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Lubuskie winogrodnictwo jako tradycja 
podtrzymana, ożywiona czy 

na nowo wymyślona?

Obszar dzisiejszego województwa lubuskiego jest przykładem regionu, w któ
rym wyjątkowo wyraźnie dokonuje się proces redefinicji kulturowej tożsamości prze
strzeni. Typowo postmigracyjny charakter zamieszkującej je społeczności, wynika
jący z niemal całkowitej wymiany ludności po II wojnie światowej, sprawia, że oj
czyzna prywatna  w rozumieniu Stanisława Ossowskiego (1946) jest tu tworem 
niezwykle dynamicznym i podlegającym ciągłym renegocjacjom. Dość złożona z toż
samościowego punktu widzenia sytuacja historyczna tych terenów dostarcza wciąż 
nowych wątków i zagadnień, dzięki którym społeczna narracja o szeroko rozumia
nym domu jest tutaj bardzo żywa. Lubuskie winogrodnictwo jest właśnie jednym 
z takich obecnie podejmowanych wątków. W ciągu ostatnich kilku lat dokonuje się 
wyraźny proces odnawiania tradycji winiarskiej, zwłaszcza w okolicach Zielonej 

^Góry, będącej jedną z dwóch stolic województwa. Proces ten świadczy, jak sądzę, 
o nowym podejściu do historii lokalnej, o nowym wizerunku miejsca i o nowym 
typie związku mieszkańców z zamieszkiwanym przez nich obszarem.

Zjawisko, o którym mowa, dotyczy zakładania winnic, samodzielnej uprawy 
winorośli oraz produkcji wina. Większość winnic, o których piszę, powstała po 2000 
roku, nieliczne są starsze, lecz także one w ostatnim okresie zmodyfikowały i zinten
syfikowały swoją działalność. Winogrodnictwo i winiarstwo skupione jest dziś w rę
kach osób prywatnych, prowadzących swą działalność samodzielnie lub przy pomocy 
członków rodzin i rzadko zatrudniających osoby trzecie. Co charakterystyczne, ak
tywność ta ma charakter hobbystyczny, a nie dochodowy ze względu na brak odpo
wiednich dla drobnego winiarstwa przepisów prawnych dopuszczających wino do 
obrotu rynkowego. Kwestia ta, moim zdaniem, nadaje temu zjawisku szczególne 
znaczenie kulturowe. Świadczy o nim także fakt dużego zaangażowania większości 
winiarzy w sprawy lokalnych społeczności, a także zainteresowanie miejscową histo
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rią i próby przywrócenia tej historii współmieszkańcom drogą popularyzacji wiedzy
0 przedwojennej kulturze, przedwojennych obyczajach, postaciach i miejscach.

Powstawanie prywatnych winnic w okolicach Zielonej Góry prowokuje do za
dania następujących pytań: Z jakim rodzajem tradycji mamy do czynienia? Czyja to 
jest tradycja? Czy można mówić o tradycji w sytuacji jej nieciągłości? Jaki jest 
związek współczesnego winiarstwa z dawnym? Czyimi spadkobiercami są współ
cześni winogrodnicy i jakie mają prawo do ich spuścizny? Kulturowa interpretacja 
współczesnego winiarstwa lubuskiego1 dotyka sprawy współczesnej tożsamości 
lokalnej, zagadnienia nowego regionalizmu oraz pamięci zbiorowej. Poniżej zapre
zentuję jedną z wielu możliwych perspektyw spojrzenia na tę „nową tradycję”, sku
piając się na strategiach narracyjnych legitymizujących ją  przez odwoływanie się 
mieszkańców do przeszłości regionu.

Poniżej zaprezentowane spostrzeżenia zostały oparte o własne badania, dane 
zastane, analizę lokalnej prasy i materiały pochodzące od poszczególnych podmiotów 
zaangażowanych w proces odnawiania tradycji winiarskiej, czyli winiarzy, lokal--® 
nych władz politycznych, działaczy społecznych, aktorów życia gospodarczego oraz 
pozostałych mieszkańców regionu -  konsumentów wina i nowej tradycji winnej.

Analizowane przeze mnie materiały pokazują wyraźnie, że winogrodnictwo jest 
postrzegane jako tradycja, czyli jako pewien zespół działań, instytucji i norm prze
kazanych przez poprzednie pokolenia i z racji tego zakorzenienia w przeszłości bę
dących wartością wspólnoty. Stąd bierze się powszechna życzliwość, z jaką spoty
kają się działania współczesnych winiarzy. Kwestią szczególnie interesującą jest 
sposób, w jaki wspólnota uzasadnia istnienie ciągłości przerwanej tradycji. Poniżej 
przedstawiam cztery najwyraźniejsze historie czy sposoby odwoływania się do prze
szłości lubuskiego winiarstwa.

Pierwsza z nich to swoisty mit genezy, czyli odwołanie do samych początków 
czypra-czasów zakładania winnic, które sytuują się w XII-XIII wieku (Kuleba 2005: 
95-101). Etap ten w świadomości opowiadających znajduje się poza obecnym po
rządkiem, więc nie przynależy do żadnej z historii narodowych i pozostaje poza 
sporem o prawo do tej tradycji. Jest to rodzaj historii uniwersalnej i naturalnej, która 
pozwala na wpisanie w nią własnych, lokalnych opowieści. Winogrodnictwo przy
należy do Ziemi Lubuskiej z racji jej wyjątkowych dla Polski cech klimatycznych
1 geologicznych, a nie wyjątkowych cech społeczności, która ją  zamieszkuje. Historia 
pierwszych winnic średniowiecznych jest w takim ujęciu dobrem wspólnym i dos
tępnym wszystkim zasobem naturalnym.

Druga, najbogatsza w fakty opowieść o historycznych źródłach lubuskiej trady
cji nawiązuje do dziejów winiarstwa niemieckiego, gdzie szczyt rozwoju w XVIII 
i XIX wieku. W tym czasie z dziejami produkcji miejscowego wina związał się
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Wino produkowane jest także w innych częściach Polski, sytuując się jednak w nieco innym 
kontekście społeczno-historycznym.
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silnie rozwój lokalnej społeczności, stanowiąc jeden z ważniejszych wyznaczników 
ekonomicznej i społecznej tożsamości miasta. Historia niemieckiego Grunberga sta
nowi najlepiej udokumentowane i najcenniejsze źródło, z którego obficie czerpią 
niemal wszyscy odwołujący się obecnie do tradycji lubuskiego wina, chociaż zna
czenie twego okresu było przez dziesięciolecia przemilczane. Namacalnym świa
dectwem jego dziedzictwa jest układ przestrzenny miast, miasteczek i wsi, który 
pod cienką warstwą powojennej zabudowy oraz urządzeń terenów zielonych skrywa 
architekturę dawnych winnic, obecnych w pamięci starszych mieszkańców. Domki 
winiarskie ozdobione motywami winorośli fantazyjnie udrapowanej wokół liter 
i cyfr funkcjonują dziś jako zwykłe domy lub stylowe wille. Malownicze pędy mło
dych krzewów i ciężkie kiście winogron na fasadach kamienic to często spotykane 
znaki kilkusetletniej historii. Co ważne, wydaje się, że stary temat winorośli został 
przejęty przez powojennych mieszkańców jako motyw dekoracyjny w nowszych 
obiektach kultury materialnej, takich jak kute elementy bram, dokumenty, szyldy, 
reklamy, materiały prasowe i ceramika użytkowa. Jeszcze do niedawna historia daw
nych mieszkańców wyzierała spod obsypujących się tynków w postaci (poniem iec
kich napisów, sprzętów, narzędzi, mebli i zastaw stołowych, które służyły polskim 
osadnikom jeszcze wiele lat po wojnie. Była to więc historia obecna w codziennym 
życiu, choć często niedostrzegana lub przyjmowana bez głębszej refleksji. Stanowi 
jednak gotowy rezerwuar opowieści, praktycznych sposobów działania, normatyw
nych reguł postępowania dla kolejnych pokoleń urodzonych na tych ziemiach, którzy 
nigdy bezpośrednio się nie zetknęli z dawnymi mieszkańcami. Nie przeszkadza to 
odwoływać się do konkretnych wydarzeń, konkretnych osób, zaznaczających się 
w lokalnej historii. Takie nawiązania pojawiały się na przykład w programie Dni 
Zielonej Góry lub w programach zwiedzania winnic skupionych w Lubuskiem Szlaku 
Wina i Miodu lub w trakcie Lubuskich Dni Otwartych Winnic.

Kolejnym motywem, wykorzystywanym do legitymizacji wznowionej tradycji 
jest powojenna historia winiarstwa. Centralnymi punktami, wokół których osnuwa 

^ się ten etap historii jest Technikum Sadowniczo-Winiarskie, Państwowa Wytwórnia 
Win Musujących (później Lubuska Wytwórnia Win) oraz ciesząca się wielką estymą 
w środowisku winiarzy osoba Grzegorza Zarugiewicza, przybyłego do Zielonej Góry 
w 1945 r. specjalisty w produkcji wina. Swoje ogromne doświadczenie winogrodni- 
cze, zdobyte m.in. w wieloletnim prowadzeniu mołdawskich winnic w okolicach 
Kiszyniowa, wykorzystał po wojnie, odgrywając kluczową rolę w podtrzymywaniu 
i rozwijaniu tradycji przedwojennych w Zielonej Górze. To między innymi jego 
wiedza i zaangażowanie sprawiły, że przez około dwadzieścia lat po wojnie istniały 
realne perspektywy kontynuacji uprawy winnic miejskich i podmiejskich przez nowy, 
właściwy owym czasom podmiot gospodarczy, jakim była Lubuska Wytwórnia Win. 
Z powodu niskiej wydajności miejskich winnic, braku odpowiedniej ich pielęgnacji 
oraz nieopłacalności uprawy winorośli winnice zielongórskie stopniowo likwidowano 
w latach 60. i 70., ostatecznie pozostawiając jedynie ozdobną winnicę Ceglaną na 
wzgórzu przy domku winiarskim Gremplera. Powody rezygnacji z uprawy winorośli
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musiały być złożone -  poza niską efektywnością upraw, spowodowaną być może 
czysto technicznym brakiem staranności, a na pewno brakiem pewnej kultury zbio
rowości (masowy szaber na winnicach) znaczenie miał być może brak motywacji 
ówczesnych decydentów do kontynuacji przedwojennych, a więc poniemieckich, 
obcych sposobów gospodarowania. Nie bez znaczenia były oczywiście względy urba
nistyczne -  gwałtowny rozwój miasta wymuszał zastąpienie kilkudziesięciu hekta
rów zielonych stoków winorośli, osiedlami mieszkaniowymi, kompleksami usługo
wymi i nowoczesnym przemysłem. Winnice w planach modernizacyjnych i w pro
cesie repolonizacji i autochtonizacji tych ziem okazały się elementem, z którego 
można, a nawet należy zrezygnować. Mimo to, dwudziestoletni „epizod” winiarski 
jest w pamięci miasta żywy, będąc argumentem na rzecz ciągłości tradycji w legity
mizującej ją  narracji. Świadczy także ojej uniwersalności, ponadnarodowości i po
zwala uniknąć dychotomicznego zestawienia w rodzaju: niemiecka dbałość o specy
fikę i tożsamość tych ziem oraz, z drugiej strony, powojenne lekceważenie lub wręcz 
niechęć Polaków wobec naturalnego bogactwa ich domu. Winogrodnictwo może 
być we współczesnych narracjach dorobkiem uniwersalnym, wspólnym, ponad róż
nicami narodowymi i ponad historycznymi konfliktami.

Istnieje jeszcze jeden wyraźny okres historii regionu, do którego nawiązują jego 
mieszkańcy, argumentując na rzecz ciągłości tradycji winiarskiej. Są to mianowicie 
historie rodzinne związane z samodzielną produkcją wina. Uwarunkowania histo
ryczne i gospodarcze okresu powojennego sprzyjały praktyce samodzielnego prze
twarzania żywności, przygotowywania w ramach gospodarstw domowych różnego 
rodzaju przetworów, weków, konserw, a także napojów alkoholowych, w tym wina. 
Dostępność winorośli w przydomowych ogródkach, a także istnienie rozległych win
nic w okresie tuż powojennym sprawiały, że wino z winogron było stosunkowo czę
stym i popularnym sposobem uzupełnienia niedoborów w domowych spiżarniach. 
Dlatego współcześni winiarze powołują się na mniej lub bardziej rozbudowaną dzia
łalność winotwórczą swoich rodzin -  rodziców i dziadków słowami: „Zawsze ktoś 
z czegoś to wino robił”. Doświadczenia starszych pokoleń sprawiają, że winiarstwo 
nie jest czymś całkiem nowym, doświadczenia grupy rodzinnej, przyjaciół, znajo
mych są, mówiąc językiem winiarzy, idealną „podkładką”, na której szczepią oni 
swoją młodą winorośl.

Wymienione wyżej tradycje pojawiają się w relacjach mieszkańców regionu jako 
legitymizacja współczesnych działań. Odpowiedni ich dobór i stosowanie w określo
nych kontekstach sprawiają, że mogą one służyć jako uzasadnienie różnych rodza
jów aktywności. Choć wszystkie cztery opowieści o lokalnym winiarstwie łączą się 
ze sobą, splatają i tworzą pewien uporządkowany ciąg, pewną globalną opowieść, 
mogą przecież funkcjonować osobno, a nawet w opozycji do siebie. Mogą wchodzić 
ze sobą w konflikt, mogą stawać po przeciwnych stronach barykady. Tak na przy
kład przez kolejne dziesięciolecia PRL głównym krajobrazem tradycji były czasy 
średniowieczne, pradawne dzieje piastowskiej ziemi, a także pełna optymizmu 
historia najnowsza, powojenna. Akcent położony na początki, charakteryzujące się

255



Część IV -  Planując tradycje od nowa

niejako naturalnością i pierwotnością wyznaczał historyczne fiat, punkt centralny. 
Stulecia niemieckiego winiarstwa jawiły się wówczas jako zaledwie kontynuacja, 
logicznie wynikająca z piastowskich początków, z racji swej nieoryginalności, wtór- 
ności, dająca się marginalizować. Z kolei nawiązywanie do czasów przedwojennych 
wyznacza specyficzny dyskurs oparty na historii regionu, skupiony na specyfice 
kultury danego okresu, odwołujący się do konkretnych postaci historycznych, miejsc, 
zabytków kultury materialnej. Ten rodzaj narracji stosowany jest dziś zarowno przez 
duże podmioty życia społecznego (władze lokalne), jak i przez pojedynczych winia- 
rzy, działaczy społecznych, prywatne osoby badające historię swoich miast i wsi, 
poszukujące pozostałości po przeszłości na własnej ulicy, na własnym podwórku, 
we własnym domu. Takim typem przywoływania przeszłości jest na przykład poszu
kiwanie i rewitalizacja dawnych piwnic na wino, próby ustalenia miejsc uprawy 
winorośli, by tam właśnie zakładać nowe winnice, a także coraz powszechniejsze 
zainteresowanie lokalnymi mikrohistoriami, widoczne w inicjatywach przywraca
nia dawnej świetności starych cmentarzy, świątyń, dworków, pałaców i innych, spo
łecznie ważnych elementów krajobrazu. Co ważne, inicjatywy te podejmowane są 
coraz częściej przez prywatne osoby, inwestujące czas i pieniądze w rekonstrukcje 
historycznych tożsamości swoich małych ojczyzn -  działania te realizowane są zwykle 
poza tzw. logiką grantową, tym silniej zaznaczając się w świadomości i przestrzeni 
lokalnej.

Choć pytanie o charakter lubuskiej tradycji winiarskiej wymaga dalszych analiz 
i badań, można postawić kilka roboczych hipotez. Winiarstwo w oczach mieszkań
ców jest rewitalizacją, odnowieniem, ożywieniem dawnych tradycji -  nie jest to 
tradycja nowa, nie jest ona sztuczna, nie jest wymyślona. Z socjologicznego punktu 
widzenia wpisuje się w proces kreowania tożsamości lokalnej, element nowego re
gionalizmu. Być może można ją  rozpatrywać jako kolejny etap tzw. autochtonizacji 
tych ziem, opisywanej przez socjologów, począwszy od lat 60. zeszłego wieku. Biorąc 
pod uwagę aspekt ekonomiczny i polityczny, należy zwrócić uwagę na fakt, że wi
niarstwo jest pewnym specyficznym, lokalnym produktem turystycznym, ma służyć 
zaznaczeniu tego obszaru na mapie kultur, budując jego tożsamość, czyniąc pod
miotem politycznym i gospodarczym. Każda z tych perspektyw dostarcza odmien
nych narzędzi i hipotez, czyniąc lubuskie winogrodnictwo złożonym przykładem 
współczesnych procesów kulturowych.

BIBLIOGRAFIA

Kuleba, Mirosław. 2005. Ampelografia Zielonej Góry. Zielona Góra: Pro Libris.
Ossowski, Stanisław. 1946. Analiza socjologiczna pojęcia  ojczyzny. Łódź.

256



Ewa Kopczyńska -  Lubuskie winogrodnictwo jako  tradycja podtrzymana.

MATERIAŁY PRASOWE I ŹRÓDŁA INTERNETOWE

Dni Zielonej Góry http://dnizielonejgory.pl/ [15.11.2009]

„Gazeta Lubuska”, lokalny dodatek „Gazety Wyborczej”, sierpień i wrzesień 2009.

Strony internetowe winnic http://www.winnicamilosza.com.pl/index.html; http://www.win- 
nicajulia.yoyo.pl/; http://www.winna-gora.pl/; http://www.agrinpol.pl/winnicaproczki; 
http://www.winnicacantina.pl/ [15.11.2009]

„Winiarz Zielonogórski”, numery z lat 2004-2009.
Winobranie. Serwis „Gazety Lubuskiej” http://www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/sec- 

tion?Category=winobranie” [09.11.2009]

Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie www.winiarze.zgora.pl [09.11.2009]

257

http://dnizielonejgory.pl/
http://www.winnicamilosza.com.pl/index.html
http://www.win-
http://www.winna-gora.pl/
http://www.agrinpol.pl/winnicaproczki
http://www.winnicacantina.pl/
http://www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/sec-
http://www.winiarze.zgora.pl

