyt długiego pokonywania trudno ci), przeplatały
si z przekonaniem, e ka dy człowiek powinien dawa innemu człowiekowi znacznie wi cej dobra, ni to zwykle czyni. Pojawia si najcz stsze
wytłumaczenie: „działa na miar swoich mo liwo ci”, jakby
zapominano o mickiewiczowskim zawołaniu: „mierz siły na zamiary”.
I wreszcie czwarta refleksja. Przecie ycie doczesne ma ci le
okre lony zasi g czasu. W tym momencie warto zacytowa paradoksaln
sentencj w. Augustyna: „Je eli człowiek tyle zabiegów czyni, aby y
dłu ej, ile ich czyni powinien, by y wiecznie”. By to osi gn ,
trzeba przyj
prost zasad : „ wiat nale y nie tylko obja nia ,
ale i przekształca ” bowiem „Dobro jest rozlewne”. Ale prawdziw
przemian nale y zacz od siebie, by nie tłumaczy si , jak Jean
Cocteau, francuski pisarz, malarz, grafik i re yser filmowy (I poł.
XX w.), gdy mu zarzucono niegdy , e jego zachowania osobiste
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stanowi dysonans wobec słów, które publicznie głosił. Wówczas
J. Cocteau wyja nił: „To nic nie szkodzi, e r ce siewcy s brudne –
wa ne, by ziarno rzucane było zdrowe”.
Na tym ko cz swoj wypowied z pozycji jubilata. Poniewa
jednak wywiad z jednym rozmówc nie mo e ograniczy si do jednego
pytania, czekam na dalsze.
AK: Jakie problemy naukowe zafascynowały Pana na tyle, e nie
potrafi Pan usun si w zacisze wolne od wszelkiej pracy zawodowej?
JD: Najpierw ogólna uwaga. W powszechnym przekonaniu osi gni cie
wieku emerytalnego i przej cie na emerytur oznacza radykaln zmian
trybu ycia. W przypadku samodzielnego pracownika naukowego
sytuacja jest całkowicie odmienna, bowiem nie mo na z dnia na dzie
przerwa docieka intelektualnych, przekre li postawy zaciekawienia
otaczaj c nas rzeczywisto ci , zmniejszy skal własnych zainteresowa w uprawianej dyscyplinie nauki. Tym bardziej wtedy, gdy praca
badawcza ma charakter interdyscyplinarny. St d te , jak wiadomo,
profesorowie cz sto uprawiaj nadal działalno
zawodow , pisz
ksi ki, nauczaj studentów, bior udział w konferencjach naukowych
i polemikach, nie odcinaj si od udziału w yciu publicznym. Mog co
najwy ej ograniczy dotychczasow maksymaln intensywno pracy
intelektualnej i nieco wydłu y okresy wypoczynku.
„Wszystko, co ludzkie, nie jest mi obce” – głosili humani ci
w okresie renesansu. Dzi nie jest realne ogarni cie cało ci podstawowej wiedzy ogólnoludzkiej, ale uznaj za słuszne podtrzymywanie nowej
zasady: „Nale y interesowa si wszystkim, a zna si na jednym”.
Gdybym spróbował posegregowa interesuj ce mnie zakresy
tematyczne, to proponowałbym wyodr bni dwa katalogi: „Co mnie
jeszcze interesuje” (nr 1) i „Co nowego mnie znów zainteresowało”
(nr 2). Otó , jak si wydaje, wa niejszy jest katalog nr 2, bo stanowi
sprawdzian ywo ci umysłu i poszukiwa nowych dróg my lenia.
Z pierwszego katalogu wymieniłbym w pierwszej kolejno ci
powi zania zjawisk okre lanych jako „nowoczesno ” versus „tradycja”.
Narastaj ca uporczywie tzw. nowoczesno nie powinna bezceremonialnie eliminowa całej tradycji. A najtrudniejszym zadaniem dla
kogo , kto ł czy postaw badacza i dydaktyka z działalno ci społeczn ,
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jest w istocie rzeczy rozdzielenie w toku my lenia i działania dwóch sfer
rzeczywisto ci: tego „co jest” od tego „co by powinno” ze wzgl du
na po dane warto ci, wskazania socjotechniczne etc. I zgadzam si
z profesorem Jerzym Szackim, wybitnym socjologiem, e nie tyle
przeciwstawiamy tradycj nowoczesno ci, lecz staramy si przebiera
i wybiera pozytywy z tych dwóch zjawisk społecznych. Dyskusyjno
zasygnalizowanej tu problematyki wynika z trudno ci wyboru
i jest nast pstwem zbyt odmiennej interpretacji badanych zjawisk.
Nade wszystko w praktyce nie doceniamy stopnia zło ono ci procesów
społecznych. Ka da nowoczesno stopniowo zostaje przekształcona
i staje si wcze niej czy pó niej tradycj . W takiej sytuacji mo na
byłoby tradycj okre li – wedle stanowiska etnologa, profesor
Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej – jako „dawno w tera niejszo ci”.
Osobi cie staram si dostrzec i rozró ni w trendach współczesno ci i nowoczesno ci powi zane ze sob kierunki przemian: globalizacja technologiczna i zarazem antyglobalistyczny dyferencjonizm (wyraz
ten wprowadził doc. Rudolf Jaworek, ekonomista polski), czyli
ró norodno społeczno-kulturowa. Cz sto popl tane s te odmienno ci
i mówi si , e „ wiat stał si globaln wiosk ”, nie rozró niaj c wielo ci
niuansów wiata rzekomo spragnionego wszechstronnego globalizmu
i unifikacji mentalno-duchowej. St d moje wieloletnie studia nad
zró nicowaniem etniczno-regionalnym i po cz ci wyznaniowym, a wi c
próba odpowiedzi na pytanie: „Co ludzi ró nicuje i dzieli?”
W katalogu nr 2 wysuwa si na czoło jeszcze wa niejsze obecnie
pytanie: „A co ludzi ł czy”?
Uczeni uznaj , e homo sapiens jest wyodr bnionym i najwy szego szczebla gatunkiem w obr bie całej fauny ziemskiej. Nie jest to
jednak wystarczaj ce, by na tej podstawie mówi o jakim jednolitym
ł czniku wspólnoty ogólnoludzkiej. Trzeba wzi pod uwag cało
differentia specifica istoty ludzkiej, która ju w staro ytno ci została
nazwana: zoon politikon (arystotelesowska „istota pa stwowa”). I tak
w doktrynie chrystianizmu jest zaznaczona cecha wskazuj ca na wieczn
trwało duchowo ci (duszy) poszczególnych ludzi po mierci biologicznej, czyli ustaniu ycia doczesnego, nast pnie zauwa amy wysoki indeks
inteligencji w porównaniu ze zwierz tami, wyst puje powszechna
skłonno do ł czenia si w grupy społeczne itd. Problem przeobra e
i ustalania cech zbie nych wspólnoty ogólnoludzkiej nakre lony jest
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w nauce do szeroko. Z jednej strony dotyczy to wyboru ogólnej teorii
i metodologii poznania wiata w wymiarze mikrokosmosu i makrokosmosu, istoty bytowania człowieka, zrozumienia struktury wiata
i sensu ycia. Z drugiej strony pojawia si konieczno wykreowania
wszechstronnej odnowy człowieka w sensie praktycznym wedle reguł
przyj tego wiatopogl du, wielowiekowych i uniwersalnych podstaw
aksjologicznych oraz wniosków wynikaj cych z empatii.
Na ogół wielu ludzi nauki, zwłaszcza poczynaj c od XIX wieku,
uwa ało, e jest stały post p w rozwoju wiedzy ogólnoludzkiej, bowiem
rozwój jest na ogół – jak s dzono – równoznaczny z post pem.
Zapominaj oni, jak wiele koncepcji teoretycznych było w historii
ludzko ci stopniowo przeobra anych, uzupełnianych czy ostro
modyfikowanych lub po prostu odrzucanych. Post p techniczny w XX
i pocz tkach XXI w. jest tak ol niewaj cy, e wyrzucono ze słownika
uczonych wyra enie „wszechogarniaj ca tajemnica bytu”, które uczy
pokory intelektualnej i ostrzega, i ka dy tzw. post p niesie liczne szanse
i jeszcze liczniejsze zagro enia. Pami tajmy te , e fides et ratio nie s
ze sob sprzeczne, gdy przyst puje si bez uprzedze do poznawania
człowieka i wiata.
Je li zdziwienie było pocz tkiem filozofii, to z kolei zaskoczenie
wywołuje potrzeb gł bszej weryfikacji znacznej cz ci danej dziedziny
nauki. Tote , dociekaj c sensu ró nych kwestii i zagadek intelektualno-duchowych odrzuciłem zdecydowanie w ski empiryzm, scjentyzm,
postmodernizm (konsekwentnie niweluj cy obiektywizm w nauce na
rzecz relatywizmu poznawczego i moralnego) itp. Dlatego prawie ka dy,
kto wszedł na drog profesorskiej pracy naukowej, zawsze znajdzie co ,
co go zastanowi i stanie si inspiracj do dalszych docieka . Najwa niejsza jest samodzielno my lenia i zastosowanie metod krytyki
naukowej.
Rzecz jasna, egzystowali przed laty i tacy profesorowie, którzy
staj c si z namaszczenia prezydenta tzw. profesorami belwederskimi,
byli pewni, e osi gn li szczyt swoich mo liwo ci i wobec tego mo na
poprzesta na laurach. Otó kiedy kr yło takie ironiczne powiedzonko,
e uczeni ci dawali zwykle do poczytnej gazety codziennej ogłoszenie
mniej wi cej takiej tre ci: „Sprzedam własny ksi gozbiór naukowy.
Zostałem profesorem”. Nigdy nie miałem takiej pokusy.
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AK: Wiem, e mój obecny Rozmówca opracowuje kolejn , szóst
ju ksi k naukow , tym razem o turystyce i krajoznawstwie. Jak
zauwa yłem, jest to przez wiele lat nieustanne poszukiwanie nowego
pola badawczego i stopniowe rozszerzanie horyzontu intelektualnego.
Dlaczego Pan dostrzegł ostatnio wła nie w tematyce turystyczno-krajoznawczej jeden z najwa niejszych problemów teoretycznych
współczesno ci, o gł bokich implikacjach praktycznych?
JD: Starałem si przedstawi w naszej dotychczasowej rozmowie
dojrzewanie mojego interdyscyplinarnego warsztatu naukowego.
Teraz potwierdzam, e istotnie opracowuj nowe materiały do przyszłej
ksi ki, która b dzie udokumentowaniem mojej ogólnej postawy
badawczej, dydaktycznej i społeczno-praktycznej, ale ju na pokrewnym
polu zainteresowa . Punktem wyj cia do wszelkich moich bada jest
szeroko poj ta kultura, pogł biona o uj cia historyczne i etnologiczne
(etnosocjologiczne) oraz etnopedagogiczne. Przej cie od etnografii
regionalnej do krajoznawstwa edukacyjnego nie jest zbyt odległe
tematycznie, a wci narastaj ca wiedza o innych krajach i regionach,
powstała głównie z relacji w druj cych badaczy, literatów, dziennikarzy
i globtroterów, jest cennym dopełnieniem naszego obrazu wiata.
Wybór tematyki turystyczno-krajoznawczej jest prób konkretyzacji jednej z cz stek mojego interdyscyplinarnego warsztatu naukowego. Podkre lam, e te dwa poj cia maj w moim opracowaniu swoje
rozwini cie: „turystyka kulturowa” i „krajoznawstwo edukacyjne”.
Te dwie dziedziny działalno ci społecznej pozwalaj lepiej dostrzec
blisko wzajemn ludzi, podobie stwo najskrytszych marze tkwi cych
w to samo ci etnicznej i pami ci historycznej najrozmaitszych nacji
i religii. Ruchy regionalistyczne i turystyczno-krajoznawcze maj
ogromne walory wynikaj ce z „ponadpartyjno ci”, prezentowania
„interesów nadrz dnych” i mo liwo ci „pozytywnego wpływu
na pozycj yciow , kondycj psychologiczn i oddziaływanie społeczne
na poszczególnych ludzi i wspólnoty”.
Nieustannie głosz pogl d, e najwa niejsz potrzeb ludzko ci
XXI wieku jest odnowa duchowo-moralna i psychofizyczna wszystkich
przedstawicieli rodu ludzkiego. Potrzebne jest odnowienie triady
starogreckiej (Prawda kontra Fałsz, Dobro kontra Zło i Pi kno kontra
Brzydota), podstawowych deklaracji Organizacji Narodów Zjednoczonych i in. – a nade wszystko realizacja Cywilizacji Miło ci głoszonej
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wytrwale przez w. Jana Pawła II. A zatem, to, co jest najwa niejsze
jest jednocze nie najtrudniejsze. Zaobserwowana trudno
wynika
z kierunków przeobra e nowoczesnych społecze stw, bowiem tempo
przemian społecznych jest coraz szybsze, tempo zmian techniczno-ekonomicznych jeszcze szybsze, natomiast o wiele wolniej przekształca
si układ psychosomatyczny człowieka.
Wybór tematyki mojej nast pnej ksi ki jest wynikiem przemy lenia hierarchii spraw, które mog zainteresowa szerszy kr g odbiorców. W podtek cie propagowanej idei lepszego wykorzystania czasu
wolnego tkwi moja d no do inspirowania ludzi, aby przekształcali
swój dotychczasowy tryb ycia, najcz ciej monotonny i szkodliwy,
na bardziej zdrowy i ciekawszy.
Celem moim jest wi c napisanie ksi ki w takiej wersji, która
by stanowiła równorz dnie przekaz wiedzy i zach t do podj cia zmaga
o nowy styl ycia.
AK: Przygotowuje Pan, jak si dowiaduj , „swoist trylogi ”,
w czym przejawia si d no Pana do uszeregowania trzech syntez
w formie cyklu o wspólnym mianowniku. Czy s to zagadnienia,
które potrafi zainteresowa szersze kr gi młodszych pokole
i czy mog inspirowa działania o charakterze społecznym?
JD: Pomysł skonstruowania owej trylogii przyszedł stosunkowo
pó no, bo dopiero po wydaniu pierwszej pozycji o tematyce regionalno-etnicznej w 2007 roku. I to w momencie, gdy ju sporo kartek r kopisu
nast pnej ksi ki turystyczno-krajoznawczej pojawiło si na moim
biurku. Wkrótce wi c doszedłem do wniosku, e nale ałoby t trzeci
pozycj po wi ci na rozwa ania pod ogóln nazw „Kultura
i wychowanie”. Wspólny mianownik wynika z autorskiego przekonania,
e konieczne jest pełne wyzwolenie energii społecznej wszystkich
obywateli Rzeczypospolitej Polskiej; dotyczy to zakresu aktywno ci
samorz dowej i lokalno-regionalnej (ł cznie z towarzystwami społeczno-kulturalnymi i społeczno-naukowymi), ruchliwo ci turystyczno-krajoznawczej (przy współudziale ruchu harcerskiego i licznych
organizacji pozarz dowych) oraz skutecznej edukacji kulturalnej w skali
szkolnej, jak i pozaszkolnej.
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Zastanówmy si wobec tego, czy ta tematyka mo e zainteresowa
młodsze pokolenia, cz sto stroni ce od wysiłku fizycznego, zainfekowane t sknot do nadmiernego wysiadywania przed komputerem,
stawiaj ce na pierwszym miejscu fast foody i słodycze etc. Wydaje si ,
e w drowanie, kontakt z urokami tego wiata, poszukiwanie
odmienno ci, zmiana stylu ycia nie tylko na zdrowszy, ale i ciekawszy,
mo e sta si nowym ródłem rado ci i yczliwo ci wobec innych ludzi.
„Obco ” zamie my na „Odmienno ”.
S dz , e tematyka „trylogii” nie jest marginesowa w yciu
młodych wykształconych ludzi. Wa ne jest natomiast, by poda to
zgodnie z zasad cisło ci naukowej, lecz w formie komunikatywnej,
z ilustracjami, bo yjemy w cywilizacji obrazkowej.
Istnieje przy tym dodatkowa, niebagatelna kwestia pisarska.
Otó w ostatnim czasie cz ciej słysz opini , e pierwsze zdania
w wydrukowanej ksi ce decyduj o tym, czy j w ogóle warto
przeczyta . W jaki wi c sposób mo na zelektryzowa młodego
wykształconego czytelnika, jakie wpisa pierwsze zdania, na przykładzie
publikacji turystyczno-krajoznawczej, by zach ci do dalszej lektury?
Stefan eromski w jednej ze swoich znanych powie ci zacz ł
narracj zdaniem: „Ogary poszły w las”. Znakomite wej cie – i tak
wła nie w tej formie mógłby zacz m.in. tak e pisarz reprezentuj cy
dzieci c literatur : „Bachory poszły w las”. Natomiast nie mamy
przekonania, czy wpis pocz tkowy, zgodny z tytułem opracowywanej
ksi ki, mo e si tak zacz : „Tury ci i krajoznawcy obojga płci poszli
w las…”, by zaintrygowa czytelnika.
Jako autor musz kategorycznie przestrzega zasady rozdzielenia
narracji literackiej i naukowej. Jest to truizm, który powinien
niezmiennie by stosowany, bowiem fabuła literacka i oprawa j zykowa
z tym zwi zana – w przeciwie stwie do my lenia naukowego – nie
musz prezentowa autentycznych faktów.
Na wszelki przypadek – bo mo e s tak e czytelnicy „pierwszego
zdania” i równocze nie „ostatniego zdania”, zanim rozpoczn dłu sz
lektur – wi ksz uwag zwróc na Wst p i Zako czenie w dwóch
pozostałych pozycjach trylogii.
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AK: Zdaj sobie spraw z tego, e ukoronowaniem Pana studiów,
docieka i usiłowa powi zania teorii z praktyk byłaby jaka
„nadsynteza”, stanowi ca prób bli szego rozumienia współczesnej
europejskiej formacji cywilizacyjno-kulturowej i zarysowania kierunków jej po danego rozwoju. Jakie s Pana uwagi w tej materii?
JD: Zadaje mi Pan pytanie o podstawowym znaczeniu, bowiem po wielu
latach docieka i do wiadcze mam do wyboru: albo poprzesta na trzech
pracochłonnych syntezach cz stkowych (trylogia), albo te ponadto
zacz marzy o jakiej „nadsyntezie”, która w ramach spójnej narracji
przedstawiałaby pełny, interdyscyplinarny obraz pogl dów autora.
Niew tpliwie nadaj si do tego celu rozmy lania analityczno-syntetyczne wokół europejskiej formacji cywilizacyjno-kulturowej,
przegl d ró nych wizji tej formacji, ogl d „szans” i „zagro e ”, jakie
przynosi Unia Europejska, a przede wszystkim wnikni cie w sfer
oczekiwa i pragnie młodych pokole Europejczyków, w tym i Polaków.
Mo na si zastanawia , czy tak tematyk ud wignie jedna osoba
czy dopiero liczny zespół niezale nych ekspertów.
Jedno jest pewne. Na t problematyk trzeba spojrze z pozycji
polskiej, pami taj c o słowach w. Jana Pawła II: „Trudno nam
wchodzi do Europy, bo j tworzyli my. Tworzyli my j wi kszym
trudem ani eli ci, którym si przypisuje, albo którzy sobie przypisuj
patent na europejsko ” (Włocławek, czerwiec 1991 r.).
Trudno przewidzie , co si b dzie działo w Europie Wschodniej,
gdy wydarzenia dziej ce si na Ukrainie od ko ca listopada 2013
wskazuj , e Rosja zrzuciła swoj mask układnego partnera w kontaktach mi dzynarodowych, zwłaszcza w stosunkach z najbli szymi
s siadami. Ró nice zda , jakie wyst puj teraz w Unii Europejskiej b d
testem, weryfikuj cym sens istnienia eurobiurokratycznej machiny
superpa stwa. NATO jest bardziej skonsolidowane, cho zapewne
zaskoczone i zakłopotane, alarmuj ce o potrzebie nowych intensywnych
zbroje (w ostatnich latach obni ono znacznie w pa stwach natowskich
wydatki na zbrojenia, podczas gdy ta sama pozycja w bud ecie Rosji
wzrosła o jedn trzeci ). Próba renesansu i rekonstrukcji imperium
neosowieckiego b dzie miała istotny wpływ na dalszy rozwój Europy
(Eurazji) w pierwszej wierci XXI w.
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Nie b d
si gał do aktualnych prognoz socjologicznopolitologicznych ani nie przedstawi komentarza na miar staro ytnej
Pytii, wieszczki Apollina w Delfach, która odpowiadała w sposób
wieloznaczny za po rednictwem kapłana, uprzednio poszcz c
i po odbyciu k pieli rytualnej w ródle Kastalskim. Przypuszczam,
e idea imperium neosowieckiego, która przetrwała w ukrytym kokonie
postsowietyzmu (a została przez wydarzenia na Ukrainie ujawniona
przedwcze nie), wskutek wzrastaj cych nacisków zewn trznych
i mo liwej, cho niezbyt pewnej, presji bardziej wiatłej cz ci narodu
rosyjskiego, nie rozwinie w pełni swoich skrzydeł. Wcze niej czy
pó niej stanie si kolejnym wstrz saj cym etapem historii europejskiej,
który b dziemy starali si wprawdzie umie ci w naszej narodowej
pami ci historycznej (jak hitleryzm i stalinizm), ale dla dobra wspólnego
wrzucimy do lamusa przeszło ci cały putynizm. Od pewnego czasu
obserwowali my narodziny putynizmu – zdławienie buntu w Czeczenii,
oderwanie Abchazji i Osetii Płd. od Gruzji, okupacj Krymu, powstanie
rosyjskiej enklawy nad Dniestrem w Mołdawii i in.
W pierwszych miesi cach 2014 r. powstrzymajmy si zatem
od dyskutowania i roztrz sania problematyki rozwoju europejskiej
formacji cywilizacyjno-kulturowej i polskiej w niej pozycji. Mamy
do dyspozycji zbyt wiele niewiadomych.
Tak czy inaczej, gdyby my teraz chcieli opublikowa histori
tysi cletniej Polski i nasze kontakty z Europ , najbardziej wła ciwy tytuł
brzmiałby nast puj co: „Od Mieszka Pierwszego do mieszka pustego”.
I od nas w du ym stopniu zale y, czy za kilka lub kilkana cie lat
tytuł ten stanie si nieaktualny.
AK: Dzi kuj za spotkanie z Panem Profesorem i rozmow , która
dostarcza ró nych spostrze e przydatnych tak e dla praktyki
społecznej, ale i zawieraj c zbiór spornych kwestii dyskusyjnych,
które nie zanikn w najbli szej przyszło ci.
JD: Dzi kuj za sympatyczne spotkanie i cierpliwe wysłuchanie mojej
narracji.
Rozmow przeprowadził
Andrzej Kansy
Płock, 9 V 2014 r.
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Aneks
Jerzy Damrosz: Dlaczego zajmowałem si regionalizacj
i regionalizmem?
„Có , po pierwsze – uparcie twierdz , e przed Wielkim Wybuchem, czyli przed zaistnieniem wiata dostrzegalnej materii, nie było
Czasu i nie było Przestrzeni. Dopiero w owym przełomowym momencie
pojawiły si wzmiankowane parametry. Dlatego dzi mo na mówi
wła nie o cz steczkach czasu i cz steczkach przestrzeni, o ich
wzajemnych powi zaniach, o tym, e przestrzenie s bli sze i dalsze,
wi ksze i mniejsze w stosunku do nas, e czas jest uło ony chronologicznie, a poszczególne odcinki czasu układaj si w sposób indywidualny
i specyficzny w pami ci historycznej i poszczególnych osobników.
Po wtóre – autentyczny regionalista o szerszych horyzontach my lowych
rozmy la nie tylko o regionach, regionalizacji i regionalizmie. Po trzecie –
dojrzały „ja – regionalista” nie wyrasta nagle, nie jest w izolowanym
nurcie wiedzy, prze y i oddziaływa społecznych, lecz pojawia si
w istocie rzeczy po latach do wiadcze i działa zawsze – podkre lmy to
wyra nie – jako nast pstwo wielorakich zainteresowa , wyznaczaj cych
zarazem mo liwo rozró nienia tego, co istotne i co marginalne.
[…] Po maturze odbyłem studia na Uniwersytecie Warszawskim
(socjologia, pobocznie etnografia). Otó s dz , e poprzez geografi
i etnografi otworzyłem drog do poznania wła ciwo ci lokalno-regionalnych. Oznaczało to, e zdobyłem mo liwo ujrzenia ogromnej
ró norodno ci zjawisk w wiecie przyrody i kultury, odmienno ci ludzi
i wielo ci kodów kulturowych. Od najmłodszych lat do dzisiaj mam
gł bokie przekonanie o tym, e wiat jest niezwykle ciekawy.
Jednocze nie w latach studenckich (1947-1952) miałem styczno
na wykładach, seminariach i konwersatoriach z wybitnymi wykładowcami tej klasy, co profesorowie: Stanisław Ossowski (socjolog, promotor
pracy magisterskiej), Maria Ossowska (nauka o moralno ci), Witold
Kula (historia gospodarcza), Tadeusz Kotarbi ski (metodologia nauk,
logika, prakseologia), Władysław Tatarkiewicz (historia filozofii),
Witold Dynowski (etnolog), Jan Stanisław Bystro (etnolog, historyk
kultury, socjolog – tylko jeden rok akademicki ze wzgl du na jego stan
zdrowia) i inni. To oni kształtowali i rozszerzali moje horyzonty
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my lowe, chocia niejednokrotnie podtrzymywałem swoje racje wiatopogl dowe, stoj ce w opozycji do ich niektórych przekona i zachowa .
To przede wszystkim dzi ki nim, ja, etnosocjolog, po tego rodzaju
studiach i w czasie pracy zawodowej, zacz tej w 1954 roku w Zakładzie
Etnografii IHKM Polskiej Akademii Nauk, uformowałem w okresie
znacznie pó niejszym interdyscyplinarny warsztat naukowy.
[…] Odnotowa warto kilka punktów zwrotnych wzmacniaj cych
moje zainteresowania problematyk lokalno-regionaln i etniczn .
1) W latach 1953-54 Mi dzyuczelniane Obozy Etnograficzne
na Kurpiach (brałem udział w badaniach terenowych ju jako
magister) – Ostroł ka, Wach. W 1958 r. MOE w Bielsku Podlaskim na pograniczu polsko-białoruskim. Wieloletni aktywny udział
w ró nych konferencjach naukowych po wi conych regionom
północno-wschodniej Polski (Mazowsze wsch., Podlasie).
2) Jako główny redaktor – wraz z kilkuosobowym zespołem –
rozpocz łem w roku 1954 opracowywanie zbiorów r kopi miennych Michała Federowskiego (1853-1923) obejmuj cych tematycznie pie ni białoruskie. Nast piło wtedy dalsze rozszerzenie
moich zainteresowa na obszar polsko-białoruskich zagadnie
etnicznych i folklorystycznych (znacznie wcze niej rozpocz łem
studia polsko-ukrai skie).
3) Dysertacja doktorska pt. „Problem regionu w etnografii polskiej”
(promotor prof. Józef Burszta, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obrona – 1970).
4) Praca habilitacyjna („Rozwój poj podstawowych w polskiej nauce
o kulturze ludowej do roku 1939”, 1988), której tre była
uszeregowana wedle czterech klas poj ciowych: a) zakres przedmiotowy kultury ludowej i poj
pokrewnych, jak „kultura
chłopska”, „kultura wiejska” itp.; b) zakres dyscypliny naukowej
oraz uj
interdyscyplinarnych (nazwa i cechy dyscypliny) –
„etnografia”, „etnologia”, „antropologia kulturowa v. społeczna”
itp.; c) zakres kategorii zró nicowania przestrzennego, jak „region”
itp.; d) zakres zró nicowania w czasie, jak „zmienno i ci gło
kulturowa”, „tradycja” itp. Kolokwium habilitacyjne – UAM, 1988.
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[…] Musz przyzna si otwarcie, e bardziej ni uczone ksi gi
i komputery, fascynuj mnie ludzie. Człowiek jest najbardziej otwart
i m dr Ksi g , z której próbujemy odczytywa sens otaczaj cej nas
rzeczywisto ci.
[…] Tak wi c zastanawianie si nad implikacjami praktycznymi
zaczynamy od stwierdzenia, e Człowiek jest najciekawszym fragmentem
otaczaj cego nas wiata. To on jest podstawowym ródłem naszej wiedzy,
prze y i oddziaływa społecznych. Dlatego nie stroniłem – jako zawsze
bezpartyjny – od udziału w ró norodnej działalno ci społecznej: Rada
Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury (1994-2002), Mazowieckie
Towarzystwo Kultury i in.
[…] W tym momencie musz podkre li , e osnow mojej pracy
o charakterze społeczno-praktycznym było i jest ukazanie wymiaru
regionalnego jako cz stki terytorium ojczystego – czyli „ojczyzna i jej
regiony”, a nie cz stki rozsadzaj cej unitarno i suwerenno pa stwa.
Tym si ró ni regionalizm unijny od tradycyjnego regionalizmu
polskiego”1.

1

J. Damrosz, wiat składa si z cz stek czasu i cz stek przestrzeni – i co z tego wynika
(refleksje badacza i praktyka), w: Ja – regionalista, refleksje, stanowiska, komentarze,
praca zbiorowa pod red. Damiana Kasprzyka, Wyd. Interdyscyplinarny Zespół Badania
Wsi UŁ, Łód 2010., s. 22, 24-26. Tekst powstał na przełomie pierwszej i drugiej
dekady XXI w., gdy byłem ju zatrudniony w Szkole Wy szej im. Pawła Włodkowica
w Płocku jako kierownik Katedry Etnokulturologii i Edukacji Regionalnej, powstałej
we wrze niu 1999 r. Redaktor naukowy cytowanej pracy, pracownik naukowy
Uniwersytetu Łódzkiego, dr Damian Kasprzyk, jest rodem z Płocka.
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