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Re-study to jedna z najbardziej innowacyjnych i owocnych technik służących badaniu zmian

społecznych i kulturowych. Jej zastosowanie przynosi wiele nowych danych, pozwalając na 

uchwycenie dynamiki przemian na najniższym, oddolnym poziomie. „Jakkolwiek badania 

ponowne są względnie rzadkie w naukach społecznych, to mogą stanowić bardzo wartościo-

we źródło dla rozumienia zmiany społecznej”1, zauważają komentatorzy. Re-study umożliwia 

analizowanie transformacji społecznych na przestrzeni wielu dekad. Bardzo często pozwala 

na wychwycenie nowych aspektów zjawisk, problemów niedostrzeganych przez poprzedników 

i aktualizację wiedzy uprzedniej.

1 Ch.A. Davies, N. Charles, The Piano in the Parlour: Methodological Issues in the Conduct of a Restudy, „Sociological Research Online”

2(7)/2002, s. 1. 
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w 1948 roku8), a cztery dekady później badanej8

przez Marię Wieruszewską9, oraz wielokrotne po-
wroty do Żmiącej, znanej dzięki pionierskiemu stu-
dium Franciszka Bujaka z 1903 roku10 (Zbigniew 
Wierzbicki w latach 60.11 i Michał Łuczewski w dru-
giej dekadzie XXI wieku12).

Przywołane tutaj hasłowo badania mieszczą się
w polu semantycznym anglosaskiego terminu eth-
nographic revisits, czyli „etnografi cznych rewizyt”13.
Jakkolwiek miały one różny zasięg, skalę i ambicje,
to właściwie we wszystkich przypadkach badacze
musieli się zmagać z tym samym problemem: był nim
niedostatek pełnej, wyczerpującej i dającej się po-
twierdzić wiedzy dotyczącej przebiegu badań pier-
wotnych. Jest to zresztą powszechna bolączka: „Naj-
większą słabością re-study jest brak szczegółowych
informacji o przebiegu badań oryginalnych, co spra-
wia, że ich dokładne powtórzenie nie jest możliwe”14.
Z tej perspektywy możliwość powtórzenia podczas
festiwalu w Jarocinie badań sprzed 30 lat – z zasto-
sowaniem tego samego narzędzia – jawiła się jako
unikatowa. Nie bez powodu: w naszym przypadku
bowiem dysponowaliśmy oryginalnymi narzędziami
ankietowymi (ze zbiorów Spichlerza-Muzeum Pol-
skiego Rocka w Jarocinie) i opracowaniami wyników 
pierwotnych badań15. Członkiem zespołu badawcze-
go został ponadto uczestnik badań z lat 1983 i 1984,
dr hab. Mirosław Pęczak, dzięki któremu można było
zrekonstruować ich założenia i przebieg.

8 K. Zawistowicz-Adamska, Społeczność wiejska, Łódź 1948.
9 M. Wieruszewska, Przemiany społeczności wiejskiej. Zaborów 

po 35 latach, Warszawa 1978.
10 F. Bujak, Żmiąca, wieś powiatu limanowskiego. Stosunki 

gospodarcze i społeczne, Kraków 1903.
11 Z. Wierzbicki, Żmiąca pół wieku później, Wrocław 1963. 
12 M. Łuczewski, Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej,

Toruń 2012.
13 M. Burawoy, Revisits: An Outline of a Theory of Reflexive

Ethnography, „American Sociological Review” 68/2003.
14 C. Phillipson, C. Bernard, J. Phillips, J. Ogg, The Family and

Community Life of Older People: Social Networks and Social
Support in Three Urban Areas, London 2000, s. 37.

15 Z. Rykowski, J. Wertenstein-Żuławski (red.), Wybrane
zagadnienia spontanicznej kultury młodzieżowej w Polsce, 

Warszawa 1986 (maszynopis); J. Wertenstein-Żuławski,

M. Pęczak (red.), Spontaniczna kultura młodzieżowa. Wybrane
zjawiska, Wrocław 1991; J. Wertenstein-Żuławski, Między 
nadzieją a rozpaczą, Warszawa 1993. 

Emblematycznym bodaj przykładem tej techniki
jest re-study w amerykańskim Middletown2. He-
len Merrell Lynd i Robert S. Lynd znaleźli typową 
środkowoamerykańską społeczność (za enigma-
tyczną nazwą kryje się miasto Muncie w stanie
Indiana), poddając ją badaniom już w latach 20.
i powtarzając je w czasach Wielkiego Kryzysu.
Kolejni badacze, głównie socjologowie, pracowali
w Muncie także w latach 70., 80. i 90. XX wieku.
Na początku XXI wieku do mitycznego Middle-
town zawitał również zespół antropologów, którzy 
przyjęli perspektywę afroamerykańskich miesz-
kańców, ujawniając nieopisane wcześniej wymiary 
Middletown3. Dzięki temu re-study okazało się,
że miasto i społeczność, uważane za wszechstron-
nie przeanalizowane, zawierają jednak „miejsca”
i tematy, które wcześniej zostały przeoczone bądź
zlekceważone. Inne przykłady powtórnych badań
dotyczyły społeczności imigranckiej4, życia rodzin-
nego5, sytuacji ekonomicznej6, a nawet ustroju spo-
łeczeństwa plemiennego7.

Koncepcja re-study w Polsce stosowana była 
względnie rzadko. Zrealizowane w tym formacie
badania odbijały się jednak szerokim echem, przy-
nosząc nie tylko nowe dane, ale także odświeżając
pewne tematy. Przykładów dostarczają powroty 
do Zaborowa, wiejskiej społeczności rozpoznanej
w 1938 roku przez Kazimierę Zawistowicz-Adam-
ską (wybuch wojny nie pozwolił na opublikowanie
zebranych materiałów, które ukazały się dopiero

2 R.S. Lynd, H.M. Lynd, Middletown: A Study in Contemporary
American Culture, New York 1929; R.S. Lynd, H.M. Lynd,

Middletown in Transition: A Study in Cultural Conflicts, New 

York 1937.
3 L.E. Lassiter, H. Goodall, E. Campbell, M.N. Johnson, The Other 

Side of Middletown: Exploring Muncie’s African American 
Community, Walnut Creek 2004.

4 P.H. Landis, After three years: a restudy of the social and
economic adjustment of a group of drought migrants, New 

York 1941.
5 N. Charles, Ch.A. Davies, Ch. Harris, Families in Transition: 

Social Change, Family Formation and Kin Relationships, 

Bristol 2008.
6 P. Wilmott, M. Young, Family and Class in a London Suburb, 

London 1960.
7 A.B. Weiner, The Trobrianders of Papua New Guinea, New York 

1988.
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Grupa socjologów pod kierownictwem Jerzego 
Wertensteina-Żuławskiego przeprowadziła bada-
nia ankietowe, gromadząc w rezultacie ponad 500 
ankiet (80 w 1983 roku i 460 w 198416). Perspekty-6

wa lat pozwala na stwierdzenie, że były to badania 
znaczące z przynajmniej trzech powodów: (1) ich
pionierskości – wcześniej nie realizowano w Polsce 
podobnych przedsięwzięć „w sytuacjach koncerto-
wych”; (2) ich celu – dotarcia do „spontanicznych” 
i „autentycznych” wartości oraz norm młodych 
ludzi; (3) ich przedmiotu – ogólnopolskiej próby 
badawczej, reprezentującej różne środowiska i re-
giony. Zakres tematyczny ankiet również był bardzo 
interesujący. Pytania dotyczyły wyznawanych war-
tości, autorytetów, przestrzeganych norm, pragnień, 
stosunku do rzeczywistości, kraju, polityki, religii, 
a także – co naturalne – poglądów na temat muzyki.

Zainicjowane w 1983 roku badania kontynuowano 
w następnych latach w ramach prac badawczych 
Centralnego Programu Badań Podstawowych 
„Polska kultura narodowa, jej tendencje rozwojo-
we i percepcja”. Ich wyniki komentowali luminarze 
polskiej humanistyki: Andrzej Siciński, Anna Wyka, 
Elżbieta Tarkowska, Sław Krzemień-Ojak. Mery-
toryczna ranga tego programu oraz jego generalny 
profi l jednoznacznie wskazują na to, że badania pro-
wadzone w Jarocinie traktowano jako bardzo istot-
ny wskaźnik przemian ogólnospołecznych17.

Próba kontynuacji badań sprzed 30 lat wydała się 
zatem merytorycznie uzasadniona. Przemawiały 
za tym następujące argumenty: (1) istnienie dobrze 
opracowanych wyników badań pierwotnych, sta-
nowiących doskonały punkt odniesienia do badań 
podejmowanych obecnie; (2) dysponowanie orygi-
nalnymi narzędziami badawczymi z lat 1983–1984, 
które w uaktualnionej formie mogły zostać użyte po 
raz kolejny; (3) reaktywacja festiwalu w Jarocinie, 
ponownie przyciągającego wielotysięczną publicz-
ność, reprezentującą – jak w latach 80. – szeroki 

16 J. Wertenstein-Żuławski, Karnawał szarych ludzi: Jarocin 1980–
–1986, [w:] Spontaniczna kultura młodzieżowa, op. cit., s. 223. 

17 Wybrane zagadnienia spontanicznej kultury młodzieżowej,
op. cit.

przekrój społeczny, ekonomiczny i przestrzenny 
polskiego społeczeństwa; (4) świadomość stałej 
potrzeby rewidowania i uaktualniana naszej wiedzy 
o przemianach społecznych zachodzących na naj-
niższym poziomie, a mających jednocześnie ogól-
nopolski charakter. 

Najważniejszym założeniem projektu była realiza-
cja re-study w klasycznej postaci, oznaczająca w tym 
przypadku to samo miejsce, to samo narzędzie ba-
dawcze (zaktualizowana ankieta), ten sam zakres 
przedmiotowy i tę samą próbę badawczą. Uwzględ-
nienie strukturalnych transformacji polskiej kultury 
w ciągu ostatnich 30 lat wymagało jednak poszerze-
nia próby badawczej, radykalnie zmieniła się prze-
cież mapa rodzimych festiwali, a koncerty w Jaro-
cinie utraciły rolę symbolicznego monopolisty na 
tym polu. Re-study w Jarocinie wzbogacone zostały 
i sproblematyzowane dzięki identycznym badaniom 
przeprowadzonym wśród publiczności OFF Festi-
valu w Katowicach (2015)18. Wyniki badań ankieto-
wych przeprowadzonych podczas obu tych festiwali 
przedstawił Arkadiusz Jełowicki w artykule Raport 
z badań ankietowych „Muzyka, wartości, kultura. 
Jarocin re-study”19”” .

Poniżej przedstawiam wyniki badań jakościowych, 
zrealizowanych jako część projektu Muzyka, war-
tości, kultura. Jarocin re-study. Bazuję na tran-
skrypcjach rozmów, przeprowadzonych w terenie, 
w „sytuacji festiwalowej”. W ich trakcie wykorzy-
stano narzędzie w postaci wywiadu swobodnego, 
jednak o ustrukturyzowanym zakresie tematycz-
nym. Rozmówcami były osoby wyselekcjonowane 
ze względu na doświadczenie udziału w festiwalu ja-
rocińskim bądź festiwalach muzycznych jako takich 
(zwykle uprzednio wypełniali oni ankiety, pozwa-
lające na zorientowanie się co do ich kompetencji). 
Rozmowy były rejestrowane. Warto od razu zauwa-
żyć, że stosunek do badaczy był zasadniczo bardzo 
pozytywny, inaczej niż podczas badan pierwotnych, 

18 Wyniki tych badań, a także analizy porównawcze zostaną

przedstawione w późniejszym czasie. 
19 A. Jełowicki, Raport z badań ankietowych Muzyka, wartości,

kultura. Jarocin re-study w bieżącym numerze „Czasu Kultury”.
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o czym wspominał Mirosław Pęczak20. „Możesz do-
dać, że 30 lat temu na bank ja bym nie wypełniał żad-
nej ankiety, bo mnie to nie interesowało”, oznajmił 
jeden z rozmówców, bywalec festiwali w Jarocinie.
Inny jarociński weteran posunął się nawet dalej: „At-
mosfera jest jak najbardziej. Nawet to, że chodzicie
z tą ankietą, to też jest atmosfera, bo jest możliwość
wymiany zdań. I to jest atmosfera”.

Sentymentalizacja
„Dla mnie Jarocin jest symbolem. Jest symbolem
tych początków, kiedy coś się zaczynało dziać. Wte-
dy coś się zaczynało zmieniać” – wypowiedź Tele
Kesura, gitarzysty zespołu TZN Xenna jest niemal
emblematyczna. Festiwal w Jarocinie funkcjonuje
jako symbol – w pamięci jego uczestników, grających
tam muzyków, obecnie również w polityce lokal-
nych władz. Z pewnością mamy tutaj do czynienia 
ze zjawiskiem sentymentalizacji, potocznie wyra-
żanym przez nostalgiczne westchnienie „za moich/
naszych czasów…”. W polu semantycznym tego
pojęcia mieszczą się takie terminy, jak „romantyza-
cja”, „gloryfi kacja”, „idealizacja”; czasem w związku
z tym mówi się także o „polityce nostalgii”21. Senty-
mentalizacja deformuje przeszłość, do której nie ma 
już powrotu, przy czym zwykle chodzi o przeszłość
związaną z dzieciństwem i czasem dojrzewania.
Poddana sentymentalizacyjnej „obróbce” prze-
szłość ma przewagę nad teraźniejszością, która na 
jej tle jawi się jako płytka, nudna, wyzbyta wartości. 

„Jak byliśmy pod namiotem z chłopakami, to za-
wsze na jakimś prywatnym terenie. «Czy można 
się rozbić?», za parę groszy. Potem jeszcze forsa na 
mleko, na bułki, Jak się miało więcej kasy, to jesz-
cze musztarda sarepska do tego. Bułeczki z musz-
tardą i litr mleka i trzymało… A prohibicja? La, la,
la. Tu był szewc na rynku albo przy rynku. To wiara 
chodziła po butapren: «Przepraszam pana bardzo,
czy ma pan butapren, bo mi się buty rozkleiły?».

20 M. Pęczak, Badanie Jarocina 1983–1984, w bieżącym numerze 

„Czasu Kultury”.
21 Patrz np. A. Bonnett, Left in the Past: Radicalism and the

Politics of Nostalgia, New York and London 2010.

«Ja skleję». «Nie, nie, ja sam [śmiechy[ ]»” (Jajco,
48 lat). 
„Dzisiaj masz dwa płoty i nie masz możliwości
skoczenia na teren festiwalu. A kiedyś to się ludzie
zbierali… Pamiętam, żeśmy się zbierali, w jednym
miejscu z pięćdziesięciu ludzi i wszyscy hop przez
mur. No to chłopie, jak pięćdziesięciu ludzi sko-
czyło przez mur, a z drugiej strony stało, powiedz-
my, trzech czy czterech ochraniarzy, to ilu oni mo-
gli złapać? No jeden ochroniarz jednego, a reszta,
kurczę, wchodziła – tak się kiedyś robiło” (Marek,
43 lata).
„Mnie jakoś nigdy polityka nie interesowała, tylko
muzyka. Na festiwalu po prostu ludzie mogli wyglą-
dać tak, jak chcieli. Wiadomo, że wtedy w szkołach
średnich długie włosy były nie na miejscu, a tutaj
wszyscy przyjeżdżali i pokazywali siebie. W strojach,
we fryzurach i w słuchaniu muzyki. A teraz jest bar-
dziej rodzinny festiwal, nie?” (Wioletta, 49 lat).

Sentymentalizacja oznacza powroty do emocji 
i uczuć, czasem zapośredniczone przez ponowne
doświadczenie obecności w jakimś konkretnym,
istotnym niegdyś miejscu:
„Ja tutaj w parku dużo czasu spędziłam. Znaliśmy 
miejscowych. Siedzieliśmy sobie i taki menelik zbie-
rał puszki, miał fajnego pieska i się do nas dosiadł.
Słuchaj, jak on nam zaczął opowiadać: gdzie był 
pierwszy Jarocin, gdzie był drugi, gdzie było to i to.
Był w moim wieku, tyle że wyglądał, jakby miał 20
lat więcej, a jako małolat tu bywał i wszystko pamię-
tał. A teraz?” (kobieta, 45 lat). 
„Cały ten pas, tutaj nad tym bajorkiem, to gdzie byś
nie przeszedł, to byś trzeźwy na pole namiotowe
nie doszedł. Bo «no weź Ty, walnij, chodź tu, win-
ko mamy…». Na festiwalu wszyscy są równi, nie ma 
czegoś takiego, że ja mam pięć dych, a ktoś ma stó-
wę i przychodzi i nie mówi na «ty» i się wywyższa”
(mężczyzna, 40 lat).

Ewokowanie pamięci i uaktywnianie nostalgii od-
bywa się nie tylko dzięki obecności w konkretnych
miejscach. Czasem medium może być obraz fi l-
mowy, w tym konkretnym przypadku obraz Piotra 
Łazarkiewicza Fala z 1986 roku, wyświetlany w ra-
mach festiwalu w 2015 roku:
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„O Fali, jak już zaczęliśmy. Aż szok, że słyszysz
pierwsze rytmy i już wyświetla ci się w głowie cały 
tekst. I pamiętasz te emocje. Wczoraj żeśmy sobie
przypominali, że pamiętamy nawet ten teledysk,
Dziwny świat. To jest coś nieprawdopodobnego, że 
wielu rzeczy się nie pamięta, umykają nam, a mimo 
wszystko jest jakieś miejsce, jest klik i powrót do
przeszłości. Może dlatego też tu się tak dobrze czują 
ci, co jeździli w latach 80.” (Joanna, 50 lat).

Oczywiście wszystkie powyższe wypowiedzi zawie-
rają wiele elementów idealizacji („sarepska” jako 
znak jakości). Przywołuje się w nich przeszłość na 
zasadzie naiwnej kliszy, na której zapisano takie 
wartości, jak wspólnota, brawura, pomysłowość, 
wyrażanie siebie. Warto dodać, że sentymentali-
zacyjne powroty do „starego Jarocina” przybierają 
także formę świadomą:
„Poszedłem sobie dokładnie na małą scenę zoba-
czyć, jak to dzisiaj wygląda. Poszedłem na dworzec 
przypomnieć sobie, jak się podróżowało” (Marek, 
43 lata).

Sentymentalna mapa Jarocina zwykle obejmuje kil-
ka kluczowych miejsc: dawną małą scenę, budynek 
dworca kolejowego, nieodległą kładkę nad torami,
czasem także park, istniejący w nim staw, kościół 
przy rynku, ratusz z podcieniami. To najważniejsze
elementy mitycznej topografi i dawnego festiwalu;
to w odniesieniu do nich uczestnicy festiwali wy-
tworzyli lokalną odmianę topofi lii22. Czasoprze-
strzeń historyczna – wielkopolskie miasto, dekada 
lat 80., schyłek PRL, pierwsze lata transformacji
– wpisywana jest powszechnie w czasoprzestrzeń
mityczną23, ewokującą postawy buntu, kreacji, sa-
morealizacji.

22 Y.-F. Tuan, Topophilia: A Study of Environmental Perception,
Attitudes, and Values, Englewood Cliffs 1974.

23 A. Mencwel, Wyobraźnia antropologiczna. Próby i studia,

Warszawa 2006, s. 167. 

Topofi lia
Uczestnicy festiwali z lat 80. i 90. urządzają sobie 
prywatne wycieczki po znaczących, festiwalowych 
miejscach. Fotografują je i siebie, przywołując w ten 
sposób wspomnienia. Często wyrażają żal, że mi-
tyczna topografi a uległa przeobrażeniu, degradacji 
(amfi teatr) albo zniknęła zupełnie (część ogród-
ków działkowych, gdzie kiedyś nocowano i skąd 
pozyskiwano żywność). Realizowana przez władze 
Jarocina „polityka nostalgii” wzmacnia te praktyki, 
choćby poprzez rekonstrukcję kładki nad torami, 
którą można obejrzeć w Spichlerzu-Muzeum Pol-
skiego Rocka. Władze miasta wpisują się tym sa-
mym w nurt wykorzystywania marki festiwalu jako 
narzędzia marketingu, pomagającego promować 
miejsce niezwykłe, distinctive city24.

Zaskakującym elementem omawianej tutaj mitycz-
nej czasoprzestrzeni jest niepozorne miejsce, znane 
powszechnie jako „rów”. W istocie jest to element 
infrastruktury drogowej, tak zwany rów odwadnia-
jący drogę, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedz-
twie miejsca, przy którym organizowano kolejne 
edycje festiwalu, od 2006 roku począwszy. Rów ten 
pozwalał na dość wygodne zajęcie pozycji siedzą-
cej bądź leżącej, a jego głównym atutem było to, że 
umożliwiał obserwowanie i słuchanie wszystkiego, 
co działo się na scenie – bez konieczności zaku-
pu biletu (rosnące za nim zboże przekształcało się 
natomiast w ogólnodostępną toaletę, a nawet miej-
sce schadzek). Rów gromadził tych fanów muzyki, 
którzy nie chcieli wydawać pieniędzy na bilet, stał 
się ponadto jednym z najpopularniejszych miejsc 
spotkań dla mieszkańców Jarocina i okolic. Po-
wstające tam „wspólnoty napowietrzne”25 towarzy-
szyły kolejnym edycjom festiwalu, tętniąc życiem, 
rozmowami, śpiewami, graniem i skupiając czasem 
konkurencyjne w swojej liczbie wobec „ofi cjalnego 
festiwalu” rzesze ludzi. 

24 M. Johansson, J. Kociatkiewicz, City festivals: creativity and
control in staged urban experiences, „European Urban and 

Regional Studies” 18/2011.
25 R. Sulima, Antropologia codzienności, Kraków 2000.
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„Bo tutaj rów, to jest takie… Nie wiem, jak to nazwać.
Taki symbol, można powiedzieć” (mężczyzna, 42
lata, mieszkaniec Jarocina, bywalec festiwali).
„Do dzisiaj na rowie się toczy życie. Jest lepsza at-
mosfera niż pod sceną. Więcej ludzi było na rowie
niż tam. Nie szło przejść w pewnym momencie”
(Sławek, 40 lat). 

Przywiązywanie dużej wagi do miejsca tak trywial-
nego, jak rów, może zaskakiwać. Dla znawców relacji
ludzi z przestrzenią to jednak nic nowego: „głęboko
ukochane miejsca nie muszą być wyraziste wizual-
nie, ani dla nas, ani dla innych. […] Tożsamość miej-
sca osiąga się przez dramatyzację aspiracji, potrzeb,
a także funkcjonalnych rytmów osobistego i grupo-
wego życia”26. Nie dziwi zatem, że nowa struktura 
przestrzenna miasteczka festiwalowego, która unie-
możliwiła w 2015 roku używanie rowu jako darmo-
wej areny, spotkała się z licznymi głosami krytyki.
Oto jeden z nich: 
„Wypowiedzi ludzi, których spotkaliśmy: no, trochę
są zawiedzeni, bo nie ma tego rowu. Jednak miesz-
kańcy szli sobie na rów posiedzieć, posłuchać mu-
zyki. Tym bardziej że wszystko jest zamaskowane
czarnymi foliami, po drugiej stronie, że jest duży 
obszar. No, mieszkańcy są trochę zawiedzeni, bo
zawsze z tymi dzieciakami małymi, wiadomo, się
nie wchodziło, a w tym rowie to była atrakcja, żeby 
posiedzieć, posłuchać, spotkać się ze starymi znajo-
mymi. Bo wiadomo, że każdy, jak już swoje rodziny 
pozakładał, to nie może sobie pozwolić, żeby całą 
noc na koncertach być. Więc liczyli, że sobie jakieś
dwie, trzy godzinki na tym rowie usiądą, a teraz tego
nie ma. Tym są zawiedzeni, że całkowicie odcięci,
że nic nie widać, nic nie można sobie posiedzieć”
(Ania, 38 lat).

W tym kontekście należy podkreślić, że o ile senty-
mentalizacja dotyczy festiwalu i jego zmityzowanej
topografi i, to jej działanie nie rozciąga się już na 
samo miasto. Wiele osób dostrzega pozytywną zmia-
nę, jaka w nim zaszła:
„Na poważnie, to rynek wyładniał” (Arkadiusz, 41 lat).

26 Y.-F. Tuan, Przestrzeń i miejsce, przekł. A. Morawińska,

Warszawa 1987, s. 223.

„Pamiętam te uliczki jak z fi lmu, szarówa totalna.
Teraz jest zupełnie inaczej” (Jajco, 50 lat).
„Miasto też się zmienia. Jest na pewno piękniejsze
i ładniejsze, no ale takich miast w Polsce jest bar-
dzo wiele i Jarocin powinien się czymś wyróżnić”
(Grześ, 45 lat). 
„Miasto, no trzeba powiedzieć, że wyładniało. Jak 
większość miast w ogóle w Polsce. No, zmieniło się”
(Darek, 47 lat).

W wypowiedziach dotyczących przeszłości festiwa-
lu w Jarocinie i traktowania go jako symbolu bardzo
często pojawiały się odniesienia do muzyki, najczęś-
ciej punkowej.
„Muzyka się zmieniała, jednak w Jarocinie do-
minowała «muzyka frontowa». Idziemy na front,
bierzemy gitarę i dajemy ostry przekaz, przede
wszystkim tekstem. To była barykada tamtego po-
kolenia. I to może było sednem Jarocina, jak to dziś
oceniam. Punk i mocne brzmienia to jest chyba ta 
twarz Jarocina, jaką wszyscy chcą oglądać. Ikono-
grafi a tej miejscówki pokazuje to najlepiej” (Yach
Paszkiewicz, 67 lat).
„Muzyka była też ważna, ale głównie teksty, i to da-
wało ten przekaz. Mała scena szczególnie. Tam były 
niezależne zespoły, w ogóle nie przebierały w sło-
wach, więc mówili to, co chcieli, a nie to, co można 
było” (Arkadiusz, 41 lat).

Narracje związane z muzyką i przekazem teksto-
wym, który jej towarzyszył, nie ograniczają się jed-
nak do haseł o Jarocinie jako „barykadzie pokole-
nia”. Część rozmówców zwracała uwagę na szerszy 
kontekst:
„Punk rock wprowadził i postulował – nie nazywa-
jąc tego w ten sposób - demokratyczny model kul-
tury. Zdemokratyzował całą kulturę. O czym się nie
mówi” (Robert Jarosz, 49 lat).
„To był antygwiazdowski festiwal, to był festiwal
w opozycji, także estetycznej do festiwalu w Opolu
i do festiwalu w Sopocie, które w czasach PRL były 
takie nadęte” (Krzysztof Skiba, 51 lat).

Zgodnie z logiką sentymentalizacji – według której
to „nasze czasy” były lepsze – pojawiły się w tym
nurcie opinie odmawiające aktualnie grającym,
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młodym wykonawcom świadomości co do istoty 
sprawy: 
„W tej chwili te młode zespoły nawet nie wiedzą, 
o co chodziło kiedyś w punku” (Wojtek, 45 lat). 
Brak rozeznania co do istoty punk rocka – a w do-
myśle także „starego, prawdziwego Jarocina” – 
przekłada się na przekonania wykraczające już poza 
domenę muzyki. Wskazuje się bowiem na utratę 
przez festiwal jarociński „ducha”, upodobnianie się 
do innych festiwali muzycznych, wyprzedawanie 
pamiątek po dawnej „chwale”: 
„Na pewno to było kiedyś taki oddech wolności tutaj
czuć. Można było tutaj wiele rzeczy takich, których 
w innych miastach nie można było robić.

Myślę, że jedynie historia Jarocina jest ważna. 
Niczym innym ten festiwal dzisiaj nie zaskakuje, 
a wręcz przeciwnie – rozczarowuje” (Grześ, 45 lat).

„Skomercjalizowało się teraz wszystko. Kiedyś jed-
na kuchnia jakaś dymiła, tylko muzyka była waż-
na. Nie, kurwa, stragany i to wszystko, żeby tylko 
wyciągnąć kasę i zarobić na ludziach. Wtedy była 
idea, nie? Tylko muzyka i ludzie, nie? No ta wolność, 
nie?” (mężczyzna, 48 lat).

Sentymentalizacja festiwali w Jarocinie żywi się,
jak widać, kilkoma powtarzalnymi elementami:
wspomnieniem nieskrępowanej wolności i zabawy,
buntu, przekraczaniem obyczajowych tabu, możli-
wością autoekspresji, uczestnictwem w wydarze-
niu pozasystemowym i „karnawale szarych ludzi”,
otwarcie podważającym dominującą estetykę. Wie-
lu uczestników obecnych edycji festiwalu wierzy, 
że możliwy jest powrót do tych wartości, choćby 
poprzez zanurzenie w jarocińskiej przestrzeni i jej
znaczących punktach. W tym świetle odosobnione
są głosy lokujące jarocińskie festiwale w nurcie cza-
su i przemian, które mają swoje pozytywne oblicze: 

„Nieraz się spotkam z kimś, z ludźmi z mojego po-
kolenia, i słyszę: «no, to już nie to, co kiedyś» i tak 
dalej. Ja wtedy mówię: «zaraz, teraz już inne czasy, 
teraz już nie ma takiej potrzeby, żeby rzucać płytami
chodnikowymi». Cieszmy się, bo ludzie o to kiedyś 
walczyli. Żebyśmy mogli cieszyć się, żyć miłością, 

radować się. Trzeba było walczyć, to walczyliśmy. 
Dlatego lepszą mam chyba teraz relację z młodymi 
na festiwalu niż z tymi z mojego rocznika, którzy 
mówią «to już nie ten Jarocin». Właśnie o taki Jaro-
cin wtedy walczyliśmy i ja jestem szczęśliwy, że jest 
tak, jak jest, że nie musimy ganiać się z zomowcami” 
(Zbyszek, 50 lat). 

Pokoleniowość
Wyraźnie dostrzeganą zmianą jest struktura wie-
kowa publiczności. W wielu opiniach powtarza 
się przekonanie, że festiwal w Jarocinie przyciąga 
obecnie nie tylko swoich dawnych sympatyków – już 
w wieku raczej średnim – ale także ich dzieci:
„Jest duch starego Jarocina, bo przyjeżdżają jeszcze 
starzy uczestnicy, całe rodziny, to jest fajne. Dzie-
ciom zakładają słuchawki albo stopery do uszu. 
Mam nadzieje, że organizatorzy tego nie zatracą” 
(Piotr, 47 lat). 
„Jeśli chodzi o przekrój ludzi, którzy przyjeżdżają, 
to jest zupełnie inny. Kiedyś to przyjeżdżali głównie 
nastolatkowie i nie starsi niż te dwadzieścia pięć, 
sześć lat” (Arkadiusz, 41 lat). 
„Teraz jest tu zdrowszy klimat. Możemy pogadać, 
przesiedzieć całą noc, cały poranek i to też jest waż-
ne. Starzy i młodzi ludzie nagle siadają po wszyst-
kich koncertach, już prawie nad ranem i nadal 
rozmawiamy o rzeczach ważnych dla nas. Jest taki 
klimat. Po prostu trafi amy na szczęśliwych ludzi” 
(Joanna, 50 lat). 
„Jestem zdecydowanie optymistą. Uważam, że ta 
impreza przetrwa, dlatego że przez muzykę, która 
tutaj jest, przyjeżdża tu młodzież, głównie młodzież 
myśląca. Bo to jest muzyka, która wymaga. To nie 
jest muzyka, którą można sobie tak «pitu pitu» po-
słuchać. Bardzo mi się podoba, jak jestem na kon-
cercie i widzę, że młodzi ludzie śpiewają teksty od 
deski do deski i widzę po ich twarzach, że oni to czu-
ją, że oni to rozumieją. To nie jest tylko miłe, łatwe 
i przyjemne” (Zbyszek, 50 lat).

Uzasadnione w tym kontekście byłoby pytanie, czy 
kształtuje się jakieś nowe „pokolenie Jarocina”, 
mogące być w przyszłości podmiotem kolejnej fali 
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sentymentalizacji festiwalu. Co do tego nie ma jednak 
pewności. Starsi uczestnicy festiwalu twierdzą, że nie 
jest to możliwe, że młodym brakuje zaangażowania 
i świadomości, a ogólna sytuacja kulturowa i politycz-
na nie sprzyja powstawaniu formacji pokoleniowych 
(„Teraz ta ideologia anarchistyczna tak trochę nie jest 
potrzebna, tak? Mamy wolny rynek, mamy wolność, 
każdy może robić, co chce, mieszkać, jak chce. Czasy 
nie wymagają od nas, żeby być takim punkowcem, ta-
kim prawdziwym, tak?” (Marcin, 35 lat). 

Młodzi fani z kolei nie są pewni trwałości swojej 
sympatii do tego festiwalu. Zwykle trafi ają do Jaro-
cina za sprawą rodziców bądź rodzica, przeżywają 
pierwszy etap fascynacji, ale trudno stwierdzić, czy 
może ona przybrać formę długotrwałej dyspozycji. 
Tym bardziej że mają także własne, krytyczne spo-
strzeżenia:
„Moim zdaniem tradycja to jest taka rzecz raczej 
marginalna. Tak naprawdę to każdy festiwal jest 
organizowany co roku oddzielnie. Co roku się 
wybiera nową listę artystów. Co roku się załatwia 
miejsce i co roku przyjeżdżają inni ludzie, więc co 
roku jest inny festiwal. I jestem absolutnie pewien, 
że gdyby porównywać festiwale, dzisiejszy Jarocin 
i Jarocin sprzed lat, to by się okazało, że to jest zu-
pełnie co innego” (mężczyzna, 19 lat, drugi raz na 
festiwalu).
„Z tego się robi trochę taki festyn za pięć złotych. 
Za wszystko trzeba płacić. Tutaj też jest ta strefa 
dziecka, ale tam też trzeba zapłacić, żeby wejść, to 
pięć złotych” (dziewczyna, 20 lat, pierwszy raz na 
festiwalu). 

Formowaniu się kolejnego „pokolenia Jarocina” nie 
sprzyja ponadto negatywny osąd ostatnich edycji 
festiwalu artykułowany przez jego wieloletnich od-
biorców:
„Od samej maleńkości ten festiwal się przez całe 
moje życie się przewijał. I jak patrzę dzisiaj, zeszli-
śmy na te wesołe miasteczka – komercja i nic wię-
cej po prostu. Zanikł duch festiwalu” (Ania, 38 lat, 
mieszkanka Jarocina).
„W tym roku to już nie jest nawet reanimacja, to jest 
wypisanie aktu zgonu, jeżeli chodzi o stary Jarocin. 
To na pewno. Ale nie mam co do tego złudzeń i wiem, 

że tak będzie i tak ma być, że nie ma możliwości, żeby 
wrócił ten Jarocin z lat 80. I nie mam nawet takich na-
dziei. Mam świadomość, że tego po prostu nie będzie”
(Darek, 47 lat). 
„W tym roku mogę powiedzieć, że nie jest to festi-
wal dla ludzi – za dużo kasy na to idzie. Coraz mniej
i mniej ludzi przyjeżdża. Teraz jeszcze obrócili scenę
w drugą stronę tak, że jak ktoś nie wchodzi na teren
festiwalowy, to nic nie zobaczy. Kiedyś, jak ktoś nie
miał na wejście, to mógł sobie przynajmniej pooglą-
dać zza płotu” (Marek, 43 lata).
„Patrzenie tylko i wyłącznie na zyski jest błędem,
bo młodzież jest czujna pod tym względem i takich
rzeczy nie wybacza. Jeśli coś jest robione dla pie-
niędzy, to od razu to widzą” (Piotr, 47 lat).

Gdyby wierzyć Konradowi Wojciechowskiemu,
pokolenie Jarocina to „pokolenie wspólnych, bez-
interesownych więzi”, spojone „przekonaniem, że
każdy, kto przyjedzie na festiwal inaczej ubrany 
lub uczesany, napotka w Jarocinie takiego samego
«dziwoląga», za jakiego sam uchodzi w swoim śro-
dowisku [...] sprzeciwem wobec uciskającego syste-
mu o skrzywionych obliczach rodzica, pracodawcy,
księdza, drogiej pani z telewizji czy dostojnego pana 
w mundurze [...] wrażliwością na fałsz [...] zmierzają-
ce na koncert zamiast na barykady”27. Z tym afi rma-
tywnym spojrzeniem koresponduje uwaga jednego
z rozmówców:
„Istnieje przecież «pokolenie Jarocina». A na przy-
kład nie istnieje pokolenie «festiwalu w Opolu» albo
«festiwalu w Sopocie»? Już nie mówię o OFF Festi-
valu. Nie istnieje też «pokolenie Open’era». Tego nie
ma” (Krzysztof Skiba, 51 lat). 
Uczestnicy dawnych edycji festiwalu w Jarocinie, w in-
teresujący sposób opowiadają o swoich powrotach:
„Tyle lat nie byliśmy na festiwalu, bo dzieciaki
były małe. Ale wróciliśmy z samego sentymentu.
Wtedy zaczęły fajne zespoły grać. I ja mówię: «Ja 
pierdzielę! No faktycznie, nic się nie zmieniło,
tylko tyle, że tam trochę więcej kasy»” (kobieta,
40 lat). 

27 K. Wojciechowski, Intro, [w:] K. Wojciechowski, M.R. Makowski,

G.K. Witkowski, Pokolenie J8. Jarocin ’80–’89, Poznań 2011,

s. 4–5.
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„Mój pierwszy Jarocin to był 1981 rok. Potem była 
armia, potem była przerwa, potem się nie jeździło,
bo były dzieci, obowiązki, a teraz już jestem na eme-
ryturze. Trzy lata jeżdżę i chyba już będę jeździł do 
śmierci” (Bogdan, 53 lata).

Jeszcze inna opinia kieruje naszą uwagę na istot-
ność trwania i obecności na ostatnich edycjach fe-
stiwalu właśnie jego starych bywalców, owego „po-
kolenia Jarocina”:
„Wiesz, kiedy Jarocin będzie takim Jarocinem, ja-
kim fajnie, żeby był? Jak będą przyjeżdżać ludzie, 
którzy tu jeździli w latach 80. Dopóki taka wiara 
będzie przyjeżdżać, to papka się z tego nie zrobi,
nawet jak papka będzie na scenie. Bo wszystko do-
okoła zostanie takie, jak powinno być. Jak ta ekipa 
przestanie przyjeżdżać, to się zrobi z tego kolejny 
Open’er, coś w stylu «robimy masówkę, robimy 
kupę pieniędzy»” (mężczyzna, 40 lat). 

Ciekawe okazały się również motywacje, dla któ-
rych podejmuje się decyzje o przyjeździe na fe-
stiwal jarociński. Bez względu na wiek dominuje 
wśród nich tęsknota za zabawą, odpoczynkiem, 
oderwaniem się od codzienności, a także poczucie 
przynależności do wspólnoty. Gdyby zatem po-
minąć wątek politycznego zaangażowania i moż-
liwości wyrażenia buntu – co było tak istotne dla 
festiwali jarocińskich w czasach PRL – okazałoby 
się, że w zakresie motywacji uczestnictwa w nich 
nie zaszła wyraźna zmiana. Festiwal traktuje się, 
jak święto, którego przedmiotem jest muzyka, ale 
celem psychiczny odpoczynek: 
„Przyjeżdżam, żeby tutaj się odstresować. Żeby po-
być. Żeby naładować akumulator i potem wrócić
do szarej rzeczywistości walki o byt. Tak to traktu-
ję. Wiedziałem dużo wcześniej, że jadę, a zespoły 
sprawdziłem trzy dni przed wyjazdem” (Darek, 43
lata).
„Przyjeżdżam do Jarocina w czwartek, wyjeżdżam 
w poniedziałek, zostawiam za sobą pracę, Warsza-
wę, miasto, korki, gazety, telewizję, internet i nic 
mnie nie obchodzi. Jestem wyalienowany z całego 
życia, tylko się doskonale bawię, jestem w doskona-
łym humorze. To jest najważniejsze, to kwintesencja 
festiwalu” (Rafał, 42 lata).

„Co mi to daje? Chyba takie poczucie, że jestem 
w takim tłumie – wspólnocie, która właśnie stoi 
albo tańczy i słucha tej muzykim, i się świetnie bawi” 
(mężczyzna, 19 lat). 
„Najbardziej brakuje mi poczucia takiej wspólnoty, 
pomijając skinów oczywiście [śmiech[[ ]. Tutaj coś 
z tego ducha zostało, na takich festiwalach jest faj-
na łączność z ludźmi. Chodzi o to, że zawsze z Ja-
rocina wyjeżdżam bogatszy o przynajmniej kilku 
dobrych znajomych. No i to w dużej mierze chyba 
jest najważniejsze. Zaraz potem muzyka” (Darek, 
47 lat). 
„Dla mnie to jest odpoczynek. Wiadomo, że jest 
rzeźnia, pije się od rana do rana, wczoraj skończyli-
śmy o wpół do siódmej rano. Jesteśmy, żyjemy, od-
dychamy i się zaczynamy rozkręcać. Jak w wakacje. 
Ale jest ekipa, jest wesoło i o to chodzi. Poszliśmy 
sobie tam, gdzie chcieliśmy, zresetowaliśmy, co 
mieliśmy do zresetowania, w bezpiecznym towa-
rzystwie, bez agresji, bez niczego, na totalnym lu-
zie. Przyjechaliśmy sobie odpocząć” (Jajco, 48 lat). 

O odświętności sytuacji festiwalowej przekonana 
była także specyfi czna rozmówczyni, siedemdzie-
sięcioletnia zbieraczka puszek i butelek, mimowol-
ny świadek kolejnych odsłon festiwalu w Jarocinie: 
„Jak jest ten festiwal, to przynajmniej jest święto raz 
do roku. Takie dłuższe święto. I można się trochę 
pocieszyć”.

Najbardziej bodaj przewrotną motywację – będącą 
jednocześnie pochwałą festiwalu w Jarocinie – wy-
głosił Rafał:
„Żeby poczuć festiwal, trzeba obudzić się w pie-
karniku [namiocie – przyp. W.K.] o ósmej rano, 
trzeba poczuć smród toi toi’a, trzeba poczuć kurz 
i piach w zębach, ogólne znużenie i wielodniowe 
upojenie alkoholowe. Tak robią prawdziwi ro-
ckandrollowcy, prawdziwi z krwi i kości, a wiem, 
co mówię. Powinno się stworzyć takie choinki 
zapachowe do samochodów o zapachu festiwali” 
(Rafał, 42 lata). 

W podsumowaniu chciałbym uwyraźnić kilka wąt-
ków. Po pierwsze, jarocińskie re-study dowodzi, że 
kategoria buntu jest nadal istotna, ale zmienia się 
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jej desygnat. Buntem – zapośredniczonym przez 
festiwal – jest dzisiaj oderwanie się od codziennych 
obowiązków, pracy, wyścigów szczurów. Wyrazem 
buntu jest też decyzja o przynależności do czaso-
wej festiwalowej wspólnoty, takiego plemienia ad 
hoc, wytwarzającego efekt empatii. Po drugie, silna 
nostalgia dotycząca dawnych edycji festiwalu, ma-
jących miejsce przede wszystkim w latach 80., nie 
pokrywa się z obserwowaną gdzie indziej nostalgią 
za PRL i systemem socjalistycznym. Uczestnicy fe-
stiwalu potrafi ą dostrzec jakościowe różnice dzielą-
ce lata 80. od drugiej dekady XXI wieku. Wskazują 
przy tym na piękniejące miasto, brak opresyjnych 
służb mundurowych, zanik gwałtownych konfl iktów 
między subkulturami, nieporównywalnie wyższy 
standard zaplecza festiwalowego. Po trzecie, obser-
wowalne jest dążenie do przekraczania granic mię-
dzygeneracyjnych, do wytworzenia efektu jedności 
między bywalcami festiwalu a jego nowymi uczest-
nikami. W tym celu sięga się po narzędzie senty-
mentalizacji, pozwalające na nadanie temu akurat 
festiwalowi specjalnej symbolicznej aury. Inna spra-
wa, że młodzi fani Jarocina raczej chętnie tej aurze 
ulegają. Tęsknota za udziałem w czymś niezwy-
kłym, odświętnym, niwelującym podziały okazuje 
się – w tym świetle – najbardziej istotnym powodem 
uczestnictwa w jarocińskim festiwalu. Tym samym 
wydarzenie to przekształca się w ważny, godny uwa-
gi oraz refl eksji element wspólnej kultury, nabiera-
jąc cech jej papierka lakmusowego, ujawniającego 
aktualne dla naszego społeczeństwa lęki, nadzieje 
i dążenia. 
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