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MO NI KA ŻMI JEW SKA

Za spra wą et no gra fa Bar to sza Hle -
bo wi cza po wstał bar dzo in te re su ją -
cy pro jekt, któ ry łą czy te dwie na po -
zór nie przy sta ją ce do sie bie gru py.
Wszyst ko za czę ło się od ba dań wśród
In dian, by skoń czyć się nie tyl ko na
roz pra wach na u ko wych, ale wy sta -
wach i pew nej nie zwy kłej książ ce
„No wa Wo la – po pro stu”. 

Sło wo o au to rze pro jek tu: Bar tosz
Hle bo wicz – uro dzo ny w Bia łym sto -
ku, wy kształ co ny na Uni wersytecie
Ja giel loń skim w Kra ko wie, obec nie
miesz ka we Flo ren cji. Zaj mu je się In -
dia na mi Ame ry ki Pół noc nej (Wschod -
nie Wy brze że), wśród któ rych pro -
wa dzi ba da nia od 2001 ro ku. Za o wo -
co wa ły one m.in. pu bli ka cją książ ki
„Od na leźć na sze praw dzi we ścież ki”.
Współ re da gu je kwar tal nik „Ta wa cin”
– pis mo oIn dia nach dru ku ją ce po pol -
sku no we tek sty eu ro pej skich i ame -
ry kań skich in dia ni stów. Fo to gra fu je,
swo je pra ce po ka zy wał już m.in. na
wy sta wach w Kra ko wie i War sza wie. 

ROZ MO WA O
pro jek cie

MO NI KA ŻMI JEW SKA: Jak pan tra fił do
re zer wa tu One i dów? 
BAR TOSZ HLE BO WICZ:Ja ko et no graf pro -
wa dzi łem ba da nia wśród kil ku grup
in diań skich miesz ka ją cych lub wy wo -
dzą cych się ze Wschod nie go Wy brze -
ża. Naj czę ściej to by ły gru py po cho -
dzą ce od lu dów zna nych ja ko Iro ke zi
i De la wa ro wie. In dia nie in te re so wa li
mnie od za wsze. Ty le że ja chcia łem
też wie dzieć, ja kie są dal sze lo sy bo -
ha te rów lek tur. Dzi siaj, roz ma wia jąc
zprzy ja ciół mi zlat szkol nych, któ rych
dro ga ży cio wa za pro wa dzi ła do Sta -
nów, od kry wam z roz ba wie niem, że
nie ma ją po ję cia, że ży ją w sa mym
środ ku „in diań skie go kra ju”. 

Jed ną z osób, któ ra mi bar dzo po -
mog ła w ba da niach, był pro fe sor an -
tro po lo gii z Uti ca Col le ge w cen trum
sta nu No wy Jork, któ ry na Uni -
wersytecie Ja giel loń skim przez se -
mestr pro wa dził wy kła dy okul tu rach
In dian Ame ry ki Pół noc nej. Za pro po -
no wał, bym wśród nich zro bił ba da nia.
Dru gą waż ną oso bą był An drzej Wa la
z At lan tic Ci ty w sta nie New Jer sey,
prze by wa ją cy na emi gra cji od prze -
szło 30 lat. Za ło żył w tym mie ście Pol -
sko-Ame ry kań skie To wa rzy stwo An -
tro po lo gicz ne i za chę ca mło dych ba -
da czy zPol ski, by przy jeż dża li do USA
iro bi li ba da nia wśród In dian. Pod czas
kon fe ren cji na u ko wej w2001 ro ku za -
py tał mnie, czy chciał bym ro bić ba da -
nia wśród tu byl ców z po łud nia New
Jer sey. Oczy wi ście, chcia łem. Ba da -
nia la tem 2001 ila tem 2002 ro ku wspo -
łecz no ści One i dów ze sta nu No wy Jork
iwgru pie Na nti co ke Len ni-Le na pe na
po łud niu New Jer sey po słu ży ły do na -
pi sa nia pra cy do ktor skiej na UJ oraz
książ ki, któ ra zo sta ła wy da na w ma ju
te go ro ku („Od na leźć na sze praw dzi -
we ścież ki”). Wię kszość One i dów „skło -
nio no” do opusz cze nia sta nu: do dzi -
siaj, po za nie wiel ką gru pą, któ ra po zo -
sta ła w sta nie No wy Jork, ży ją dwie
licz niej sze gru py, jed na w re zer wa cie
wsta nie Wi scon sin, adru ga na po łud -
niu pro win cji On ta rio wKa na dzie. Gdy
w 2006 ro ku przy szedł mi do gło wy
po mysł zro bie nia te go pro jek tu, za py -
ta łem mo ich zna jo mych, czy chcie li -
by ze mną go stwo rzyć.
Skąd wziął się po mysł, by ze sta wić
dwa pro jek ty fo to gra ficz ne – re a li zo -
wa ne w in diań skim re zer wa cie i przy -
gra nicz nej pod la skiej wio sce?
-Po okre sie ba dań et no gra ficz nych wte -
re nie, na pi sa niu roz pra wy, uzna łem,
że jest czas, aby od wdzię czyć się lu -
dziom, któ rych wcześ niej na cho dzi -
łem zdyk ta fo nem iapa ra tem fo to gra -

ficz nym na uży tek mo ich pro jek tów ba -
daw czych. Stąd po mysł, by zo sta li au to -
ra mi lub przy naj mniej współ wy ko naw -
ca mi pro jek tu. My śla łem oczymś po ży -
tecz nym, ale bar dziej jesz cze – po pro stu
przy jem nym. Spo łecz ność, któ rą wy bra -
łem, One i dów zOn ta rio, szcze gól nie tra -
pią cho ro by spo łecz ne ty pu al ko ho lizm,
sa mo bój stwa. Pro jekt przy no szą cy przy -
jem ność mu si też być po ży tecz ny – po -
ży tek właś nie wsa tys fak cji, ja ką da je du -
szom na co dzień tra pio nym bo les ny mi
wy da rze nia mi. Wy bra łem to, co mnie sa -
me mu naj bliż sze – zdję cia. Mo im pra -
gnie niem by ło, aby mło dzi lu dzie ro bi li
zdję cia wszyst kie mu, co w re zer wa cie
uzna ją za cie ka we igod ne sfo to gra fo wa -
nia. Ja i mo ja współ pra cow ni ca Ali cja
Froń [do ktor na uk hu ma ni stycz nych, au -
tor ka pra cy na te mat ste re o ty pów In dian;
obec nie pra cu je w col le ge’u w ślą skim
Cie szy nie, gdzie uczy hi sto rii USA i an -
giel skie go – red.] or ga ni zo wa liś my wy ja -
zdy do in nych spo łecz no ści in diań skich,
aby one idz kie dzie ci mog ły po znać lu dzi
o zbli żo nych hi sto riach i do świad cze -
niach, ale októ rych tak na praw dę nie wie -
dzie li zbyt wie le. Tak więc po my słem wyj -
ścio wym by ło zro bie nie pro jek tu wkon -
kret nym miej scu, wma łej spo łecz no ści,
z któ rą już kie dyś by łem zwią za ny. Mój
ko le ga z Bia łe go sto ku, pe da gog Ma rek
Hy jek, któ ry pra cu je w szko le w Za błu -
do wie, kie dy usły szał opro jek cie, za pro -
po no wał, by coś ta kie go zro bić też na Pod -
la siu i dzię ki je go kon tak tom w GOK-u
wMi cha ło wie, zna le źliś my wła ści we miej -
sce. To by ła właś nie No wa Wo la. Aza tem
na po cząt ku wca le nie my śle liś my opro -
jek cie, któ re go ce lem by ło by po rów ny -
wa nie dwóch od mien nych grup, ra czej
oprze pro wa dze niu po dob nych pro jek -
tów wdwóch od ręb nych miej scach. 
Ale po rów na nia na rzu ca ją się sa me.
-Oba miej sca ma ją wspól ne uza sad nie -
nie: są ma łe i nie za u wa żal ne. Z ja kichś
po wo dów ta kie miej sca mnie przy cią -
ga ją. One i do wie – jed na z wy se pek tu -
byl czo ści wśród głów nie „bia łe go” spo -
łe czeń stwa, No wa Wo la – jed na zza pom -
nia nych wio sek za miesz ka nych wdu żej
mie rze przez lud ność pra wo sław ną ibia -
ło ru skie go po cho dze nia. Itu, i tam – od -
ręb ny świat ży je so bie włas nym ży ciem,
we dle re guł tak na praw dę ob cych dla ko -
goś spo za. In ność przy cią ga. Wa lor No -
wej Wo li do dat ko wy: róż no rod ność, wy -
mie sza nie, bo nie za leż nie od do mi nu ją -
ce go pra wo sła wia, są tu ro dzi ny ka to lic -

kie, jest też ro dzi na zie lo no świąt kow -
ców. Py ta nie, ja kie za da liś my so bie zAli -
cją, by ło ta kie: czy ta kie ma łe świa ty „na
ubo czu” po tra fią być atrak cyj ne? Czy
tra dy cja mo że być tym czymś, co uzdro -
wi choć odro bi nę scho ro wa ną spo łecz -
ność, jak to by ło w wy pad ku ka na dyj -
skich One i dów? Czy tra dy cja mo że spra -
wić, że lu dzie za czną in te re so wać się
swo im miej scem i je go hi sto rią? To sa -
mo py ta nie dla obu spo łecz no ści: czy
moż na, za po mo cą pro jek tu fo to gra ficz -
ne go, zjed nać po ko le nia, zbli żyć mło -
dych ista rych ispra wić, by ci pier wsi wy -
słu cha li, co dru dzy ma ją do po wie dze -
nia? Pra gnę liś my, by mło dzi wy ko rzy -
sty wa li każ dą oka zję do roz mo wy ze star -
szy mi – ini cjo wa liś my wy wia dy, któ rym
dzie ci z po cząt ku się przy słu chi wa ły,
apo tem sa me za da wa ły py ta nia. No iro -
bi ły zdję cia. To fun kcjo no wa ło cał kiem
nie źle w No wej Wo li, u One i dów – nie,
bo oka za ło się, że nie sna ski po mię dzy
roz ma i ty mi frak cja mi „tra dy cjo na li stów”
są tak du że, że przy pro wa dze nie dzie ci
do ja kiejś oso by ozna cza, że jest się wro -
giem in ne go au to ry te tu. UOne i dów sku -
pi liś my się więc na sa mych zdję ciach... 
Czy pod czas pra cy ba daw czej do strzegł
pan ja kieś po do bień stwa?
- Nie któ re fo to gra fie ujaw ni ły bar dzo
emo cjo nal ny sto su nek miesz kań ców do
pew nych spraw wobu spo łecz no ściach.
Na przy kład w No wej Wo li zda rzy ły się
trzy przy pad ki, że oso by roz poz na jąc
się na zdję ciu umiesz czo nym na wy sta -
wie, usi ło wa ły ta kie zdję cie ze rwać zwy -
sta wy al bo znisz czyć. Być mo że szło
owstyd, bo lu dzie wma łych miej sco wo -
ściach cza sem my ślą, że na zdję ciu po -
win ni być tyl ko wod święt nych stro jach.
Emo cjo nal ne re ak cje ob ser wo wa liś my
wśród One i dów, ale tyl ko wśród dzie ci.
Gdy pod ko niec dru giej pod ró ży ze zdję -
cia mi jed na z dziew cząt oznaj mi ła, że
nie za le ży jej na zdję ciach i mo że my je
rów nie do brze zo sta wić tam, gdzie aku -
rat prze by wa liś my, je den z młod szych
uczest ni ków pro jek tu nie mal się roz pła -
kał. Szcze gól nie przy wią za ny był do zdję -
cia, któ re przed sta wia „wam pum One -
i dów” – uwa ża ny za ich świę ty przed -
miot. Te go ty pu wy da rze nia uka zu ją spra -
wy nie do strze gal ne ła two na co dzień.
A róż ni ce?
- Co in ne go dzie ci wo la ły fo to gra fo wać:
no wo wol skie chęt niej fo to gra fo wa ły ro -
dzi ny, wnę trza do mów, cer kiew. Dzie ci
one idz kie fo to gra fo wa ły swo je miej sce

ce re mo nial ne – tzw. dłu gi dom, ale tyl ko
zze wnątrz, ni gdy wśrod ku. Wwie lu ma -
łych spo łecz no ściach tu byl czych od kil -
ku na stu, kil ku dzie się ciu lat ist nie je coś
w ro dza ju po li tycz ne go czy ide o lo gicz -
ne go za ka zu wpusz cza nia bia łych do dłu -
gich do mów, atak że ich fo to gra fo wa nia.
Stąd pew nie ipo sta wa dzie ci. Za to dzie -
ci no wo wol skie fo to gra fo wa ły z du mą
swo ją cer kiew, rów nież pod czas na bo -
żeń stwa. Co cie ka we, gdy po pro si liś my
o fo to gra fo wa nie czy ilu stro wa nie prac
do mo wych czy gos po dar skich, dzie ci
zNo wej Wo li nie mia ły ztym prob le mu.
Przy nio sły ry sun ki otym, jak się ro bi ma -
sło, dżem, jak się wy bie ra miód czy za bi -
ja świ nie. Dzie ci one idz kie na ry so wa ły za
to, jak się ro bi grze chot kę zżół wia do tań -
ców ce re mo nial nych. To wie le mó wi ocha -
rak te rze spo łecz no ści czy ro dza ju na uk,
ja kie otrzy mu ją od ro dzi ców. UOne i dów,
gdy roz ma wia łem zjed nym zmłod szych
li de rów gru py tra dy cyj nej omoż li wo ści
fo to gra fo wa nia przez dzie ci, jak się – pod
je go kie run kiem – spo rzą dza ce re mo nial -
ne „bęb ny wod ne”, od mó wił. To rzecz
świę ta, wy jaś nił. W No wej Wo li „rze czy
świę te” by ły pier wszy mi, któ re dzie ci
chcia ły imog ły fo to gra fo wać. 
Ja kim do świad cze niem by ła pra ca
w obu tych spo łecz no ściach?
-Do świad cze nie pra cy wre zer wa cie One -
i dów oka za ło się cięż kie. Wy ni ka ło ze spe -
cy ficz ne go cha rak te ru pro jek tu: pra cy
w ma łej spo łecz no ści i z mło dy mi ludź -
mi i z te go, że wy ma ga ła nie u stan ne go
kon tak tu z ludź mi. W ma łej spo łecz no -
ści, bar dzo skłó co nej, jak to jest w przy -
pad ku One i dów, za da wa nie się z kimś
czy ni cię na tych miast wro giem ko goś in -
ne go. Ido dzi siaj nie wiesz, co do kład nie
by ło przy czy ną ta kie go a nie in ne go za -
cho wa nia lu dzi, od mo wy, zmia ny zda -
nia, a cza sem wręcz szko dze nia. I wie le
ra zy, zwłasz cza wre zer wa cie One i dów,
do sta liś my moc no po gło wie. Przy ja cie -
le oka za li się wro ga mi, po ja wi li się też nie -
spo dzie wa ni przy ja cie le, ana sam ko niec
aku rat te na sto lat ki, któ re wcześ niej by -
ły naj lep szy mi uczest ni ka mi pro jek tu,
da ły nam się ostro we zna ki. Po wie dział -
bym: zły wpływ ro dzi ców i do ro słych
w ogó le, któ rzy nie osz czę dza ją swo ich
dzie ci i włą cza ją je w roz gryw ki po mię -
dzy so bą. My ślę, że ob cy u jed nych bu -
dzą za in te re so wa nie, uin nych lęk. Ali cji,
któ ra wNo wej Wo li spę dzi ła wię cej cza -
su niż ja, za pew ne nie jed no krot nie da ne
by ło od czu wać włas ną ob cość. Je den
zprzy kła dów – kie dy któ ryś zmiesz kań -
ców za czął krzy czeć na Ali cję iza rzu cać
jej, że oto przy jeż dża ją zmia sta, by okraść
bied nych lu dzi. Mó wię tu orze czach pe -
sy mi stycz nych, ale wisto cie pra ca wobu
spo łecz no ściach da ła wie le sa tys fak cji
i mnie, i Ali cji. Do wie dzie liś my się, że
pra ca z na sto lat ka mi jest o nie bo trud -
niej sza niż „zwy kła” ob ser wa cja uczest -
ni czą ca, prze pro wa dza nie wy wia dów
etc. Ale nie za pom ni my od da nia, zja kim
nie któ re dzie ci bra ły udział wpro jek cie.
Nie któ re przy no si ły wie le zdjęć, spę dza -
ły z na mi wie le cza su, sa me wy my śla ły,
co moż na by fo to gra fo wać. Do dzi siaj sły -
szy my od ich ro dzi ców, jak są dum ne zte -
go, że uczest ni czy ły w pro jek cie i chwa -
lą się swo i mi zdję cia mi przed in ny mi. 
Dla cze go pa na zda niem tak waż ne jest,
by mło dzi fo to gra fo wa li swo je oto cze -
nie, swo je ro dzi ny, swo ją spo łecz ność? 
- Fo to gra fo wa nie mo że być ro zu mia ne
ja ko pro ste odzwier cie dla nie rze czy wi -
sto ści, ale też ujaw nia wie le rze czy, zktó -
rych nie ko niecz nie w pier wszej chwi li
zda je my so bie spra wę. Waż ne jest to, co
dzie ci fo to gra fu ją, i to, co po mi ja ją. Fo -
to gra fie i ich opi sy mó wią o tym, co jest
istot ne dla spo łecz no ści – np. pro por cjo -
nal nie naj wię cej zdjęć dzie ci w No wej
Wo li wy ko na ły w cer kwi oraz zwie rzę -
tom gos po dar skim. W pew nym sen sie
pró bo wa łem uczy nić z mło dych lu dzi
„tym cza so wych ar ty stów”. Cho dzi ło
oto, że by spoj rze li na swo ją co dzien ność
z dy stan su i spraw dzi li, czy jest w niej
coś do od kry cia. Za da nie nie ła twe, bo na

pier wszy rzut oka w No wej Wo li wie le
do od kry cia nie ma: dwie uli ce na krzyż,
dwa rzę dy do mów, sklep, cer kiew. Ale
wszyst ko za le ży od te go, na ja kim po zio -
mie ob ser wa cji się znaj du je my. I w po -
sta wie przy naj mniej nie któ rych dzie ci,
wdo bo rze obiek tów, któ re fo to gra fo wa -
ły, w tym, jak o nich opo wia da ły, wi dać
by ło, że po mię dzy ni mi a miej scem ist -
nie je spe cjal na więź. Do ty czy to szcze -
gól nie dzie ci z No wej Wo li. To spoj rze -
nie wi dać np. w zdję ciach Da nie la Buj -
ko, któ ry nie wa ha się wcho dzić zapa ra -
tem do do mu czy do kur ni ka, fo to gra fo -
wać z ukry cia swo ich bli skich, ale w sy -
tu a cjach, któ re po ka zu ją ich bar dzo ład -
nie. Pięk ne zdję cia zro bi ła na przy kład
Ka sia Kon dru sik (sze ro kie pla ny wio -
ski). Do brą rę kę do zdjęć miał Mi chał
Bo gdan, któ ry ro bił nie złe uję cia lu dzi
al bo na przy kład wo zów gos po dar skich.
Chcia łem, by za po mo cą zdjęć dzie ci od -
kry ły No wą Wo lę dla sie bie, ale też i dla
in nych: stąd wy sta wy i książ ka. My ślę,
że wszyst ko to po ka zu je, że ta ki pro jekt
ma sens, że co dzien ność mo że stać się
przed mio tem sztu ki czy ar ty stycz nej
ob ser wa cji, iże ta ka ob ser wa cja nie jest
ogra ni czo na tyl ko do wą skie go krę gu za -
wo do wych ar ty stów. W roz mo wach ze
star szy mi miesz kań ca mi No wej Wo li sły -
sze liś my na rze ka nia, że dzie ci ma ją nie -
wiel kie per spek ty wy, że mu szą opusz -
czać wieś, aby coś wży ciu osią gnąć. Inasz
pro jekt nie słu żył te mu, aby dzie ci prze -
ko nać do pięk na te go miej sca czy ko -
niecz no ści po zo sta nia. Ale, pó ki tam są,
war to od kry wać, co jest wnim cie ka we -
go. My ślę, że dzie ci stwo rzy ły na praw -
dę faj ny au to por tret swe go miej sca.
Jak za re a go wa li ci mło dzi na pro po zy -
cję ta kie go pro jek tu? Ja ką mie li na
po cząt ku świa do mość włas ne go miej -
sca, ko rze ni? 
-Sa mi by liś my cie ka wi, jak za re a gu ją dzie -
ci. Chęt nie, zwłasz cza wNo wej Wo li, gra -
ły ro lę prze wod ni ków po miej scu. Myś -
my się od nich na u czy li chy ba ty le sa mo,
co one od nas i od swo ich ro dzi ców czy
dziad ków. Od kry cia mi dla nich by ły hi -
sto rie opo wia da ne przez dziad ków właś -
nie o ich lo sach pod czas dru giej woj ny
świa to wej, o ukry tych sta rych gro bach
wle sie czy po tań ców kach we wsi wdaw -
nych la tach. Świa do mość ko rze ni nie by -
ła ichy ba na dal nie jest zbyt wiel ka. Bar -
dzo nad tym ubo le wa np. Pa weł Grześ,
któ ry to wa rzy szył nam krót ko wse zo nie
let nim 2008 ro ku. Dzie ci, ale też star si
mó wią oso bie, że są po pro stu „stąd”, tak
sa mo jak de kla ru ją, że mó wią ję zy kiem
„po pro stu”. Pa weł wo lał by, że by wie dzie -
li i z du mą de kla ro wa li, że są Bia ło ru si -
na mi. Ro zu miem je go żal, ale też ro zu -
miem, że lu dzie, któ rzy ży ją na po gra ni -
czu (nie tyl ko w sen sie gra nic mię dzy -
pań stwo wych, rzecz jas na, ale też wsen -
sie kul tu ro wym iet nicz nym), mo gą czuć
się po pro stu ludź mi zte go kon kret ne go
miej sca i na zwa nie ich w ta ki czy in ny
spo sób mo że być dla nich obo jęt ne. 1

Wię cej o sa mej książ ce „No wa Wo la” 
– ju tro w „Ga ze cie”.

Ma łe nie za u wa żal ne świa ty
Naj pierw apa ra ty fo to gra ficz ne do sta ły dzie ci in diań skie z re zer wa tu w Ka na dzie. Po tem – te z No wej Wo li 
na Bia ło stoc czyź nie. Fo to gra fo wa ły, co chcia ły. Efekt – fa scy nu ją ce zdję cia dwóch ma leń kich spo łecz no ści

Górne zdjęcie: Droga do Białegostoku, zdjęcie autorstwa Daniela Bójko z Nowej
Woli. Dolne zdjęcie: Janet Irland sfotografowała, jak dzieciaki z Kanady wracają
ze szkoły do domów
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Wsparcie z Japonii

Na fo to gra ficz ny pro jekt pol sko-bia -
lo ru sko-in diań ski pie nią dze da li Ja poń -
czy cy z To kyo Fo un da tion, in sty tu cji
współ pra cu ją cej z kil ku dzie się cio ma
uni wersytetami na świe cie, w Pol sce
aku rat zUni wersytetem Ja giel loń skim.
Pie nią dze wy star czy ły na zre a li zo wa -
nie pro jek tu zOne i da mi wczer wcu ilip -
cu 2007 (w tym wy sta wy ob ja zdo we
w in nych re zer wa tach, w USA i Ka na -
dzie) oraz na czę ścio we sfi nan so wa nie
wy staw na Pod la siu we wrześ niu 2007
ro ku (przy któ rych po mógł też Gmin -
ny Oś ro dek Kul tu ry w Mi cha ło wie).
Środków finansowych na książ kę już
za bra kło – po wsta ła więc za pie nią dze
au to rów pro jek tu, kil kor ga przy ja ciół
oraz ro dzi ny. Po mógł też nie co Urząd
Mar szał kow ski wBia łym sto ku.1


