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Żegnaj moja wiosko... 
Pamięć o Machowie i kulturze lasowiackiej 

w twórczości Marii Kozłowej

Każdy dom w Machowie miał duszę 
Dorota Kozioł

Gdzie zaczyna się i kończy dom?

W większości prac etnograficznych, w syntezach, w monografiach regional-
nych i przedmiotowych, gdy mowa o domu, pojawia się on przede wszystkim 
jako element tzw. kultury materialnej (w publikacjach dotyczących budownictwa, 
architektury, osadnictwa itd). Wyjątkiem od reguły są prekursorskie względem 
współczesnej refleksji antropologicznej prace Jana S. Bystronia i Stefana Czarnow-
skiego o symbolicznym wartościowaniu przestrzeni. 1 Perspektywę tę kontynuują 
Zbigniew i Danuta Benedyktowiczowie we wspólnej książce – Dom w tradycji 
ludowej. Autorzy stawiając sobie za cel rekonstrukcję struktury symbolicznej 
domu, podkreślają iż niejednokrotnie zwracano uwagę na związek, jaki kryje 
się w źródłosłowie „dom” z „tworzeniem” (Benedyktowicz 1992: 7). Martin He-
idegger łączy te aktywności z jeszcze jednym podstawowym aspektem ludzkiej 
egzystencji, budując triadę: „Myślec – Budować – Mieszkać” (Heidegger 1977: 318). 
Maciej Cisło analizuje związki między członami tej triady: „Słowo «dom» wiąże 
się z dem: członem, który w sanskrycie oznaczał «budowanie», «tworzenie», jak 
w wyrazie «demiurg». Rdzeń ten jest obecny także w łacińskim domus i greckim 
domos. Ten ma dom, kto go zbudował lub dał zbudować” (Cisło 1983). Sięgając do 
etymologii słowa „dom” widać więc wyraźnie, że integralnym elementem jego 
zakresu semantycznego jest działalność twórcza. 

1 Są to przede wszystkim publikacje: Bystroń 1939, 1980, 1934; Czarnowski 1956. 
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Wymowny przykład związku pomiędzy domem i twórczością oraz obrazem 
świata odnajdujemy w prozie Tadeusza Nowaka, przedstawiciela nurtu chłop-
skiego w polskiej literaturze współczesnej. W swojej książce Dwunastu kreuje 
znamienny obraz „Domu-Księgi”, budowanej i – zarazem zapisywanej – przez 

„Józefa Odludkiem zwanego”. Ów twórca ludowy, mieszkający w śródleśnej wsi 2, 
spisuje swój pamiętnik na kawałkach brzozowej kory, które umieszcza na we-
wnętrznych ścianach domu. Pokryte są one chłopskimi mądrościami, gadkami 
i śpiewkami zbieranymi z całej okolicy. Sam Józef tak wyjaśnia swój koncept: We-
dle mnie każdy dom chłopski przypomina księgę. Tyle jeno, że nie zapisaną literą, słowem 
wyraźnym, a pismem korników, pająków, zwierząt domowych, ptaków gnieżdżących się 
w strzesze, pismem naszych rąk dotykających przedmiotów [...] (Nowak 1974: 47). Jego 
dążenie do trwałości sprawia, że pisana przez niego księga – „Żywota chłopskiego 
dole i niedole” – przybiera kształt domu. Józef jest bowiem przekonany, że księga 
prawdziwa, do której się wraca, przy której się odpoczywa, nad którą się rozmyśla [...] jest 
jak dom ludzki, w którym mieszka się codziennie (Nowak 1974: 47). 

W niektórych pracach z zakresu antropologii kultury dom pojawia się nie tylko 
jako przedmiot szczegółowych badań i analiz, ale także jako swoista kategoria 
interpretacyjna (Benedyktowicz 1992: 15). Claude Lévi-Strauss mówi o domu jako 
o kategorii społecznej łączącej różne społeczeństwa 3, radziecki semiotyk Jurij Łot-
man umieszcza dom wśród słów-kluczy kultury (Łotman 1978). Zainteresowanie 
tematem domu widoczne jest w wielu pracach tzw. geografii humanistycznej. 
Autorzy tych prac mówią o doświadczeniu „mitycznej przestrzeni” i o „mitycznym 
miejscu”, w tym także o domu jako przestrzeni mitycznej, zauważając, że „mały, 
bezpośrednio doświadczany świat otoczony jest znacznie szerszą strefą znaną 
pośrednio przez symbole” (Yi Fu Tuan 1978: 116).

Podążając tym tropem i traktując dom jako kategorię antropologiczną, chcę 
spojrzeć na obraz domu w twórczości Marii Kozłowej od strony jego funkcji sym-
bolicznej. Interesować mnie będzie przede wszystkim dom jako istotny składnik 
szerszego zjawiska, które przedstawiciele współczesnej hermeneutyki i fenomeno-
logii symbolu – Mircea Eliade czy Paul Ricoeur – określają mianem „myśli” bądź 

„wyobraźni symbolicznej” 4. Z tej perspektywy dom jawi się jako przestrzeń sa-
kralna, pełna znaczeń przestrzeń pamięci, struktura mityczna organizująca obraz 
i przeżycie egzystencjalne świata. Takie podejście nie jest jednak prostym odwró-
ceniem perspektywy, w której dom ujmuje się jako element kultury materialnej. 

2 Odwołuję się do powieści Nowaka również ze względu na podobieństwo lokalizacji akcji 
z obszarem zamieszkiwanym przez Lasowiaków. 

3 Według Lévi-Straussa kategoria domu jest mostem, który można przerzucić między społeczeństwami 
badanymi przez nas w tradycyjny sposób a naszymi społeczeństwami por. Świat zachodni chyli się ku upad-
kowi, „Forum” 1982 nr 2 (rozmowa z C. Lévi-Straussem).

4 Por. Eliade 1970; Ricoeur 1975.
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Nie bagatelizuje fizyczności domu, ale akcentuje, że ludzkie doświadczenie rzeczy-
wistości nie jest „ozdobione” symbolami, lecz są one jego integralnym aspektem. 

Las – uociec nas, a my dzieci jigo, idziewa do nigo... 

Tak mawiali o sobie mieszkańcy prastarych borów rozciągających się ongiś 
między Wisłą a Sanem 5. Jest to stosunkowo późno wyodrębniona grupa etnogra-
ficzna, a jednocześnie jedna z nielicznych na ziemiach polskich, która wykształciła 
własny etnonim, wywodzący się z tego leśnego rodowodu, tj. „Lesioki”, przez 
etnografów przekształcony w „Lasowiacy”. Grupa ta wykształciła się na skutek 
asymilacji różnych nacji zamieszkujących od XIV w. tereny Puszczy Sandomierskiej. 
Procesy osadnicze, które ją ukształtowały, były powolne ze względu na ciężkie 
warunki naturalne (gęsty las często porastający tereny podmokłe) nieprzyjazne 
rolnikom. Dlatego też Puszcza długo stanowiła hermetyczną enklawę – ściągała 
głównie niepokornych chłopów z innych stron, którzy w pogoni za wolnością 
chronili się przed pańszczyzną, zbiegów ściganych przez prawo oraz jeńców 
wojennych osadzanych tu z rozkazu królewskiego. Najliczniej reprezentowana 
była ludność polska z Mazowsza, ale także ruska, tatarska, szwedzka, litewska, 
wołoska i niemiecka. Tygiel tak różnorodnych kultur i nacji doprowadził do 
powstania różniącej się od sąsiadów społeczności. Lasowiacy utrzymywali się 
przede wszystkim z gospodarki leśnej. Oprócz łowiectwa zajmowali się głównie 
bartnictwem, wytapianiem rudy darniowej i wszelakiego rodzaju przemysłami 
drzewnymi. Z czasem rabunkowa gospodarka leśna zmniejszyła zasoby puszczy. 
Z konieczności jej mieszkańcy musieli zająć się hodowlą i rolnictwem. 6 

Koszula z lasowiackiego stroju kobiecego, ze zbiorów Doroty Kozioł

5 Ludność ta zamieszkiwała północną Rzeszowszczyznę – w węższym ujęciu widły Wisły 
i Sanu, w szerszym także prawy brzeg Sanu.

6 Informacje pochodzące ze strony: http://www.lasowiacy.ch/pl/O_nas/O_regionie.htm (12.05.20011).
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Machów – wieś, której już nie ma

Trudno jest ogólnie charakteryzować grupę etniczną zajmującą tak duży obszar, 
rozbitą na liczne podgrupy. Świadectwem tego zróżnicowania są prace etnografa 
Franciszka Kotuli (1900–1983), wybitnego badacza kultury Lasowiaków: „Teren po 
obu brzegach Wisły i Wisłoki, kilkanaście kilometrów od Dębicy, stanowi swoisty 
region etnograficzny. Lasowiacy, tutaj zwani Lasokami, mieszkający na wschód 
od dolin obu rzek, nazywają ich mieszkańców Nadwiślokami” (Kotula 1976: 184). 
Autor zauważa, że Nadwiśloki wytworzyli odrębną kulturę ludową (bogatsze stroje 
oraz inne tańce) i patrzyli na Lasoków z lekceważeniem – zarówno dzięki swej 
znacznie starszej kulturze, jak i zamożności, którą zawdzięczali znacznie żyźniejszej 
glebie niż na otaczających ich terenach Puszczy. W relacji z roku 1968 Kotula tak 
opisuje zamieszkany przez Nadwiśloków Machów: „Usytuowany na wysokim 
prawym brzegu Wisły na południe od Tarnobrzegu, był zamożną wsią dzięki gle-
bie. [...] Dzięki możliwościom spławu owoce i warzywa przynosiły duże dochody” 
(Kotula 1976: 185). Relację tę wieńczy zapowiedź dramatycznych losów wsi i jej 
mieszkańców: „W związku z odkryciem siarki w tych stronach cały szereg nadwi-
ślańskich wsi ulegnie zupełnej likwidacji. Machów przede wszystkim [...]” (Kotula 
1976: 185). Zamierzchłych dziejów wsi 7 nie przerwała więc historyczna zawieru-
cha, ale... postęp rozumiany zgodnie z powojenną tendencją jako industrializacja.  
12 października 1957 r. na polach machowskich następuje wbudowanie kamienia 
węgielnego pod budowę Kopalni i Zakładów Przetwórczych Siarki Tarnobrzeg. 
Data ta rozpoczyna powolne wysiedlanie mieszkańców i agonię Machowa. Ostatni 
machowiacy opuścili swoje domy w 1970 roku. Z wioski nie pozostał ani kamień 
na kamieniu. Nazwę Machów przyjęła powstała na jego miejscu odkrywkowa 
kopalnia. 8 Po stosunkowo krótkim okresie eksploatacji na świecie opracowano 
nową (inną niż kopalnianą) technologię uzyskiwania siarki i wydobycie „polskiego 
złota” okazało się nierentowne. Część wyrobiska kopalnianego zalano, tworząc 
sztuczny zbiornik wodny – Zalew Machowski – o powierzchni 455 ha. 

7 Jak wykazały poprzedzające prace inżynierów wykopaliska archeologiczne, najstarsze ślady 
osadnictwa na terenie Machowa pochodziły sprzed około 11 tysięcy lat. Archeolodzy przypisują 
je tzw. kulturze świderskiej. W epoce brązu kształtują się na tych terenach tzw. tarnobrzeskie gru-
py kultury łużyckiej. Jej ślady potwierdziły wykopaliska w Machowie, gdzie odkryto tzw. zespół 
osadniczy. We wczesnym średniowieczu (V–VII w.) powstała na tym obszarze osada słowiańska. 
Por. Zych, 2005/2006.

8 Nosi ją też obecnie jedna z dzielnic Tarnobrzega.
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Machów, lata 60., ze zbiorów Doroty Kozioł

Ej, Lasowiacka jo se, jak kropelka rosy...

Wśród wysiedlonych mieszkańców, którzy rozpierzchli się po okolicznych 
miejscowościach, była Maria Kozłowa (1910–1999) twórczyni ludowa, animatorka 
lasowiackiego folkloru. Mówiono o niej Ostatnia Lasowiaczka. Urodziła się 5 
sierpnia 1910 roku w Machowie. Była córką Wiktorii z Sawarskich i Wojciecha 
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Wiącka – działacza społecznego i politycznego, senatora i publicysty. Już od naj-
młodszych lat pisała wiersze, malowała. W wieku 13 lat zorganizowała z dziećmi 

„podwórkowy” teatr, który z czasem przekształcił się w amatorski teatr wiejski. 9 
Z jej inicjatywy powstał też w Machowie kabaret, w którym – jako reżyserka 
i scenarzystka zarazem – wykorzystywała formę ludowej przyśpiewki, ale na-
syconej współczesnymi treściami. Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego 
prowadziła świetlicę i bibliotekę, organizowała różnego rodzaju kursy i prelekcje. 
Uczyła wiejskie dziewczęta malarstwa ludowego i haftu. W roku 1949 założyła 
Zespół Pieśni i Tańca „Lasowiak”, z którym wystąpiła na I Ogólnopolskim Festiwalu 
Zespołów Ludowych w Warszawie. Lasowiackimi pieśniami zachwycił się sam 
Witold Lutosławski. Na ich kanwie skomponował swoją Małą suitę, która rozpoczyna 
się dźwiękami fujarki Jana Kalinki – machowskiego muzykanta (Kozioł 2011: 6). 

Maria Kozłowa, zdjęcia ze zbiorów Doroty Kozioł

Jeszcze przed wysiedleniem z jej wiedzy korzystali znani badacze kultury 
ludowej. Jeden z rozdziałów książki Kotuli pt. Znaki przeszłości. Odchodzące ślady 
zatrzymać w pamięci stanowią przekazy Marii Kozłowej, która niejednokrotnie opo-
wiadała mu o znanych sobie czy zasłyszanych miejscowych praktykach, takich jak 
„odmawianie uroku” czy „kierowanie ognia” przy pomocy święconej soli i ślubnej 
chustki. Kotula tak charakteryzuje sylwetkę swojej respondentki: „Córka wybitnego 
działacza chłopskiego, posła do sejmu w okresie międzywojennym, bynajmniej 
nie jest znachorką. Od młodości aktywna na wzór ojca, była działaczką nie tyle 

9 Zespół jeździł ze spektaklami po okolicznych wioskach i działał do końca istnienia Macho-
wa, czyli do lat szescdziesiątych. Fakty biograficzne przytaczam na podstawie artykułu Kozioł 2010.
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społeczną, co kulturową. Prowadziła zespoły ludowych tańców i pieśni, uczyła 
młodzież różnych rodzajów sztuki ludowej od strony technicznej. Teraz kiedy 
musi opuścić ukochaną wieś, zabrała się do spisania całej zapamiętanej i zbieranej 
tradycji” (Kotula 1976: 185). 

W roku 1970 dom Marii Kozłowej został sprzedany na licytacji, a ukochana 
wieś zniknęła z powierzchni ziemi. Artystka przeprowadziła się do Baranowa 
Sandomierskiego. Mimo załamania po tej utracie swojego świata nie zaprzestała 
twórczej działalności nad ocaleniem od zapomnienia ludowej tradycji, którą wielki 
przemysł, wkraczający na tę ziemię, skazywał na niechybną śmierć. Zaczęła spi-
sywać stare pieśni, zwyczaje, obrzędy, które utrwaliły się w jej pamięci, a także 
i te, które usłyszała od najstarszych mieszkańców okolicznych wiosek. Jedno-
cześnie otoczyła się ludźmi, którym to wszystko mogła przekazać. W roku 1976 
zorganizowała w Baranowie istniejący do dziś Zespół Obrzędowy „Lasowiaczki”. 
W tym samym czasie prowadziła również dziecięcy zespół pieśni i tańca w Szko-
le Podstawowej Nr 4 w Tarnobrzegu. Brała udział w wystawach sztuki ludowej, 
przygotowywała eksponaty, które dziś zdobią muzea etnograficzne i skanseny na 
terenie całej Polski. Należała do Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie. 
Uczestniczyła w festiwalach pieśni ludowej, spotykała się z dziećmi i młodzieżą. 
Wielokrotnie zdobywała nagrody w konkursach śpiewaczych, plastycznych i li-
terackich. W roku 1980 zamieszkała w Tarnobrzegu. Wkrótce i tu zorganizowała 
Zespół Pieśni i Tańca „Lasowiacy” oraz aktywnie współpracowała z miejscowym 
Domem Kultury. Z jej doświadczeń i pomocy korzystało wiele okolicznych zespo-
łów, m.in. „Cyganianki”. Za ratowanie folkloru oraz swoją twórczość otrzymała 
wiele odznaczeń i wyróżnień (często specjalne wyrazy uznania za udział dzieci 
w prezentowanych spektaklach). Najważniejsze z nich to Medal im. Oskara Kol-
berga i Medal im. Franciszka Kotuli. Uczestniczyła w wielu audycjach radiowych, 
nakręcono z jej udziałem kilka filmów telewizyjnych. W wieku 86 lat wystąpiła 
w filmie dokumentalnym Ludzie z martwych pól (1996) w reżyserii Aleksandra 
Dyla i Antoniego Ciechana, opowiadającym o akcji przesiedleńczej mieszkańców 
Machowa.

Performatywność jako forma kultywowania pamięci

Na początku założony przez Kozłową zespół zajmował się tworzeniem cha-
rakterystycznych dla Lasowiaków haftów, wycinanek, a także zbieraniem wieko-
wych przedmiotów codziennego użytku. W późniejszym czasie rozszerzył swą 
działalność o przedstawienia obrazujące dawne zwyczaje panujące na lasowiackiej 
wsi. Podczas różnego rodzaju przeglądów „Lasowiaczki” inscenizowały obrzędy 
związane z tematami takimi, jak: Święta Bożego Narodzenia, Święto Matki Boskiej 
Gromnicznej, Wielki Tydzień, Święta Wielkanocne, Przednówek. Ich scenarzystką 
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i reżyserką była Maria Kozłowa, która zawsze z niezwykłą pieczołowitością dbała 
o wierność w odtwarzaniu zapamiętanych zwyczajów. Nigdy nie cenzurowała 
przeszłości, nie ukrywała, że Lasowiacy znani byli z kultywowania zwyczajów wy-
wodzących się z pogaństwa powiązanego z silnym klerykalizmem. Przygotowane 
przez nią przedstawienie Czary, mary i uroki odtwarzało dawne gusła lasowiackie 
oraz praktyki ludowego leczenia. 10 „Lasowiaczki” w sposób niezwykle autentyczny 
i sugestywny zamawiały na scenie uroki, „płaczki”, leczyły „różę”, „łuszczkę” na 
oku, „siekiernicę” w pachwinie, obcinały kołtuna, wypędzały diabła z opętane-
go. Występowały na małych i wielkich scenach, m.in. w warszawskim Teatrze 

„Ateneum”, w Krakowie i w Kazimierzu nad Wisłą – podczas Ogólnopolskiego 
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych. W roku 1978 „Lasowiaczki” wystąpiły 
ze swoim spektaklem przed lekarzami i profesorami uczelni medycznych z całego 
świata – uczestnikami międzynarodowego sympozjum naukowego UNESCO, 
które odbyło się w baranowskim zamku. Przedstawienie doczekało się również 
ekranizacji dokonanej przez Franciszka Trzeciaka (w roku 1983). 

Nigdy nie zapomnę 11

Rekonstrukcja doświadczenia domu w tradycji ludowej pozwala prześledzić 
różnorodne wątki symboliczne domu, np. dom-raj czy dom-człowiek. Ta polise-
mantyczność symbolu domu pozwala widzieć w nim ten sam charakterystyczny 
rys skondensowania wieloznacznego doświadczenia, o jakim w stosunku do 

„słów-kluczy” kultury pisał Jurij Łotman. 12 Umieszczając słowo „dom” pośród 
innych „słów-kluczy” kultury (takich jak „droga”, „chleb”), Łotman podkreślał, że 
każdy istotny przedmiot kultury występuje z reguły w sposób dwoisty: w funkcji 
bezpośredniej oraz w funkcji metaforycznej. Im istotniejsza jest w systemie danej 
kultury bezpośrednia rola danego pojęcia, tym aktywniejsze jego znaczenie me-
taforyczne. Prowadzi to nierzadko do tego, że staje się ono (pojęcie, przedmiot) 

„wizerunkiem wszystkiego, co istnieje” (Łotman 1978: 46). 
Wielowątkowość obrazu domu w poezji Marii Kozłowej zdaje się potwierdzać 

powyższe refleksje. Za życia opublikowała swoje wiersze w tomie zbiorowym 

10 Lasowiacy znali doskonale właściwości leśnych ziół, nauczyli się leczyć rany niedźwiedzim 
tłuszczem bądź sadłem żmii, tamować krew papką z chleba połączonego z pajęczyną i „bożym 
drzewkiem”. Nie dopracowali się jednak wiedzy na temat leczenia chorób wirusowych czy niektó-
rych organów wewnętrznych. Tam, gdzie nie pomagały zioła lub prosty zabieg chirurgiczny, trzeba 
było posłużyć się zaklęciami i zabiegami magicznymi. W formułkach tych uciekano się o pomoc 
zarówno do leśnych duchów, jak i do Jezusa, Matki Boskiej czy świętych katolickich. Znachorzy 
byli kimś w rodzaju pośredników między ludzką niemocą a siłami ponadludzkimi. 

11 Tytuł podrozdziału stanowi tytuł wiersza Marii Kozłowej z tomu Całuję Cię ziemio.
12 Jest to oczywiście już inny poziom analizy – analizy już nie symbolicznej, lecz semiotycz-

nej, por. Łotman 1978.
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Lamenty machowskie (1993, wzięli w nim udział także inni rozsiani po świecie 
Machowiacy), zaś pośmiertnie ukazał się jej autorski tomik Całuję Cię ziemio (2004). 
Machów, rodzinna wieś artystki, wkrótce po wysiedleniu stał się głównym tema-
tem jej twórczości poetyckiej. Jest ona przede wszystkim pielęgnowaniem pamięci 
o domu rozumianym jako zespół koncentrycznie nakładających się na siebie kręgów 
i przestrzeni symbolicznych: dom > gospodarstwo > pole > wioska > świat    > (mikro)
kosmos. Przestrzeń domu wychodzi poza granice chaty czy zagrody – rozszerza 
się i obejmuje całą wieś, a także rozpostarte nad nią niebo. Przede wszystkim 
jednak dom utożsamiony zostaje z utraconym Machowem oraz życiodajnym 
żywiołem ziemi. Zespół ten pojawia się np. w wierszu Rozżaliło się me serce: [...] 
Opuściłam ciebie, wiosko i przeżyć nie mogę,/ że musiałam zmienić swego życia drogę,/ 
Ale sercem pozostałam dokąd będę żyła,/ moja wiosko ukochana, moja wiosko miła./ Los 
okrutny mnie rozłączył z rozkoszą łąk, pól,/ już nie staje mi łez w oczach, czuję wielki ból./ 
Wiosko moja, chato moja, ziemio tak pachnąca [podkreśl. E. W.] – próżno woła 
moja dusza w bólu konająca (Kozłowa 1993: 14). 

To, co znamienne w wierzeniach i obrzędowości związanej z domem i co jest 
też niezmiernie charakterystyczne dla symbolicznego wymiaru domu, to fakt, że 
dom pojawia się tu na zasadzie pars pro toto. Całościową ideę domu i obraz domu 
zastępują jego elementy, np. cztery kąty, okno, próg (Benedyktowicz 1992: 56). Po-
dobna prawidłowość pojawia się w wierszach Kozłowej. Najczęściej doświadczenie 
domu wyraża się poprzez element „złocistej strzechy” (Jak Cię nie kochać?). Dom 
jako symbol „streszcza się” i wypełnia w tej symbolicznej części też w wierszu: 
Z czego wyrosłam?: Wyrosłam ja sobie z tej strzechy słomianej/ Od promieni słonka złotem 
przetykanej (Kozłowa 2004: 26). Tę samą prawidłowość, zgodnie z którą dom jako 
całość wyraża się już w samych jego fragmentach, widać wyraźnie w zwyczajach 
zakładzinowych – budynek nie został jeszcze fizycznie wzniesiony i ukończony, 
a już istnieje, gdy kładzie się chleb w jego węgły (Benedyktowicz 1992: 56).

W wierszach tych obraz domu-wioski należy do wyjątkowych słów-obrazów, 
skupiających w sobie pełnię doświadczenia; dąży również do tego, by stać się wi-
zerunkiem niemal wszystkiego, co istnieje. Żegnając się ze swoją wioską autorka 
żegna się jednocześnie z machowskimi niebiosami. W zachowanym w pamięci 
obrazie domu-wioski wszystkie elementy natury są swojskie i przyjazne – można 
rzec, że poetka pisze o „domowym” słońcu czy „domowych” gwiazdach (wiersze: 
Słoneczko, Gwiazdeczka). Otoczony takimi „udomowionymi” ciałami niebieskimi, 
człowiek zamieszkuje kosmos tak jak zamieszkuje się dom. Ten udomowiony, 
uporządkowany dom-kosmos jest zarazem świętą przestrzenią, sacrum, wyodręb-
nioną z chaotycznej, amorficznej przestrzeni „tego, co na zewnątrz”. Ten sakral-
ny aspekt podkreśla forma niektórych wierszy, przypominająca litanię, np. Do 
mojej ziemi, Żegnaj moja wiosko, a zwłaszcza utwór Pożegnanie: Żegnaj moja wiosko 
najmilsza na świecie,/ żegnaj polnej róży najwonniejszy kwiecie,/ żegnajcie mi miedze, po 
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których chodziłam/ i drogi, po których swe krówki goniłam.../ Żegnajcie mi ścieżki, gdzie 
spacerowałam/ i z pobliskich stawów grania żab słuchałam... [...] / Żegnaj ciemny lesie, gaje 
i gaiki,/ jezioro z szuwarem i małe strumyki.../ Żegnaj mi kapliczko, coś już sto lat stała,/ 
a w Tobie Maryja nad nami czuwała.../ Żegnajcie mi krzyże przy drogach stojące,/ znak 
wiary w Chrystusa przypominające.../ Żegnaj moja chato i dachu słomiany,/ pobielane 
w słońcu mojej chaty ściany... [...] (Kozłowa 2004: 30).

Granice tej świętej, bezpiecznej sfery wyznaczają granice wioski, obejmujące też 
rozpostarte nad nią niebo. Przejawem jego „udomowienia” jest uderzająco zażyły 
ton, w jakim poetka zwraca się do Słońca czy Księżyca, oraz ich antropomorfizacja. 
Świadczą o tym dobitnie słowa, jakie kieruje do tytułowego „miesiączka”: Ty roz-
rzewniasz serce, prostą moją duszę.../ Kocham cię jak chłopca i kochać cię muszę,/ bo ty mnie 
nie zdradzisz jak chłopcy zdradzają./ Te twoje uroki tak na mnie spadają,/ że w smutkach 
najwięcej dają mi radości,/ ze słowiczkiem razem pocieszasz w miłości (Kozłowa 2004: 
7). Wszystko, co znajduje się poza granicami wioski, nie należy już do dającego 
siłę kosmosu. Wyrazem takiego doświadczania przestrzeni jest wiersz Pożegnanie 
Wisły w Machowie: Hej, ty Wisło moja, Machowa ozdobo!..../ Żal me serce ściska, bo się 
zegnam z tobą [...]/ Bo nigdy nad Wisłą w Machowie nie siędę,/ dumać jak mój Ojciec, 
nigdy tam nie będę./ Więc żegnaj, Wisełko kochana, srebrzona/ – ja cię odejść muszę, bom 
jest wysiedlona [podkreśl. E. W.] (Kozłowa 1993: 17). Znamienny jest już sam jego 
tytuł, który wyraźnie precyzuje, co należy do „naszego świata”. Autorki nie może 
pocieszyć fakt, że Wisła nadal płynie, bo nigdy już nie będzie płynąć w Machowie. 

Badacze mówią niekiedy o ambiwalencji symbolu domu w tradycji ludowej, 
gdzie jawi się on nie tylko jako miejsce święte i mocne, ale też jako miejsce sił za-
grażających człowiekowi, a nawet – przestrzeń demoniczna (Benedyktowicz 1992: 
28). W poezji Kozłowej taka niejednoznaczność nie występuje. Zespół przestrzeni 
symbolicznych domu staje się nie tylko przestrzenią mityczną, ale również w pełni 
idealną. Niewątpliwie ten proces mityzacji przyspieszył znacznie fakt, że utracony 
dom-wieś istnieje tylko we wspomnieniu. Niemożliwość konfrontacji z przeszłością 
i jej mityzacja spowodowały, że wierszach tych na idyllicznym obrazie wioski nie 
pojawia się najmniejsza nawet rysa. A przecież pasje artystyczne i społecznikowskie 
poetki nie zawsze były aprobowane przez machowską społeczność. Zdarzało się, 
że na jej działalność patrzono tak, jak się w ogóle w tradycyjnych środowiskach 
wiejskich patrzy na każdą inność. Była osobą niepospolitą, wychodzącą poza ramy 
przyjętych obyczajów, zwyczajów i norm zachowania, a więc musiała wzbudzać 
również uczucia kontrowersyjne. W swojej autobiografii, opublikowanej w zbio-
rze pamiętników kobiet wiejskich Rola przeorana, dom piękny, opowiada, że kiedy 
urodziła pierwsze dziecko i okazało się, że jest ono kalekie, ludzie ze wsi mówili: 
Tę głupią tak Pan Bóg skarał (Jagiełło-Łososiowa 1975: 213). W poetyckim obrazie 
domu-wioski próżno jednak szukać tych złych wspomnień – wszyscy mieszkań-
cy Machowa są zapamiętani jako dobrzy i drodzy. Co więcej – podmiot liryczny 
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w utworach Kozłowej czuje się reprezentantem wszystkich machowiaków, pamięć 
indywidualna przeplata się z pamięcią zbiorową.

Utracony dom/wioskę/kosmos można też odczytywać jako symbol/motyw 
wanitatywny. Utracony Machów w perspektywie „tamtego świata”, boskiej wiecz-
ności symbolizuje przemijalność ludzkiego domu, choć przecież jest on symbolem 
najtrwalszych wartości ziemskich, wręcz wiecznością ziemskiego wymiaru (Pocek 1988: 19).

Wykorzeniona: Po mej wiosce zginął ślad... 13

W wierszach Marii Kozłowej odnaleźć można nie tylko tropy symboliki domu 
i wątki ścisłego związku domu z człowiekiem, ale także doznanie bezdomno-
ści. Przeżycia podmiotu lirycznego przywołują na myśl pojęcie „wykorzenienia” 
w ujęciu Simone Weil, która miała prorocze przeczucie, uznając wykorzenienie 
za kluczowe doświadczenie XX wieku. Konfrontowane jest ono w jej pismach 
z pojęciem „zakorzenienia”. Rezygnując z filozoficznej analizy owej opozycji, chcę 
zwrócić uwagę na jeden z wielu sensów pojęcia „wykorzenienia”, który pojawia 
się w tekstach Weil: Należy zbadać również inny rodzaj odcięcia od korzeni [...]. Jest to 
odcięcie od korzeni, które można nazwać geograficznym, to jest dotyczącym wspólnot, ja-
kie odpowiadają terytoriom (Weil 1985: 85). Nawet samo poczucie tych wspólnot prawie 
zupełnie znikło z wyjątkiem jednej z nich, narodu. Ale jest i było wiele innych. Czasami 
są one mniejsze, albo całkiem małe: miasto, albo zespół wiosek, prowincja, region (Weil 
1985: 85). To znaczenie „wykorzenienia” bezpośrednio odnosi się do omawianej 
liryki. Maria Kozłowa oraz inni mieszkańcy Machowa zostali bowiem wykorze-
nieni w najbardziej dosłownym tego słowa znaczeniu. Opuszczone gospodarstwa 
i sady zniszczyły spychacze. Destrukcji uległa nie tylko wioska, ale także ziemia, 
na której stały domy. Jej miejsce zajęło wyrobisko kopalniane o głębokości ponad 
100 metrów. Wydarta do trzewi machowska ziemia znalazła się na zwałowisku 
w pobliskiej Dąbrowicy. Zastąpił ją gigantyczny dół, po zamknięciu wyrobiska 
zalany wodą – wymownym symbolem zapomnienia. Ta fizyczna niemożliwość 
dotknięcia ziemi sprawia, że doznanie utraty staje się szczególnie dotkliwe. Pisze 
o tym poetka w utworze Nie powrócą: Nie pozostał żaden ślad... (Kozłowa 1993: 15). 
W Lamentach machowskich to poczucie wykorzenienia pojawia się także w wier-
szu jej córki, Doroty Kozioł, Do mojej ziemi na zwałowisku: [...] odwróciłaś się od nas 
wszystkich/ do góry nogami/ i nie chciałaś zostać/ nawet za paznokciem (Kozłowa 1993: 32). 

Gdy „przyszła siarka”, machowiacy rozproszyli się po świecie. Jedni zamie-
nili ziemię na ziemię, osiedlając się w pobliskich miejscowościach, inni pozbyli 
się jej raz na zawsze, „przyoblekając miejską skórę”. Ci, którzy „poszli do bloku”, 
w nowych mieszkaniach czuli się jak na komornym: Czegoś ciągle im brakuje, na 

13 Ostatnie zdanie wiersza M. Kozłowej Nie powrócą, z tomu Całuję Cię ziemio.
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cos czekają, czegoś pragną. „Bo jeśli nie czuje się ziemi pod nogami – mówi Józef  14 – nie 
ma tej pewności, że naprawdę się żyje. Człowiek tłucze się w tym betonowym mieszkaniu 
jak ptak w klatce” (Kozioł 2005/2006: 50). 

Maria Kozłowa na planie filmu Ludzie z martwych pól (1996) 
reż. A. Dyl, A. Ciechan, zdj. Bogdan Myśliwiec

Maria Kozłowa w mieszkaniu w Tarnobrzegu, zdj. St. Świerk

Simone Weil nie pozostawała wyłącznie przy socjologicznym sensie „wyko-
rzenienia”. „Zakorzenienie” rozpatrywane w opozycji do swojego przeciwieństwa 
miało także sens transcendentny: Przede wszystkim jednak dusza ludzka musi być 
zakorzeniona w wielu środowiskach naturalnych, i dzięki nim musi nawiązać łączność ze 

14 Józef Matyka, jeden z wysiedlonych mieszkańców Machowa.
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wszechświatem (Weil 1985: 144). Jako ich przykłady wskazywała środowiska wyzna-
czane wspólnym językiem, kulturą, wspólną przeszłością historyczną, zawodem 
lub miejscem zamieszkania. Przekonana, że człowiek naprawdę wartościowy musi 
być zakorzeniony, uważała, iż: Zbrodnicze jest to wszystko, czego skutkiem może być 
oderwanie istoty ludzkiej od jej korzeni lub to, co stanowi przeszkodę w jej zakorzenieniu” 
(Weil 1985: 144). Prawdziwość i wagę tych słów potwierdza twórczość Marii Kozło-
wej po wysiedleniu, która jest poetyckim zapisem, a zarazem dobitnym wyrazem 
doznania kulturowej bezdomności. 15 Mówi o niej wiersz Żal mi tego świata : Żyję na 
tym świecie i jestem niczyja,/ dzień za dniem jak woda w potoku przemija (Kozłowa 2004: 
24). Skargę tę odnajdujemy też w utworze O ziemio moja: [...] Gnębi mnie żałość, gnębią 
rozpacze,/ prowadzę marne życie tułacze./ Straciłam ciebie – dar ojca, matki,/ straciłam chatę, 
w ogródku kwiatki,/ straciłam całe ojcowskie wiano/ – z ziemi rodzinnej odejść kazano.../ 
I machowskiego nie widzę nieba,/ i czarnej skiby jak kromki chleba... (Kozłowa 2004: 29).

Nie każdy z mieszkańców Machowa potrafił dać artystyczny wyraz temu 
bolesnemu doświadczeniu, ale ich pośrednie świadectwo możemy odnaleźć w re-
portażu Juliana Kawalca (rodem spod Tarnobrzega), który obserwując długi 
proces przesiedlenia w rodzinnym regionie napisał: Godzą się opuścić swoje wsie 16, 
choć żal tych węgłów, kątów, tych krzaków bzu, jaskrów na łąkach, choć żal tych starych 
progów utrudzonych nogami dziadów, pradziadów (Kawalec 1969: 15). Jak wspomina 
tamte wydarzenia Dorota Kozioł: Były łzy, całowanie ziemi, zagarnianie jej garściami 
do pudełek, do woreczków (Kozioł 2005/2006: 54). Trzeba uszanować tę łzę, bo nie jest 
to łza historyczna, ale chłopska, męska i wstydliwa łza, bo chłop na zawsze żegna się ze 
swoimi polami (Kawalec 1969: 15). Poezja Kozłowej ocala tę łzę od zapomnienia. Nie 
tylko poezja, ale całokształt jej działalności po przesiedleniu to próby odnalezienia 
korzeni w przeszłości utraconej materialnie, ale wciąż żywej w pamięci. Według 
Weil ludzie, którzy odzyskali swój mityczny dom poprzez kultywowanie pamięci 
o nim, są gotowi na dialog, na współistnienie z innymi tożsamościami. Artystka, 
której udało się siłą woli zakorzenić we wspomnieniu, mimo trwałego do końca 
jej dni poczucia nieodżałowanej utraty, nie zamknęła się w swoim cierpieniu. 
Przeciwnie – ze zdwojonym wysiłkiem starała się, aby kultura lasowiacka nie 
ograniczyła się do przestrzeni skansenu, ale była wciąż żywa. Paradoksem jest, 
że artykuły o działalności Marii Kozłowej ukazywały się w czasopiśmie „Siarka”, 
a wielu machowiaków znalazło pracę w kopalni. Machów żył już tylko w pieśniach, 
a Tarnobrzeg z kombinatem siarkowym się rozrastał...

15 Przejawem problemów z aklimatyzacją w nowym środowisku był także fakt, że w mieszkając 
w bloku w Tarnobrzegu, nie rozpakowała wielu zgromadzonych przez siebie rzeczy. 

16 Z powierzchni ziemi zniknął nie tylko Machów, ale także Kajmów i Jeziórko.
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Artystka ludowa czy „Kolberg w spódnicy”?

Nie ulega wątpliwości, że po wysiedleniu Kozłowa znalazła duchowe wsparcie 
w twórczości, zaś instytucjonalne oparcie – w Stowarzyszeniu Twórców Ludo-
wych. 17 Jej status społeczny i poczynania artystyczne były znamienne dla kondycji 
współczesnego „twórcy ludowego”, pozbawionego rzeczywistego oparcia w swoim 
środowisku społecznym i żyjącego „na garnuszku” urzędowego mecenasa (Bart-
miński 1990: 17). Przynależność ta dawała jej materialną stabilizację, instytucjonalne 
wsparcie i możliwości rozwoju, ale też ograniczała ją w sferze ekspresji. Artystka 
nie była bowiem prostą, niewykształconą kobieta, ale za taką musiała uchodzić, 
chcąc wpisać się w wizerunek twórcy ludowego (z tego względu niekiedy ukrywała 
fakt, że posiadała średnie wykształcenie). Początkowo swoje wiersze wzorowała 
na poezji Mickiewicza (np. używała formy trzynastozgłoskowca), Słowackiego, 
Konopnickiej. 18 Potem, z uwagi na instytucjonalną presję, została ograniczona 
ramami ludowej konwencji. Nie oznacza to jednak, że nie była w swojej twórczości 
autentyczna – w folklorystycznych formach wyrażała swój szczery, dojmujący żal 
za zniszczoną wioską.

Współpracujący z poetką Józef Myjak zauważył: Status twórczy pani Kozłowej 
jest specyficzny, bo z jednej strony jest ona twórczynią ludową w tym obiegowym pojęciu, 
z drugiej zaś, mając świadomy stosunek do tego, co robi, mając pewne przygotowanie, jej 
działalność popularyzatorska jakby ją kwalifikowała do kategorii samorodnego etnografa, 
folklorysty (Wianecka 1990: 16). Zdaniem Myjaka artystka dość wcześnie zauwa-
żyła, że świat tradycyjnej kultury ludowej powoli zaczyna się kurczyć i zanikać: 
Mieszkańcy wsi zaczęli wychylać się poza własne opłotki: wyjeżdżać na roboty sezonowe 
i stałe, emigrować do Ameryki. Ludzie stali się otwarci na nowinki z szerokiego świata, 
a to wiązało się ze zmianą świadomości, sposobem życia. [...] i tak rodzić się poczęła Maria 
Kozłowa – badacz. Kolberg w spódnicy chciałoby się rzec (Wianecka 1990: 16). 

Machów ze słów, melodii i obrazów...

Wracając do wspomnianego już etymologicznego związku słowa „dom” z „two-
rzeniem”, warto zauważyć, że w starożytnej Grecji słowo „demiurg” było przede 
wszystkim nazwą rękodzielników, np. garncarzy, a także architektów. Dopiero 
u Platona słowo „demiurg” odnosiło się do boskiego budowniczego świata, na-
dającego bezkształtnej materii określoną formę. Warto także przypomnieć, iż 

17 Została do niego przyjęta w roku 1973. 
18 Powyższa obserwacja dotyczy też jej twórczości malarskiej. Ponieważ w seminarium uczy-

ła się pod okiem absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w jej niektórych pracach malarskich po-
jawiał się światłocień, czego nie ma u twórców „typowo” ludowych.
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dawne znaczenie słowa „demiurg” nie jest tożsame z dzisiejszym słowem „twórca”. 
Grecy nie mieli terminów, które odpowiadałyby terminom „tworzyć” i „twórca”. 
Wystarczał im wyraz „robić” (poiein). A i tym słowem nie posługiwali się w sto-
sunku do sztuki i artystów, którzy ich zdaniem nie wykonywali rzeczy nowych, 
lecz tylko odtwarzali te, które są w naturze. Malarz czy rzeźbiarz był odkrywcą, 
a nie wynalazcą, ponadto był podporządkowany regułom. Działalność artystycz-
na nie opierała się na creatio ex nihilo. Sam demiurg również nie wykonał świata 
z niczego, lecz z preegzystującej materii i idei. Był w tym tylko jeden wyjątek: 
poezja. Jej nazwa – poiesis – pochodziła od poiein, „robić”. Różnica między poezją 
a sztuką była podwójna. Po pierwsze, poeta powoływał do życia nowy świat, zaś 
artysta jedynie odtwarzał. Po drugie, poeta nie był związany regułami, jak artyści, 
pozostawał w tym, co robi, wolny (Tatarkiewicz 1988: 289). 

W tym szerszym kontekście znaczeniowym ludowe rękodzieło i poezja Marii 
Kozłowej – zwłaszcza powstające w okresie po wysiedleniu – zyskują jeszcze jeden 
głęboki wymiar. W jej twórczości można bowiem zauważyć podobne prawidłowości. 
Malując pisanki czy wycinając, czyniła to zgodnie z regułami lasowiackiej tradycji, 
nie pozwalała sobie na żadne od niej odstępstwa. Irytowało ją mieszanie wzorów 
z różnych regionów na ludowych haftach, ganiła drobne nawet ich modyfikacje. 
Bez wahania polemizowała z każdym, kto takich modyfikacji próbował dokonywać. 
Jej najmocniejszy argument stanowiło twierdzenie: tak było, którego siła przeko-
nywania płynęła z rezerwuaru pamięci. W jej działalności rękodzielniczej oraz 
inscenizacyjnej wierność wobec przeszłości, zachowanie pamięci o tradycyjnych 
zwyczajach były najważniejsze, osobista ekspresja schodziła na dalszy plan. Bacz-
nie pilnowała nie tylko czystości własnego przekazu, ale także zachowań i stroju 
aktorek. Znaczący jest fakt, że do Stowarzyszenia Twórców Ludowych została 
przyjęta na podstawie haftów i plastyki obrzędowej. Dopiero w dziedzinie poezji 
pozwalała sobie na pewną swobodę. Gatunki, jakie uprawiała, czerpią z tradycji 
chłopskiego folkloru (pieśni, przyśpiewki, oracje, opowieści, widowiska obrzędowe), 
ale przesycone są osobistymi doświadczeniami, spośród których najdramatycz-
niejszym jest wysiedlenie, wyrażają jej własne uczucia. Roch Sulima, obserwując 
podobny mechanizm, stwierdza: „Powstają w ten sposób utwory medytujące, roz-
pamiętujące przeszłość, oceniające teraźniejszość” (Sulima 1976: 117). Przykładem 
takiego utworu jest wiersz Żal mi tego świata: I tak mi się dziwi, że to słońce/ coraz słabiej 
grzeje na życiowej łące/ Coraz ciszej ptaszki na drzewach śpiewają/ i nawet znajomi mnie 
zapominają./ A i coraz krótszy każdy rok się staje./ Zmieniają się ludzie, ludzkie obyczaje 
(Kozłowa 2004: 14). W twórczości tej gatunki tkwiące w tradycji folkloru stają się 
źródłem liryki refleksyjnej. Tradycyjne ludowe formy tworzą swoistą perspekty-
wę, uogólniającą fakty i przeżycia jednostkowe (Benedyktowicz 1992: 135). W ten 
sposób fragmentarycznie ujawniająca się biografia ujmowana jest w ramy praw 
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odwiecznych, zakrzepłych w ludowych formach słownych, które w tradycyjnym 
folklorze ustalały kształt życia, były sztuką i wiedzą zarazem (Sulima 1976: 119).

Franciszek Kotula pisze, że „kto znał polską wieś i miasteczko w końcówce ich 
tradycyjnej kultury – jeszcze szereg lat po zakończeniu drugiej wojny światowej, 
to jest przed masową emigracją do miast (młodych Polaków i wymierania starej 
generacji) – musiał stwierdzić często napotykaną umiejętność barwnego, plastycz-
nego i soczystego opowiadania tak tradycyjnych tekstów, jak i o co tylko zaszłych 
wydarzeniach [...]” (Kotula 1983: 63). Etnograf w swoich pracach wielokrotnie pod-
kreśla gawędziarski charakter tych społeczności. Małej ojczyzny Marii Kozłowej  
nie można na pewno określić jako czystej kultury oralnej w takim znaczeniu, 
jakie nadaje jej Walter Ong. 19 Mieszkańcy Machowa nie byli analfabetami, a sama 
Kozłowa miała wykształcenie. A jednak ustny przekaz był w wiosce wciąż żywy, 
koegzystował z pisanymi a nawet nad nim dominował. Całokształt działalności 
Marii Kozłowej również sytuuje się na pograniczu kultury oralnej i piśmiennej. 
Śpiewane przez nią pieśni i piosenki, reżyserowane inscenizacje posiadały swą 
formę pisemną, ale ich zasadniczy walor był performatywny. Ponadto jej poezja 
posiada cechy, które Ong przypisuje kulturom oralnym. Poetka formułuje myśli 
w sposób łatwy do zapamiętania – w kształcie powtórzeń, antytez, epitetycznych 
wyrażeń, dłuższym myślom nadaje silny rytm. Wyrażanie doświadczeń przy 
użyciu formuł (tu: rodem z folkloru) wiąże się z aspektem mnemotechnicznym: 
formuły organizują zrytmizowanie, dzięki czemu lepiej pozwalają zapamiętać 
przeszłość. Twórczość poetki cechuje też silna empatia i zaangażowanie oraz 
bliskość ludzkiego świata – cechy właściwe kulturom oralnym. 

Machów, lata 60., ze zbiorów Doroty Kozioł

19 Kultura, w której nie znane jest pismo ani możliwość pisania.
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Kopalnia Machów, zdj. ze zbiorów Doroty Kozioł

Kopalnia Machów, zdj. ze zbiorów Doroty Kozioł

Zalew Machowski, zdj. Bogdan Myśliwiec

Mając w pamięci wykreowany przez Nowaka obraz „Domu-Księgi”, twórczość 
Marii Kozłowej jawi się jako próba rekonstrukcji utraconego domu-wioski-świata. 
Niczym demiurg artystka buduje go ponownie z ocalałych w pamięci okruchów 
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małej ojczyzny, która fizycznie uległa całkowitej destrukcji. Reprezentacja tego 
„naszego świata” nie odnosi się więc już do materialnie istniejącej rzeczywistości, 
ale nie jest to jednak creatio ex nihilo. Jednocześnie poetka próbuje pokonać chaos, 
jaki w jej życie oraz innych machowiaków wprowadziła industrializacja i pra-
gnienie zysku. 20 Pozbawiona schronienia i oparcia w ścianach rodzinnego domu, 
artystka musiała zawierzyć materii słów. W tym procesie odbudowy podstawą 
jest słowo, ale ważna jest również melodia, sceniczny gest, wycinanka, pisanka, 
kwiat z bibuły, wystrugany z drewna ptaszek. Częściowo pomagało jej to oswajać 
traumę wysiedlenia oraz poczucie braku przynależności. Codziennie odbudowy-
wała swój Machów, bo materia, jaką dysponowała, była ulotna – melodia niknie, 
przedstawienie się kończy... Fundamentem tego efemerycznego domu była jej 
pamięć. Dziś po Machowie została tylko garść wspomnień w pamięci żyjących 
jeszcze machowiaków i trochę zdjęć w rodzinnych albumach. Jak wyznaje córka 
Marii Kozłowej – Dorota: Tęsknić będziemy chyba do śmierci, bo tylko ona potrafi za-
brać na zawsze pamięć o tym, co było, a czego już nigdy nie będzie. Dopiero chyba nasze 
wnuki urodzą się bez tej tęsknoty w sercu, bo Machów znać będą tylko z opowieści [...] 
(Kozioł 2005/2006: 48). Fotografie staną się wkrótce dla przyszłych pokoleń tylko 
kawałkami wyblakłego papieru z sylwetkami nieznanych ludzi i domów... Czy 
ktoś zdoła ten świat w przyszłości ocalić od zapomnienia?
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Farwell, my village... The memory about Machów and Lasowiacks’ 
culture in the art work and poetry of Maria Kozłowa

Summary

Primeval, overgrowing forests between Wisła and San were inhabited by ethnic gro-
up which called themselves “Lesioki”. Due to heavy natural conditions, this area was long 
time the hermetic enclave gathering fugitives from not only from many sides of Poland 
but also from abroad. The settlers lived more from wealth of natural forest and rivers, 
than from agriculture. Living in isolation, they developed unique culture different from 
the others. In 1970th in this area a sulfur was discovered and some villages has been de-
stroyed to make a place for industry. One of them was Machów, the place of birth of folk 
artist Maria Kozłowa. In her poems she tries to rebuilt lost beloved countryside. In eth-
nography the notion of “home” is usually considered as part of so called “material cul-
ture”. Reading her works I consider “home” as an anthropological category. Tragic expe-
riences of displacement are related to reflections of Simone Weil which conceives “upro-
otedness” as a condition where people lack deep and living connections with their envi-
ronment and participation in community life. 


