PROGRAM REGIONALIZMU POLSKIEGO
[Polska Oświata Pozaszkolna. Nr 4-5/1926.]
I. Jedność państwowa i zróżnicowania terenowe.
1. Równowaga autorytetu państwa i wolności obywateli, interesów lokalnych i potrzeb
całości, jest podstawą jedności państwa.
2. Pełna swoboda rozwoju materialnych i duchowych indywidualności terytorialnych
ziem
polskich (regionów), stwarza podstawę dla racjonalnego podziału pracy, rozwoju
energii
twórczej społeczeństwa i bogactw kultury.
II. Życie gospodarcze
1. Każda ziemia polska (region) winna mieć własny typ gospodarczy, odpowiadający
warunkom naturalnym, ludnościowym i kulturalnym danego terytorium. Na jedność
gospodarczą państwa składa się harmonijne współistnienie regionów gospodarczych,
różnorodnych w typie gospodarczym, a możliwie zbliżonych w poziomie.
2. Regionalizm koordynuje, budzi inicjatywę i uświadomienie społeczne w kierunku:
a) badań naukowych i tworzenia terytorialnie zróżnicowanych programów
gospodarczych,
b)
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3. Regionalizm dąży do realizacji postulatów przez organizację związków lokalnych,
oddziaływania na opinię i przygotowanie fachowe ludzi, związanych swą pracą z
działalnością samorządu ogólnego i gospodarczego. Wymieniona sfera oddziaływań
obejmuje również zrzeszenia zawodowe i ruch spółdzielczy.
III. Życie społeczne
1. Regionalizm dąży do takiego ukształtowania administracyjnego państwa, które by
zapewniało rozwój należyty indywidualnym wartościom gospodarczym i kulturalnym
poszczególnych regionów. Powyższemu postulatowi odpowiada decentralizacja
administracji wewnętrznej, nienaruszająca jednolitej i sprężystej administracji
państwowej.

2. Szeroki samorząd, współdziałający z administracją publiczna, swym zakresem
działania objąć winien wszystkie zadania istotne dla rozwoju indywidualności
centrów lokalnych, gospodarczych i kulturalnych.
3. Regionalizm dąży do zapewnienia administracji publicznej zindywidualizowanych i
dostosowanych do potrzeb lokalnych przepisów prawnych.
IV. Życie kulturalne.
1. Praca społeczno - kulturalna, przystosowująca się do miejscowych warunków
fizjograficznych, etnicznych i społeczno-gospodarczych, powinna być stale w
organizacyjnej łączności z naukowym badaniem warunków.
2. Podstawą ścisłej łączności życia regionalnego z nauką są muzea regionalne w
ośrodkach fizjograficznych, historycznych i gospodarczych. Muzea regionalne są
stacjami naukowymi oraz instytucjami pracy oświatowej i społecznej; jako takie —
muzea regionalne koordynują działalność wszystkich, istniejących na danym terenie,
stowarzyszeń i związków wszelkiego rodzaju przy zachowaniu całkowitej ich
autonomii, pod znakiem współdziałania dla jednego wspólnego celu: poznania
dziejów, wartości i warunków rozwoju poszczególnych regionów Polski.
3. Regionalizm dąży do jak najszerszego związania pracy wychowawczo-oświatowej w
szkole i poza szkołą ze środowiskiem własnym przez lokalizację całokształtu
przedmiotów nauczania.
4. Regionalizm w twórczości literackiej polega na ukazaniu w całej pełni duszy
człowieka w związku z jego najbliższym otoczeniem. Człowiek, język, krajobraz oraz
całokształt kultury danej okolicy, jako rezultat działań człowieka o pewnych
właściwościach rasowych i odziedziczonych tradycjach na rodzimym terenie, — to
sprawy najbliższe dla regionalizmu literackiego. Ma on kult dla wyzyskania w zakresie
tematów literackich podań miejscowych, zdarzeń historycznych oraz wszystkiego, co
może dad ludowa tradycja literacka.
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krytycznoliterackim regionalizm zwraca szczególną uwagę na to, jakie warunki terenu
i rasy sprzyjają większemu lub mniejszemu udziałowi danej okolicy w twórczości
literackiej oraz, jakie przyczyny wpływają na większe lub mniejsze zajęcie się poetów
jakimś krajem. Regionalizm zwraca się do badania terenu oraz właściwości
etnograficznych i językowych, które znalazły swoje odzwierciadlenie w twórczości
literackiej.

5. Regionalizm w teatrze dążyć będzie „do wyzyskania legend, podań, klechd, historii
bajek, gadek, opowieści, przywiązanych do ruin, wzgórz, uroczysk, miejsc
szczególnych, mających w każdej okolicy swe dzieje własne, żyjące zawsze w ustach
ludu". Szczególnie bliskie mu będzie tworzenie na tej podstawie teatru ludowego w
Polsce, a przez teatr ludowy odrodzenie twórczości w ogóle, organizacji zaś
kulturalnej w szczególności.
6. Sztukom plastycznym i architekturze regionalizm wskazuje bogactwo tematów,
oraz techniki, jaką operuje miejscowa sztuka ludowa i wyrosła samodzielnie w danym
środowisku
sztuka historyczna.
7. Regionalizm muzyczny otoczy szczególną troską etnograf ję muzyczną (zbieranie i
naukowe opracowanie melodii i instrumentów muzycznych ludu polskiego) oraz jak
najszersze uprzystępnienie muzyki ludowej, jako podstawę do umuzykalnienia
społeczeństwa w kierunku narodowym. W zakresie twórczości muzycznej regionalizm
ma dążyć do wpływu na pomysłowość i wynalazczość muzycznej myśli polskiej w
kierunku jej rasowej i terytorialnej indywidualności, ujętej w formy artystyczne.
Nadto zadaniem regionalizmu muzycznego ma być popieranie badań nad historią
muzyki i kultury muzycznej w poszczególnych terytoriach Polski celem stworzenia w
przyszłości syntezy dziejów polskiej muzyki.
8. Prasie stawia regionalizm za zadanie: odzwierciedlać wszechstronnie życie
własnego środowiska, budzić przywiązanie i zainteresowanie do wszystkiego, co się w
najbliższym otoczeniu dzieje, niecić energię oraz inicjatywę, stad na straży
umiejętności wypełniania swych zadań przez każdego obywatela.
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