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ścią
ludową,
do poznania najbardzi ej
istotnych wartości tkwiących w kulturze
ludowej naszego regionu.

Barbara

Kiestenis-Studzińska

WYSTAW A Z MUZEUM ZABAWE K
W SONNEB ERG, OKRĘG SUHL (NRD)W MUZEUM OKRĘGOWYM
W BIAŁYMSTOKU

niczej: lalki z główkami z papier-m ache,
lalki z główkami porcelano wymi, główkę
lalki z wosku, mebelki dla lalek, sprzęty
gospodar stwa domoweg o, powóz z koniem
- wykonan e w XIX w. i na początku
XX w.; dwupiętrowy dom dla lalek wykonany z drewna ok. 1880 r. Ponadto zaprezentow ano różne zabawki wykonan e
współcześnie (zabawki mechanic zne, pluszowe misie, lalki z miękkiej i twardej
masy plastyczn ej itp.).
Tradycje wyrobu zabawek w Sonneberg i okoliczny ch miejscowościach Lasu
Turyńskiego
sięgają
pierwszej połowy
XVIII w. Wyrób przedmio tów użytko
wych z drewna, wśród których szczególnie dużą rolę odgrywały zabawki, traktowany początkowo jako źródło dodatkowych zarobków , stał się z biegiem czasu
podstawą egzystenc ji sporej części miejscowej ludności. Typowe dla okresu rę
kodzielnic zego wytwórst wo wiejsko-c ha-

Wojewód ztwo białostockie nawiązało
niedawno przyjacie lskie kontakty z okrę
giem Suhl położonym w południowo-za
chodniej części Niemieck iej Republik i Demokratyc znej. W roku dwudziestopięcio
lecia powstani a NRD kontakty te nabrały szczególn ie uroczyste go charakter u: w
Suhl odbyły się Dni Białostocczyzny, w
czasie których przedstaw iono dorobek
łupnicze było pierwszą formą przemysło
kulturaln y i gospodarc zy woj. białostoc
wej produkcji zabawek. Uzależnieni od
kiego. Od 10 do 16 października 1974 r.
sonnebers kich kupców, którzy w 1789 r.
trwały w woj. białostockim Dni Suhl,
uzyskali wyłączne prawo handlu zabawktóre pozwoliły naszemu społeczeństwu
kami, snycerze i tokarze w prymityw nych
na bliższe zapoznan ie się z gospodarwarunkac
czymi i kulturaln ymi
h wykonyw ali swoje wyroby,
osiągnięciami
dziś słusznie zaliczane do znacznych osiąg
okręgu
Suhl, poprzez liczne imprenięć produkcy jnych tamtejsze j ludności.
zy, spotkania i wystawy. W jednej z sal
Bogactwo motywów i ciekawa kolorybiałostockiego Muzeum mieszczącego się
styka dawnych wyrobów zabawkar skich
w Ratuszu 10 października otwarto wyz Sonneber g pozostają świadectwem ówstawę "Zabawk i z Sonneber g". Uroczyczesnej sztuki ludowej. Wyroby te wykastego otwarcia wystawy dokonał kierowzują jednocześnie wiele cech wspólnyc h z
nik Wydziału Kultury i Oświaty Komitezabawkam i ludowym i innych narodów
tu Okręgowego SED w Suhl tow. Rudolf
europejsk ich.
A u s c h ii t z.
Istniejące od 1901 r. Muzeum Zabawek
Z początkiem XIX w. wprowad zenie
w Sonneber gu należy do trzech najwięk
masy z mieszanin y papki papierow ej i
szych muzeów na świecie, wyspecja lizokleju umożliwiło sennebur skiemu przewanych w gromadze niu, segregow aniu i
mysłowi
masową
produkcję
zabawek.
eksponow aniu wielu rodzajów zabawek.
Metoda wyciskan ia form z nowego twoNa białostockiej wystawie zaprezent owarzywa dała możliwość wytwarza nia duno najciekaw sze eksponaty z bogatej kożych serii pojedyncz ych wzorów. Rosnąca
lekcji muzealne j. Między innymi przedspecjaliza cja i pogłębianie podziału prastawiono: lalki i mebelki wykonan e z macy wpłynęło decydująco na wzrost prolowanego drewna w XVIII i na początku
dukcji. W zmienion ych warunkac h wyXIX w.; zwierzątka wypychan e, kataryntwarzania , wyroby zabawkar skie utraciki z poruszającymi się figurkam i, stragan
ły dawny związek z tradycjam i sztuki luz zabawkam i wykonan ymi z masy papierdowej; pogoń za zyskiem i zmienion e wa-
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ły nie tylko obejrzeć wzorcow e modele zarunki zbytu określały formę i jakość bawek współczesnych, dostępnych w skleogromne ilości grotesko wych figurek
ale poznać także kawałek historii
pach,
Nieie.
opuszczały sonnebe rskie wytwórn
mić sobie, ile zmieniło się od
uświado
i
tego
z
wyrobów
y
przykład
które udane
ich pradziad kowie i babcie
gdy
czasów,
okresu świadczą jednak o tym, że orygiymi, drewnia nymi fipokraczn
się
bawiły
parzenie
nalne i przemyślane przetwo
złudzenia przypominającymi
do
,
gurkami
wieie
rezultac
w
dać
mogło
che
pier-ma
swoje żywe prototyp y.
le pięknych efektów. Masa papierni cza
Ta interesująca ekspozy cja łącząca watej
do
ne
stosowa
najczęściej
zastąpiła
poznawc ze z rozrywk owymi zapolory
proW
drewno.
lalek
ji
produkc
w
pory
ła stałą współpracę muzealną
czątkowa
cesie produkc ji opartym na podziale prazaprzyjaźnionymi okręga
dwoma
między
rm,
o
f.
cze
cy wyspecj alizowan i wyciska
Białystok.
i
Suhl
mi:
w.
XIX
w
li
wyrabia
krawcy
i
e
perukarz
sonnebe rskie lalki i marione tki, które od
początku XX w. przeszły wiele zasadniAnna Bęcka-Rarnatowska
czych przeobrażeń. Masę papierniczą sto- ,
sowaną poprzed nio do wykony wania głó
wek lalkowy ch zastąpiono porcelaną taWYSTA WA "WYBR ANE KOLEK CJE
nio produkowaną w Lesie Turyńskim.
ZE ZBIORO W MUZEU M OKRĘGOWEGO
Zamiast lnianego lub skórzane go korpusu
W BIAŁYMSTOKU",
wprowad zono tułów z papier-m ache. W
PRZYGO TOWAN A Z OKAZJI
przeddzień wybuch u I wojny światowej
30-LECI A PRL I 25-LECI A MUZEU M
lalki stanowiły ok. 70°/o produkc ji zabaW BIAŁYMSTOKU
wek.
ia
sławian
uprzemy
ego
Mimo stopniow
produkc ji zabawek , chałupnictwo nadal
W całym kraju rok 1974 przebiegał pod
formę wytwarz ania.
stanowiło główną
znakiem obchodó w jubileus zu 30-lecia
Stopniow y upadek przemysłu zabawka rPolski Ludowe j. Była to okazja do zapreskiego w Sonnebe rg nastąpił z wybuche m
zentowa nia dorobku i osiągnięć we
I wojny światowej, pogłębił się w okrewszystk ich dziedzin ach życia w okresie
sie faszyzac ji Niemiec i w czasie II wojminione go trzydzies tolecia. W roku tym
działalności Muzeum
ny światowej. Dopiero po wyzwole niu naprzypadło 25-lecie
rodu niemieck iego od faszysto wskiej dykOkręgowego w Białymstoku. W dziejach
to pierwsze Mubyło
tatury rozpoczęła się w rejonie Sonnebe rg
Białegostoku
co warto podrozbudo wa prawdzi wie nowocze snego
powstałe
zeum
przemysłu wyrobu zabawek , będącego
w kilka lat po utworze niu
kreślić kontynuacją starej, ludowej tradycji sonwładzy ludowej . W okresie 25-letnie j
neberski ch wytwórc ów. Dzisiaj zakłady
działalności badawcz ej i kolekcjo nerskiej
zabawka rskie w Sonnebe rg produkują nie
muzeum białostockie zgromadziło pokaź
tylko lalki z miękkiej masy plastycz nej
ny zasób zabytkó w i stało się ośrodkiem
i zwierzątka z włókien sztuczny ch, ale
wiedzy o regionie , wnosząc znaczny
również drewnia ne zabawki dla dzieci w
wkład w upowsze chnianie kultury i sztuwieku przedszk olnym oraz zabawki meki.
chaniczn e i elektryc zne dla dzieci starDla uczczeni a jubileus zu 30-lecia Polszych.
ski Ludowe j i 25-lecia Muzeum przygotowano ekspozycję wybrany ch kolekcji
Wystaw a zabawek cieszyła się w Biazwiedziniem,
powodze
muzealn ych, która stała się po części
dużym
łymstoku
przede
tym
w
przeglądem dorobku muzealn ego w dzieosób,
tys.
3,5
ok.
ją
ło
dzinie badawcz ej i kolekcjo nerskiej . Ekswszystk im najmłodsi obywate le naszego
pozycja obejmowała ciekawsz e zbiory
miasta. Zwiedzające wystawę dzieci mog-

