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Tematyka pogranicza, różnie definiowanego, to współcześnie szerokie 
interdyscyplinarne pole chętnie podejmowanych badań. Terminy granica 
i pogranicze, początkowo definiowane w nauce ściśle i ostro, w przypisa-
niu do wybranej dyscypliny, z czasem zaczęły być używane w znaczeniach 
bardziej rozmytych, mniej jednoznacznych, można także powiedzieć – lepiej 
odzwierciedlających prawdziwy, naturalny charakter zjawisk, niż spełniają-
cy wymogi naukowej terminologii. Dotyczy to zarówno pojęcia pogranicze 
rozumianego jako terytorium położonego blisko granic państw czy miejsc, 
zasięgu różnych grup etnicznych, jak i przeniesionego w przestrzeń społeczną 
i mentalną – granic procesów, idei, zjawisk, sztuk, mediów. Choć owe men-
talne granice wyznacza człowiek i społeczeństwo, nie umniejsza to siły ich 
oddziaływania.

To, co łączy różne sposoby funkcjonowania pogranicza, to jego trak-
towanie jako miejsc (rzeczywistych, wyobrażeniowych lub abstrakcyjnych) 
i sytuacji, w których współistnieje różnorodność i dochodzi do żywiołowego 
przenikania się – i tak rozumiane jest ono w naszej publikacji. W ten sposób, 
mamy nadzieję, wpisuje się ona twórczo w nurt współczesnych interdyscypli-
narnych badań nad pograniczem i zjawiskami (po)granicznymi. Tom zawie-
ra przykłady rozważań z wielu dziedzin nauki i badań, ze zróżnicowanych 
punktów widzenia – pokazując, w jak wielu sferach życia i działania człowie-
ka funkcjonują różnego typu granice. Autorami tekstów są przedstawiciele 
nauk społecznych i humanistycznych – archeologii, etnografii, filozofii, histo-
rii, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, medioznawstwa, socjologii – któ-
rzy jednakże często przekraczają granice własnych dziedzin dla pełniejszego 
ukazania opisywanego zjawiska.

Anna Chudzik, Robert Lipelt

Wstęp
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Część pierwsza tomu zawiera rozważania z zakresu historii oraz pro-
blematyki dziedzictwa kultury duchowej i materialnej. Tę część otwiera 
artykuł Moniki Kamińskiej, pokazujący południową części Ziemi Halickiej 
w średniowieczu jako przykład pogranicza etniczno-kulturowego. Kolej-
ne teksty dotyczą czasów nowszych, głównie pierwszej połowy XX stule-
cia, przemian historycznych, gospodarczych oraz społeczno-kulturowych 
związanych z konfrontowaniem się różnych grup etnicznych i narodowych 
w rzeczywistości Polski i Europy Środkowej. Lech Krzyżanowski opisuje 
przejawy społeczno-kulturowego dziedzictwa zaborów w międzywojennym 
sądownictwie. Robert Lipelt na przykładzie uzdrowiska w Iwoniczu-Zdroju 
przedstawia formy typowej dla II Rzeczpospolitej reklamy oraz obraz społe-
czeństwa polskiego implicite zawarty w tych przekazach. Marcela Gruszczyk 
skupia się na ciekawym epizodzie w historii państw słowiańskich – idei pan- 
slawizmu w jej PRL-owskim wcieleniu w postaci działań Komitetu Słowiań-
skiego dotyczących pogranicznego terenu Łużyc. Radosław Gross pokazuje, 
jak różnice etniczne w dążącej do unifikacji narodu Polsce po drugiej wojnie 
światowej przekładały się na zróżnicowanie dostępu do edukacji oraz, w kon-
sekwencji, na zróżnicowanie społeczne. 

Nieco inny, mniej historyczny charakter mają kolejne rozdziały w tej 
części tomu. Katarzyna Lenkiewicz na podstawie popularnych publikacji po-
święconych powojennej historii Bieszczadów, zarówno fabularyzowanych, 
jak i reporterskich, odtwarza elementy składające się na obraz mitologizowa-
nych Bieszczadów i ich mieszkańców. Witold Nowak zajmuje się ideą i zja-
wiskiem kolekcjonowania jako odnoszenia się współczesności do przeszło-
ści, tworzenia bytów-znaków na granicy czasu. Vladislav Grešlík poświęca 
swój tekst (w języku ukraińskim) patronom świątyń obrzędu bizantyjskiego 
oraz ich ikonom w pogranicznym regionie Karpat, zaś Dominik Zimny – po-
bożności ludowej Kresów Wschodnich, która okazuje się mieć charakter mię-
dzy- czy nawet ponadkulturowy.

Druga część książki zawiera teksty dotyczące twórczości literackiej, fil-
mowej, artystycznej oraz kulturowych i medialnych obrazów świata. Łączy 
je nadal kategoria pogranicza rozumianego bądź to etnicznie, bądź jako 
styk form artystycznych, idei, wpływów. Kazimierz Maciąg ukazuje obraz 
pierwszej wojny światowej i jej uczestników w zapisach pamiętnikarzy tych 
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czasów, mieszkańców galicyjskiego pogranicza. Bohdan Yuskiv przedsta-
wia obraz medialny współczesnego świata promowany w Polskim Radiu dla 
Zagranicy. Do historii medialnych przekazów dociera Grzegorz Józefczuk, 
analizując zawartość gazety „Głos” i pokazując w nowym świetle relacje 
polsko-ukraińsko-żydowskie w międzywojennym Drohobyczu. Obrazu wie-
lokulturowego społeczeństwa Drohobycza, tym razem literackiego, dotyczy 
tekst Artura Cembika, który w swoim artykule sięga po twórczość Andrzeja 
Chciuka. Wiera Meniok przygląda się natomiast współczesnej recepcji twór-
czości najsłynniejszego pisarza Drohobycza, Brunona Schulza.

Kolejne artykuły łączą idee przenikania tematów oraz przekraczania 
granic sztuk w pracach wybranych artystów. Tomasz Chomiszczak ukazuje 
nieznaną jeszcze do niedawna twórczość literacką malarza Zdzisława Beksiń-
skiego oraz jej korespondencję ze sztukami wizualnymi i popkulturą. Mag-
dalena Szczypiorska-Mutor opisuje fenomen twórczości Małgorzaty Dmitruk 
i jej silne zakorzenienie w tradycji ludowej pogranicza polsko-białoruskiego. 
Na koniec, Jacek Mączka pokazuje, jak wygląda gra w przekraczanie granic 
i łamanie konwencji w filmach dwóch ważnych postaci współczesnego kina 
– Jima Jarmuscha i Quentina Tarantino.

Mamy nadzieję, że niezależnie od zakresu badań, tematyki tekstów oraz 
sposobu definiowania granicy i pogranicza przez autorów niniejszego tomu, 
będzie on dla Państwa ważną i zajmującą lekturą.

Redaktorzy tomu
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W XIII i XIV wieku południowo-zachodnie rubieże zasięgu kultury Ułusu 
Dżucziego, nazywanego w historiografii najczęściej Złotą Ordą1, oraz połu-
dniowo-zachodnie granice zasięgu wschodniosłowiańskiego etnosu i prawo-
sławnej kultury ruskiej sięgały terenów historycznych krain: Mołdawii, Do-
brudży, a także częściowo i Wołoszczyzny. Władztwo Romanowiczów w XIII 
wieku rozciągało się po północne skrawki międzyrzecza Dniestru i Prutu 
(uważa się, iż do najazdu mongolskiego linię obrony od południa, szeroko 
pojętej ziemi halickiej, mogły stanowić grody i twierdze nad Dniestrem, takie 

1 Stosowanie terminów: „kultura mongolska”, „tatarska”, a w przypadku niektórych 
źródeł rosyjskich i ukraińskich „mongoło-tatarska”, nie odzwierciedla przynależ-
ności etnicznej konglomeratu ludów przybyłych z Azji, ani w wymiarze archeolo-
gicznym, ani w odniesieniu do źródeł pisanych, które w stosunku do XIII-wiecz-
nych najeźdźców stosują zarówno określenie „Tatarzy”, jak i „Mongołowie”. 
W odniesieniu do bogatej i zróżnicowanej kultury materialnej Ordy (zwanej póź-
niej Złotą) nazywanie jej „tatarską” bądź „mongolską: w odniesieniu do XIII–XIV 
wieku wydaje się autorce niefortunnym. Właściwszym, proponowanym przez au-
torkę terminem, może być „kultura ordyńska”. W pracach historycznych przyjęto 
zasadę stosować termin „Mongołowie” przy opisywaniu wydarzeń z XIII wieku, 
zaś nazwa „Tatarzy” stosowana jest w opisie zdarzeń z XIV stulecia i wieków 
późniejszych.

Monika Kamińska
uniWersytet jagielloński

kultura pogranicza 
rusko-tatarskiego... 
na przykładzie  
południoWych rubieży  
ziemi halickiej  
W średnioWieczu
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jak: Wasiliew, Onut, Pław, Kalius, Uszyca czy w końcu uznawana za centrum, 
swoistą stolicę Ponizia2, Bakota) [por. Маярчак 2009]. 

Na południe od „cywilizowanej” Rusi Halickiej w XII wieku gdzieś 
pomiędzy wschodnim łukiem Karpat, środkowym i dolnym biegiem Sere-
tu a ujściem Dunaju rozciągała się ziemia niczyja, znana z latopisów Ko-
mania (kraina koczowników) oraz tajemniczy Berład („księstwo”, kraina 
i miasto, identyfikowane niekiedy z dzisiejszym Bârlad we wschodniej Ru-
munii), do której zbiegł kniaź-banita Iwan, zwany przez to Berładnikiem 
[por. Коновалова, Перхавко 2000, s. 75–79]. Nie wdając się w dyskusję 
nad statusem Berładu i jego władcy, dzieje Iwana Berładnika odzwierciedlać 
mogą zasięg etnosu ruskiego bądź silną więź i wspólnotę językową Rusi, za-
chodnich terenów stepowych i obszaru naddunajskiego w XII wieku. I choć 
określenie „berładnicy” znane jest na przykład z kart latopisu kijowskiego 
[Ипатиевская… стб 487] znacznie powszechniejsze w literaturze stało się 
określenie „brodnicy”, również znane ze źródeł XII–XIII-wiecznych, ozna-
czające ludność prawosławną, prawdopodobnie w większości ruską, zamiesz-
kującą te tereny [tamże, s. 79–80; Русанова, Тимощук 1981, s. 83–84]. Już 
w okresie wczesnego średniowiecza, prócz zabytków kultury staroruskiej, na 
ziemiach tych – w dolnym biegu Dniestru, na terenie Mołdawii, Dobrudży 
i dzisiejszego obwodu odeskiego – występowała tzw. kultura bałkano-dunaj-
ska o cechach słowiańsko-koczowniczych, gdzie wraz z typowymi półzie-
miankami słowiańskimi występowały i ślady jurtopodobnych założeń. 

Północna część Naddniestrza aż po dzisiejszy obwód odeski pozostawała 
typowo „ruska”. Na północy dzisiejszej Mołdawii znane są naddniestrzańskie 
stanowiska o słowiańsko-ruskim charakterze, takie jak grodzisko we wsi Al-
cedar (koniec IX–początek XII wieku), w Ekimaucach (X–XI wieku) czy ty-
powo ruskie grodziska w pobliżu wsi Rud’ i Łukaszewka, datowane na IX/X–
XIII wiek [Русанова, Тимощук 1981, s. 74–82]. I choć nie milkną spory na 
temat politycznej zależności ziem na południe od Dniestru, z powyższego 
opisu jasno wynika, iż względem Rusi, która silnie oddziaływała kulturowo 
na te tereny, kraina między Karpatami i Dniestrem i stanowiła peryferie kultu-
ry ruskiej. Z drugiej jednak strony nie brak głosów upatrujących w powstałej 

2 Ponizie to kraina pojawiająca się w źródłach od XIII wieku, stanowiąca zachodnie 
partie późniejszego Podola.
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na przełomie lat 50. i 60. XIV wieku Mołdawii jednego ze spadkobierców 
kultury Rusi Halicko-Włodzimierskiej, najpierw najechanej przez Mongo-
łów, a następnie podporządkowanej Polsce i Litwie [por. Скочиляс 2011].

W średniowieczu granice państw i etnosów, zwłaszcza ludów osiadłych 
i koczowniczych, częstokroć były płynne, wyznaczane przez tzw. strefy bufo-
rowe i szeroko pojęte pogranicza. Tereny, o których mowa w niniejszym ar-
tykule, również dziś stanowią pogranicze kultur i narodów. Południowa część 
Besarabii, zwana Budziakiem, stanowi dziś konglomerat ludności ukraiń-
skiej, rosyjskiej (w tym staroobrzędowców), bułgarskiej, gagauzkiej, moł-
dawskiej i innych grup etnicznych, które przybyły na te ziemie w różnych 
okolicznościach [por. Сапожников 1998]. Jeszcze do początków XIX wieku 
tereny te zamieszkiwane były przez nielicznych potomków „Ordyńców”, któ-
rzy osiedlili się tu w średniowieczu. Tatarzy opuścili ostatecznie terytorium 
Budziaku i Dobrudży w 1812 roku, po kończącym rosyjsko-turecką wojnę 
traktacie w Bukareszcie [Джемиль 2013, s. 171]. 

Jak zatem Tatarzy (Mongołowie) znaleźli się na tych ziemiach? Oczywi-
ście kluczowym momentem była kampania wojenna Batu-Chana w latach 
1237–1241 i jej konsekwencje. Warunki klimatyczne i szata roślinna sprzy-
jały gospodarce nomadycznej, ale teren pokryty przez step nie był duży, co 
znacznie ograniczało liczbę koczowników w rejonie (kwestia dalekosiężnych 
i sezonowych migracji). Dzieje regionu w czasach ordyńskich o wiele łatwiej 
jest śledzić z perspektywy rozwoju miast [Руссев 2009, s. 91–92].

Kulturę ordyńską na omawianych terenach (i nie tylko na nich) charakte-
ryzuje dualizm widoczny w sposobie życia, modelu gospodarki, wierzeniach. 
Islam dotarł do większości zakątków Ordy już w czasach chana Berke (1257 
–1266), lecz nie był on religią przymusową ani oficjalną (do czasów Uzbeka 
i Dżanibeka) [Федоров-Давыдов 1998, s. 28]. Koczowniczy (a więc moż-
na powiedzieć – tradycyjny) oraz miejski model życia w połączeniu z wie-
rzeniami zróżnicowanego etnicznie społeczeństwa Złotej Ordy wpłynęły na 
znaczące zróżnicowanie kolejnych aspektów cywilizacji ordyńskiej: gospo-
darki (tradycyjna nomadyczna a wytwórczość i handel w mieście) i obrządku 
pogrzebowego (kurhany z jednej strony, z drugiej cmentarzyska i mauzolea 
związane z miastami) [tamże, s. 31–32]. 

Oczywiście, w nauce od dawna wiadomo, iż wiązanie wszystkich po-
chówków koczowniczych datowanych na drugą połowę XIII wieku z Mon-
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gołami jest daleko idącym uproszczeniem [por. Зяблин 1955]. Pochówki ty-
powo „ordyńskie”, tak jak pochówki innych koczowników, znajdowały się 
w głębi kontrolowanej przez Mongołów ziemi. Obiekty takie odkryto między 
innymi w okolicach Suczawy (dzisiejsza Rumunia) i wsi Costeşti w Mołda-
wii [Полевой 1979, s. 92]. Wydaje się, że zarówno w Besarabii, Dobrudży 
i Wołoszczyźnie, tak w stepie, jak i miastach Mongołowie stanowili tylko 
jeden z wielu komponentów etnicznych. Podobne zjawisko obserwujemy na 
terytorium niegdysiejszego Deszt-y-Kypczak, o czym świadczą liczne zna-
leziska funeralne kultury późnośredniowiecznych Połowców, utrzymujących 
kontakty z ludnością ruską, jak to czynili w czasach Rusi Kijowskiej [por. 
Gołębiowska-Tobiasz 2013]. Liczne znaleziska monet ordyńskich: skarby 
z rumuńskiego Oteleni i z osady Lozovo (Лозово I), monety z miast ordyń-
skich, pojedyncze znaleziska z innych stanowisk, świadczą o intensywnych 
kontaktach międzyrzecza Dniestru i Seretu z resztą „świata mongolskiego” 
[Iliescu 1964; Полевой 1965; Полевой 1969; Янина 1977].

Z terytorium dzisiejszej Mołdawii znane są dwa założone w pustym dotąd 
miejscu (jak większość miast Złotej Ordy) miasta ordyńskie: odkryte w Sta-
rym Orhei Szehr al-Dżedid oraz pozostałości nieznanego z nazwy miasta na 
stanowisku Costeşti. Za niegdysiejsze ordyńskie miasta handlowe uważa się 
również położony u ujścia Dniestru Białogród oraz słabo rozpoznaną arche-
ologiczne Kilię. Ze stanowisk ordyńskich Mołdawii i Rumunii pochodzą 
liczne znaleziska ceramiki glazurowanej (choć w przeciwieństwie do innych 
części Ordy na ziemiach tych nie było wcześniejszej tradycji jej produkcji) 
[Абызова, Бырня, Нудельман 1981, s. 51], monet i wyrobów rzemieśl-
niczych importowanych z Bizancjum, Chorezmu, a nawet Chin. Z drugiej 
strony z terenów dolnego Dunaju i Besarabii pochodzą znaleziska wyrobów 
ruskich, w tym licznie występujących enkolpionów. Poniżej znajdują się 
omówienia najważniejszych odkryć związanych z kulturą ordyńską z terenów 
sąsiadujących od południa z Rusią Halicką. 

Stare Orhei (tzw. Szehr al-Dżedid, czyli „Nowe Miasto”), położone nad 
rzeką Reut (w rejonie Orhei, Mołdawia), badane było od końca lat 40. XX 
wieku. Jest to jedno z największych stanowisk archeologicznych regionu 
(powierzchnia zajmowana przez miasto wynosi około dwóch kilometrów 
kwadratowych) związanych ze Złotą Ordą oraz późnym średniowieczem 
Mołdawii (na ruinach tatarskiego miasta w XV wieku powstało mołdawskie 
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osiedle). Grodzisko położone było w miejscu z natury obronnym, na stromym 
cyplu utworzonym przez zakole rzeki, a od dostępnej strony dodatkowo chro-
nił je wał i fosa [Полевой 1965, s. 70]. Nazwę Szehr al-Dżedid zaproponowa-
li badacze zajmujący się materiałem numizmatycznych ze stanowiska (wśród 
licznych znalezisk, trzydzieści dziewięć miedzianych monet tu znalezionych 
pochodziło z mennicy zwanej właśnie Szehr al-Dżedid lub Jangi-Szehr)3. 
Pojedyncze monety z tą nazwą znaleziono na innych stanowiskach [por. 
Янина 1977]. Mimo krytyki łączenia tej nazwy z mołdawskim stanowiskiem 
[Егоров 1985, s. 81, 85]4, weszła ona na stałe do literatury archeologicznej. 
Numizmaty ze stanowiska pozwoliły również datować powstanie miasta na 
początek XIV wieku. Choć istniało ono niedługo, pozostały po nim imponu-
jące przykłady architektury muzułmańskiej. 

Szehr al-Dżedid było bez wątpienia znaczącym ośrodkiem administracyj-
no-handlowym międzyrzecza Prutu i Dniestru w czasach panowania tu Tata-
rów. Wśród budowli monumentalnych odkrytych w Starym Orhei znalazł się 
meczet (o powierzchni niemal 300 metrów kwadratowych), trzy łaźnie, dwa 
mauzolea, budynki „pałacowe”, a nawet cerkiew [por. Бырня 1971; Бырня, 
Рябой 1997]. Domostwa wiązane z tatarską fazą stanowiska najczęściej były 
prostokątne w planie (do ich wznoszenia stosowano konstrukcję słupową) lub 
zagłębione w podłoże (w fazie starszej) [Бырня, Виноградова 1973, 407; 
Абызова, Бырня, Нудельман 1981, s. 9–19 i in.]. 

Zaznaczyć trzeba, iż formy budynków w miastach Złotej Ordy były nie-
zwykle zróżnicowane – od prostych ziemianek, znanych z tradycji słowiań-
skiej, po wielodzielne budowle z cegły lub kamienia, jedno- i kilkudzielne 
domostwa-warsztaty i budowle typowo gospodarcze. W Starym Orhei, obok 
najczęściej występujących domostw słupowych, odkryto ślady okrągłych 
w planie jurt [Бырня 1980]. Wskazuje to wyraźnie na obecność w mieście 
ludności o zróżnicowanych tradycjach osadniczych i religijnych (meczet 
i cerkiew, domostwa różnej formy). Wyposażenie budynków mieszkalnych 
stanowiły charakterystyczne dla miast ordyńskich sufy (leżanki) i okrągłe 
piece. Na terenie Starego Orhei zlokalizowano warsztaty garncarskie i jubi-

3 S. Janina [1977, s. 194], teoria „monety miejscowej” identyfikowała Stare Orhei 
z mennicą bijącą najliczniejszy typ monet miedzianych znalezionych na stanowisku.

4 V. Egorov [tamże] przypuszczał, iż „Nowym Miastem” mogło być Kuczugurskoje 
gorodiszcze (Кучугурское городище).
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lerskie [Бырня 1972]. Ludność miasta, prócz rzemiosła i handlu, trudniła się 
też uprawą roli, o czym świadczą znaleziska narzędzi rolniczych. Po upadku 
ośrodka część materiałów budowlanych pochodzących z budowli monumen-
talnych i – być może – domów zamożniejszych mieszkańców miasta, została 
użyta wtórnie przez budowniczych domostw mołdawskiego okresu stanowi-
ska [Абызова, Бырня, Нудельман 1978, s. 464]. Na ruinach ordyńskiego 
miasta w XV wieku powstało mołdawskie osiedle i twierdza „Orhei”, która 
jakoby miała odwoływać się swą nazwą do „starego, opuszczonego i zrujno-
wanego” miejsca [por. Нестерова 2009, s. 191].

Jednym z najbardziej zagadkowych odkryć ze Starego Orhei, któremu na-
leży poświęcić osobną uwagę, są pochówki spod murowanej cerkwi. Pod ka-
mienną cerkwią odkryto pochówek pary odzianej w niespotykany w średnio-
wiecznej Mołdawii sposób (zachowały się fragmenty kaftanu, koronki, guziki, 
ozdoby). Niestety, brak jest danych antropologicznych dotyczących szkiele-
tów. Chrześcijański chram, odkryty przez jednego z głównych badaczy Sta-
rego Orhei – archeologa P. Byrnię, datowany był początkowo na XVIII wiek. 
Relikty budynku zostały przebadane powtórnie przez I. Chynku w 1994 roku. 
Wypełnisko obiektu zawierało przede wszystkim ułamki ceramiki ordyńskiej, 
co skłoniło badacza do uznania budowli za zespół zwarty i datowania jej na 
czasy bezpośrednio poprzedzające opuszczenie miasta przez Tatarów (koniec 
XIV–XV wieku). Obecnie datowanie budowli i identyfikacja pochodzących 
spod niej pochówków uległy ponownej weryfikacji. Zachowane fragmenty 
odzieży osób tam pochowanych wskazują, iż pogrzebana została tu para ta-
tarska, trudno bowiem było znaleźć analogie niektórych elementów stroju 
w średniowiecznej odzieży mołdawskiej, zaś z łatwością analogie te można 
było dostrzec w ubiorach koczowniczych i osmańskich [Нестерова 2009, 
s. 192–195]. Pojawiły się nawet hipotezy wiążące pochowanych w Starym 
Orhei chrześcijańskich Tatarów z otoczeniem znanego z XIV-wiecznych źró-
deł tatarskiego neofity, emira Dmitrija [tamże, s. 195–196]. Należy również 
pamiętać, iż chrześcijanie w Ordzie nie byli zjawiskiem rzadkim. W ordyń-
skich miastach mieszkali Ormianie, prawosławni i łacinnicy. Chrześcijaństwo 
posiadało tam swoje struktury organizacyjne, miejsca kultu, na ordyńskich 
grodziskach znajdowane są dewocjonalia: osobiste krzyżyki, ikonki. O obec-
ności innowierców w miastach muzułmańskiej Złotej Ordy świadczyć mogą 
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również nieliczne, ale znajdywane na stanowiskach kości świni [Федоров- 
-Давыдов 1998, s. 31].

Kolejnym znaczącym ośrodkiem ordyńskim odkrytym na terytorium 
współczesnej Mołdawii jest osiedle w pobliżu wsi Costeşti (rejon Ialoveni), 
położonej w centralnej części kraju. Ordyńska nazwa miasta nie jest znana. 
Według szacunków, XIV-wieczne miasto nad Botną zajmowało powierzchnię 
około czterech metrów kwadratowych [Полевой 1965, s. 71]. Choć grubość 
nawarstwień kulturowych wskazywała na stosunkowo krótkotrwałe zasie-
dlenie tego terenu, w Costeşti znaleziono relikty typowych dla rozwinię-
tych ordyńskich osiedli zjawisk: architektury monumentalnej, glinianych rur 
wodociągowych i koncentracji pieców garncarskich [por. Абызова, Бырня, 
Нудельман 1979; Абызова 1980]. Mimo tak znaczących odkryć, badacze 
uważają, iż w odniesieniu do innych ordyńskich miast regionu, osada w Co-
steşti miała zapewne znaczenie podrzędne. Podobnie jak miasto w Starym 
Orhei, ordyński ośrodek odkryty w Costeşti został porzucony w latach 60. 
XIV wieku [Егоров 1985, s. 80].

Kolejnym miastem ordyńskim był ośrodek znany pod późniejszą, turec-
ką nazwą Akerman (w źródłach znany również jako Asprokastron5, obecnie 
ukraiński Білгород-Дністровський), powstały na gruzach starożytnej Tiry. 
Trudno jest powiedzieć, iż to właśnie Mongołowie zbudowali nowe mia-
sto dziewięć wieków po zaniku starożytnego ośrodka, bowiem ze stanowi-
skiem związane są niepotwierdzone jednoznacznie teorie na temat istnienia 
tutaj Białogrodu, centrum słowiańskiego w IX–X wieku (Ulicze, Tywercy) 
wspominanego w latopisach. Mimo znalezienia w tym miejscu monet bizan-
tyńskich i nielicznych przedmiotów słowiańskich, do niedawna uważano, iż 

5 Niektóre publikacje naukowe Białogród utożsamiają zarówno z Asprokastronem 
(„Białym Miastem”), jak i Maurokastronem („Czarnym Miastem”), lecz wydaje 
się, że założenie to jest błędne [por. Скочиляс 2009, s. 124]. Średniowieczna geo-
grafia historyczna terenów rozciągających się od łuku Karpat po ujście Dunaju jest 
nadal przedmiotem wielu dyskusji, co powoduje, iż w publikacjach to samo stano-
wisko archeologiczne lub to samo miasto odnajdujemy w literaturze pod różnymi 
nazwami pojawiającymi się w źródłach z XIII i XIV wieku. Dotyczy to lokalizacji 
latopisowych grodów Ponizia, lokalizacji i identyfikacji Maukastronu (Czerna?), 
identyfikacji Vicziny (Isakczy?), Licostomo (Kilii?) i inne. Problemów przyspa-
rzają z jednej strony, między innymi, same źródła, spisywane w różnych językach, 
z drugiej – nadal skromny stan badań archeologicznych.
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stratygrafia stanowiska, prócz pozostałości tureckiej twierdzy, warstw moł-
dawskich, ordyńskich i antycznych, nie zawiera śladów osadnictwa wcze-
snośredniowiecznego. W toku ostatnich prac archeologicznych pojawiły się 
jednak przesłanki sugerujące, iż miasto w swojej późnoantycznej formie 
funkcjonowało między V a IX wiekiem, a możliwe, że i później [Самойлова 
2007]. 

Białogród ulokowany jest w ujściu Dniestru i z racji swego położenia 
stanowił w XIII–XIV wieku najważniejszy węzeł handlowy tej części Ordy. 
Miasto badane jest od ponad stu lat, lecz wciąż nie znany jest jego zasięg 
w czasach ordyńskich ani zarys jego rozplanowania. Początki ordyńskiego 
miasta sięgają końca XIII wieku. Warstwy datowane na XIII–XIV wiek, 
o miąższości sięgającej dwóch–dwóch i pół metra, obfitują w bogaty i zróż-
nicowany materiał zabytkowy. Jak już nadmieniono, położenie determino-
wało rolę ośrodka handlu (ordyński port morski), stąd znaleziska prezentują 
szeroki wachlarz importów z niemal wszystkich stron ówczesnego świata. 
W samym mieście kwitło również rzemiosło, z najlepiej reprezentowanym 
w źródłach archeologicznych garncarstwem, którego wytwórstwem zajmo-
wano się zazwyczaj na obrzeżach osiedli. Możliwe zatem, iż do tej pory nie 
zbadano centrum ordyńskiego Akermanu [Біляєва 2009, s. 9–10]. 

Do najistotniejszych, z punktu widzenia studiów nad kulturą ordyńską, 
należą badania nad zabudową mieszkalną Akermanu w XIII–XIV wieku, bo-
wiem w charakterze tej zabudowy widać ścisłe analogie do innych rejonów 
Złotej Ordy. Domostwa Akermanu zaopatrzone były w typowo ordyńskie ele-
menty wyposażenia: okrągłe piece-tandyry, sufy i urządzenia sanitarne, choć 
badacze zauważyli pewne modyfikacje w systemach grzewczych domostw, 
spowodowane łagodniejszym klimatem wybrzeża Morza Czarnego [Егоров 
1985, s. 79]. W przeciwieństwie do Starego Orhei i Costeşti, tatarskie osie-
dle w Akermanie pustoszało stopniowo, możliwe, że Mongołowie opuścili je 
później, niż pozostałe miasta Besarabii. Można więc przypuszczać, iż miasto 
nie zostało najechane, a ludność do porzucenia go skłoniły inne czynniki6. Po-

6 W rozważania te ciekawie wpisuje się klasyczna wersja wydarzeń związanych 
z początkami Mołdawii. Według źródeł mołdawskich i niektórych węgierskich, 
państwowość mołdawska powstać miała w pustynnej (pustej) krainie na skraju 
tatarskich koczowisk. Tatarzy (którzy choć nie byli liczni, sprawowali faktyczną 
władzę w tym obszarze) mieli opuścić te ziemie i dopiero wojewoda Dragosz na 
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lewoj przypuszczał, iż ludność tatarska opuściła miasto pod naciskiem zdoby-
wającego kolejne tereny księstwa Mołdawii [tamże, s. 80]. Takie datowanie 
schyłku ordyńskiej fazy Akermanu potwierdza dotarcie przez archeologów 
do miejsca, w którym wał z XV wieku przykrywał pozostałości późnych or-
dyńskich budynków [Клейман, Кравченко 1975, s. 289]. 

W świetle studiów nad obecnością Mongołów w ujściu Dunaju wciąż ta-
jemniczą pozostaje Kilia (często utożsamiana ze znanym ze źródeł bizantyj-
skim, a później genueńskim Licostomo) [por. Коновалова, Перхавко 2000, 
s. 120–137], miasto jawiące się w źródłach historycznych jako centrum mię-
dzynarodowego (głównie genueńskiego) handlu pozostające w XIV wieku 
pod kontrolą Mongołów. Współcześnie Kilija, podzielona wodami ujścia Du-
naju (jego głównego ramienia – Kilii), położona jest na terytorium Rumunii 
(Chilia Veche) i Ukrainy (Кілія), kilkadziesiąt kilometrów na zachód od Mo-
rza Czarnego. Według niektórych historyków wzmianki o Kilii w arabskich 
źródłach pojawiają się już w XII wieku [tamże, s. 110], a sama twierdza miała 
powstać jeszcze wcześniej. Po odejściu Mongołów miasto stało się twierdzą 
mołdawską czasów Stefana Wielkiego. Zarówno spory o Kilię i Licostomo, 
jak i lokalizacja twierdzy mołdawskiej nie zostały do dziś ostatecznie wyja-
śnione [por. Slapac 1996]. Z powodu braku badań archeologicznych trudno 
odnieść się zarówno do kwestii początków miasta, jak i piętna, jakie odcisnę-
ła na nim obecność Mongołów. 

Możliwe, iż wymienione wyżej osady ordyńskie nie były jedynymi mia-
stami w międzyrzeczu Prutu i Dniestru i w rejonie dolnego Dunaju. Jak zwy-
kle, za tak skromny obraz funkcjonowania w tym rejonie Tatarów odpowiada 
skromny stan badań nad dziejami średniowiecznej Besarabii i Dobrudży. Po 
drugiej stronie Dniestru, w pobliżu ujścia rzeki (a więc blisko Białogrodu), 
w miejscowości Majaki (rejon bieljajewski obwodu odeskiego, Ukraina), od-
kryto jeszcze jedno ordyńskie stanowisko archeologiczne z kamienną archi-
tekturą. Miała funkcjonować tu stworzona dla szlaku karawanowego przepra-
wa przez Dniestr. Niestety, stanowisko nie zostało przebadane archeologicznie 
[Позивай 2010, s. 275]. Wspomnieć należy również mniejsze osady ordyń-
skie bądź stanowiska z XIII–XIV wieku z licznym materiałem zabytkowym 

nowo je „oswoił”. Przekaz ten należy traktować raczej jako legendę, bo i do cza-
sów „ordyńskich” ziemie te zamieszkane były z rzadka [Полевой 1979, s. 31–32].
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proweniencji ordyńskiej, takie jak Braviceni czy osady Лозово I w Brane-
sti III [por. Полевой 1965; Смирнов, Полевой 1967, s. 79], ordyńska osada 
w Prodana (w pobliżu Barladu) czy obiekt z Tichileşti (Dobrudża) w Rumunii 
[Коновалова, Перхавко 2000, s. 79; Simion 1998]. 

Osady tzw. kultury bałkano-dunajskiej datowane są do XIV wieku, w tym 
samym stuleciu pojawiają się również obiekty określane w mołdawskiej ar-
cheologii jako „feudalne” (mołdawskie). Kultura powstałej na wieloetnicz-
nym podłożu Mołdawii od samego początku nosiła cechy rusko-wołoskiej 
tradycji prawosławnej. Mołdawskie źródła historyczne spisywane były 
w głównej mierze w języku ruskim i cerkiewnosłowiańskim po czasy Dy-
mitra Kantemira7. Zatem jakie relacje łączyły ordyńskie miasta z rusko-wo-
łosko-bałkańskim, prawosławnym otoczeniem w XIV wieku? Wydaje się, iż 
wieloetniczne ordyńskie miasta były w dużym stopniu samowystarczalne, 
a ich mieszkańcy, prócz rzemiosła i handlu, trudnili się również uprawą roli. 
Z drugiej jednak strony, więzi miast z rusko-wołoskim otoczeniem i Rusią 
może oddawać fakt powstania w pierwszej połowie XIV wieku Akermanie 
(Asprokastronie) biskupstwa prawosławnego należącego do patriarchatu 
konstantynopolskiego (ale powiązanego z metropolia halicką), któremu pod-
legać musiało międzyrzecze Prutu i Dniestru, a możliwe, że także tereny nad 
dolnym Seretem i Barladem [Скочиляс 2009, s. 127–130]. Jest to kolejny 
wyraz dużej swobody wyznaniowej w czasach ordyńskich. I choć wąski pas 
stepu między Dniestrem a ujściem Dunaju zamieszkiwali w XIII–XIV wie-
ku przybyli z Azji koczownicy, a turkojęzyczna ludność osiadła zasiedlała 
nowe miasta, ten azjatycki komponent etniczny już w XIV wieku nie był, jak 
się wydaje, dominującym ani ilościowo, ani politycznie w regionie [Руссев 
2009, s. 93].

W rozważania na temat obrazu sąsiedztwa tatarsko-słowiańskiego na 
omawianych terenach wpisuje się nowe spojrzenie na temat dystrybucji cera-
miki ordyńskiej. Ceramika to najbardziej powszechne źródło archeologiczne, 
a często, za sprawą braku innych dystynktywnych materiałów, najpowszech-
niejszy zabytek datujący i określający przynależność kulturową obiektu lub 
nawet całego stanowiska. Najczęściej wiązane ze środowiskiem ordyńskim 
są dekorowane gęstą angobą naczynia z glazurą, technologicznie zbliżone 

7 Potomka schrystianizowanych Tatarów z Budziaku.
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do fajansu (ros. кашинная керамика) [Коваль 2005, s. 75]. Jeden z typów 
ordyńskiej ceramiki stanowiła tzw. ceramika czerwono-żółta. Obecność 
fragmentów czerwono-żółtych naczyń na stanowiskach średniowiecznych 
(między innymi w Starym Orhei, Costeşti, Kilii, Białogrodzie, Pâhneşti-
-Vaslui, Bârlad-Prodana i innych, położonych bardziej na zachód), z których 
nie wszystkie położone były w strefie panowania ordyńskiego, może być 
w głównej mierze wynikiem lokalnej wymiany handlowej a niekoniecznie 
XIV-wiecznej kontroli czy dominacji kulturowej Ordy na terenach między 
Karpatami a Prutem [por. Batariuc 2010].

Datowany na koniec XIV wieku Spis grodów ruskich dalszych i bliższych 
zawarty w latopisie woskreseńskim wśród miast „bułgarskich i wołoskich” 
wymienia Kilię i „Białogród w ujściu Dniestru nad morzem” (Белъгород на 
усть Днестра над морем). Źródło powstało po wycofaniu się z tych terenów 
Złotej Ordy (jako siły politycznej, nie komponentu etnicznego), więc brak 
jest oczywiście wzmianek o „grodach tatarskich”. Nie zachowała się także ta-
tarska nazwa miasta Białogród. Określenie „ruskie” grody ze Spisu grodów… 
w niektórych przypadkach nie odnosiło się do ich przynależności politycznej. 
Według Tichomirowa [1979, s. 88] sama nazwa źródła określa nastawienie 
autora źródła pragnącego ukazać pamięć o rozległym zasięgu ruskiej prawo-
sławnej tradycji i struktur cerkiewnych w końcu XIV wieku (w źródle mia-
sta zarówno Rusi, jak i Mołdawii oraz Bułgarii zostały przedstawione jako 
„ruskie”). Tradycyjną „ruskość” krainy rozciągającej się od Karpat po Prut 
i Dniestr odzwierciedlają też historyczne nazwy regionu z XIV–XV wieku 
odnajdywane w lokalnych (mołdawskich i ruskich) oraz bizantyjskich źró-
dłach (moldo-slavia, Ῥωσοβλαχία i in.), choć wydaje się, iż podobnie jak 
w przypadku Spisu grodów… „ruskość” ta oznaczała cerkiewną przynależ-
ność jurysdykcyjną, a w mniejszym stopniu sytuację etniczną [Скочиляс 
2009, s. 120–121].

Z analizy źródeł historycznych dotyczących terenów Mołdawii i dolne-
go biegu Dunaju oraz ze znalezisk archeologicznych z tych terenów wynika, 
że teren ten zarówno w czasach zwierzchności ordyńskiej, jak i powstającej 
państwowości mołdawskiej jawił się jako swoisty konglomerat ludności sło-
wiańskiej (w główniej mierze ruskiej) i wołoskiej (nazywanej potem „moł-
dawską”), a także tureckiej (i mongolskiej), węgierskiej, greckiej, włoskiej, 
ormiańskiej, żydowskiej i innych [Полевой 1979, s. 80–83], zmieniającej 
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proporcje ilościowe pod wpływem czynników politycznych. Na danym tere-
nie znajdowały się miasta typowo „ordyńskie” i inne, chwilowo przez Tata-
rów kontrolowane. Kontrola ta wydaje się jednak w głównej mierze fiskalną, 
przy czym pod koniec zależności basenu dolnego Dunaju od Ordy już nie 
była to już kontrola ordyńskiej władzy centralnej, a lokalnych, stepowych 
arystokratów [Руссев 2009, s. 94]. Przy tak wieloetnicznym zestawie ludno-
ści Mołdawii i dolnego biegu Dunaju naturalna była pewna wolność wyzna-
niowa, a także swoboda działalności kupieckiej i rzemieślniczej. W regionie 
tym nie do końca sprawdza się stereotypowy obraz uciążliwego panowania 
mongolskiego (монгольского игa). 

Niniejszy tekst w najmniejszym stopniu nie wyczerpuje zagadnienia ani 
nie aspiruje w kierunku jego syntezy. Autorka pragnie podkreślić niedostatek 
badań archeologicznych, przede wszystkim miast znanych z kart XIV-wiecz-
nych źródeł historycznych, które to badania rzuciłyby nowe światło na temat 
panujących w nich stosunków etnicznych, konfesyjnych i ekonomicznych. Te-
mat tatarskiej obecności w historycznej Mołdawii i rejonie naddunajskim wy-
maga dalszych badań historycznych, a przede wszystkim archeologicznych.
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summary

The culture of Ruthenian-Tatar borderland – Galicia Ruthenia  
southern peryphery in Middle Ages 

The paper is a sketch of the general image of Slavic-Golden Hoard coexis-
tence in Lower Danube region according to historical discourse and both, so-
viet era and recent, results of archaeological research of Golden Hoard cities 
such as Shehr al-Jedid, Costeşti, Kilia or Belgorod and other sites of that area. 
The presence of Golden Hoard as political force in Lower Danube region was 
relatively short but, in archaeological aspect, significant, because of introduc-
ing the cultural achievements, previously almost unknown in the region, such 
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as: monumental architecture, water distribution systems, high quality stone-
paste ceramics etc. The author underlines still actual problems of medieval 
historical geography of the lands between Seret, Dnister and Danube rivers, 
the need of further archaeological investigations and historical studies. 
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Pojęcie pogranicza kulturowego, podobnie zresztą jak bliski mu termin 
„kresy”, nie jest ściśle definiowane. Znacznie łatwiej określić jego genezę. 
Najczęściej wiąże się ją z prowadzonymi wojnami, względnie przenikaniem 
się kultur w drodze wymiany gospodarczej, lub migracji wywołanej przy-
czynami ekonomicznymi. Istnienie pogranicza kulturowego zwykle konsta-
tujemy ex post, po zaobserwowaniu typowych dla pograniczy postaw. Ich 
odmienność ujawnia się w sposób najwyraźniejszy w zderzeniu kulturowym, 
dając o sobie znać także w sąsiedztwie różniących się kultur. Zjawisko to 
w literaturze przedmiotu opisuje się w następujący sposób: „[…] w zderzeniu 
kulturowym zwyciężają czynniki silniejsze oraz ważne są w tym względzie 
elementy ilościowe. Przez czynniki silniejsze rozumie się świadomą politykę 
odgórną danych władz. Wyraża się to między innymi w polityce oświatowej, 
a w niej w doborze kadrowym, programowym; w polityce narodowościo-
wej, społeczno-kulturalnej, wyznaniowej itp. […] Jak w zderzeniach ujawnia 
się walka, nierzadko przymus, tak w sąsiedztwie wzajemne zainteresowa-
nie, chęć przyswojenia określonych wzorów i zachowań” [Chodubski 1999,  
s. 118–119]. Rozumianych w taki sposób pograniczy kulturowych w między-
wojennej Polsce nie brakowało. Zadecydował o tym między innymi wysoki 
odsetek mniejszości narodowych, a także spuścizna zaborów w postaci trzech 
niejednakowych wzorców kulturowych, silnie wrośniętych w poszczególne 
środowiska ze względu na wielopokoleniową, wzajemną separację. Z tej sa-
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mej przyczyny wspomniane tu wzorce kulturowe wyraźnie się od siebie róż-
niły [Kłoskowska 1991, s. 4–5].

Analizując rolę odgrywaną na pograniczach kulturowych przez wymiar 
sprawiedliwości, wprowadzić należy dodatkowo pojęcie pograniczy praw-
nych. Widzieć w nich trzeba jeden z ważnych elementów kształtujących po-
granicze kulturowe. Pogranicza prawne charakteryzują się nie tylko obowią-
zywaniem po dwóch stronach granicy przepisów o różnej treści, ale głównie 
niejednakowym pojmowaniem znaczenia prawa w życiu społecznym, ambi-
walencją w podejściu do jego zasad i funkcjonariuszy. W II Rzeczypospolitej 
pogranicza prawne w dużym stopniu pokrywały się z dawnymi granicami 
zaborów. Rosja, Austro-Węgry i Prusy, co zrozumiałe, ukształtowały od-
mienne od siebie systemy prawne. Z chwilą powstania niepodległej Polski 
nastąpiło ich zderzenie w jednym organizmie państwowym. Absolutny brak 
synergii pozaborowego prawa nasuwał wniosek, że proces integracji na tym 
polu będzie trudny i czasochłonny. Taka konkluzja wypływała między innymi 
z uzmysłowienia sobie, że odmiennych systemów, a co za tym idzie i pogra-
niczy prawnych, jest więcej niż tylko trzy – związanych z prawodawstwem 
zaborców. Przypomnieć wypada, że oprócz nich, na Spiszu i Orawie funk-
cjonowało prawo węgierskie, w polskiej części Górnego Śląska – przepisy 
plebiscytowe, a potem i autonomiczne, zaś na terenie byłego zaboru rosyj-
skiego – o odmiennej treści prawo w dawnym Królestwie Polskim oraz na 
tzw. wschodnich kresach. Okoliczność ta w latach międzywojennych skutko-
wać będzie współistnieniem – czasem pokojowym, ale częściej konfrontacyj-
nym – nie tylko różnych systemów prawnych, ale zwłaszcza tradycji i przy-
zwyczajeń odnoszących się do sposobów korzystania z wymiaru sprawie-
dliwości. Z takimi konsekwencjami istnienia pograniczy prawnych stykało 
się wielu międzywojennych sędziów. Zwykle oceniali tę sytuację jako jedną 
z najpoważniejszych przeszkód utrudniających im właściwe wykonywanie 
obowiązków zawodowych [Bukowiecki 1921, s. 10–17; Grzybowski 1969, 
s. 61–65]. 

Kłopot ze znalezieniem dla sądownictwa właściwego miejsca na pograni-
czach prawnych będących jednocześnie pograniczami kulturowymi brał się 
stąd, iż z konsekwencjami tej sytuacji musiał się mierzyć obcy sędzia, z regu-
ły nieznający miejscowych obyczajów. To z kolei było efektem problemów 
kadrowych, przed jakimi stanęła II Rzeczpospolita na początku swego istnie-
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nia. Ze względu na odmienną politykę narodowościową prowadzoną przez 
zaborców, tylko w Galicji znajdował się liczny zastęp polskich prawników 
gotowych podjąć pracę w sądach. O ile jeszcze w byłym zaborze rosyjskim 
odsetek polskich sędziów nie był bardzo niski (choć niewystarczający dla 
obsadzenia wszystkich wakujących posad), o tyle w byłej dzielnicy pruskiej 
Polaków z uprawnieniami do pracy w wymiarze sprawiedliwości nie było 
prawie w ogóle. W konsekwencji niezbędnym okazało się zasilenie galicyj-
skimi kadrami sądów we wszystkich trzech pozaborowych dzielnicach. 

Z miejscową ludnością, jej kulturą prawną, zwyczajami odnoszącymi się 
na przykład do procedur sądowych stykał się więc sędzia, któremu specyfika 
ta była nieznana i który jej nie akceptował. Wywoływało to różnorakie reakcje, 
najczęściej wzmagające wzajemny brak zaufania, a nawet wrogość. Oczywi-
ście, nie było to zjawisko kojarzone jedynie z funkcjonowaniem sądownic-
twa. Występowało także na wielu innych płaszczyznach życia publicznego, 
choć przyznać trzeba, że na gruncie wymiaru sprawiedliwości dostrzegano go 
szczególnie wyraźnie. Dowodzi tego na przykład relacja Stefana Korbońskie-
go, późniejszego znanego działacza politycznego, a na początku lat 20. XX 
wieku aplikanta sądowego. Wywodził się z byłej Kongresówki, ale aplikował 
w sądach poznańskich, więc różnic mentalnych, o których tu mowa, doświad-
czał na sobie. Wspominając początki II Rzeczypospolitej, pisał: 

„Pierwsze powojenne lata były okresem tzw. antagonizmów dzielnico-
wych. Polacy z trzech zaborów byli jak bracia, którzy wiedzieli o sobie, że 
istnieją, ale nigdy się nie spotykali i nie żyli pod jednym dachem. Każdy za-
borca, jego rządy i warunki życia w danym zaborze wywarły pewien wpływ 
na kształtowanie się charakteru narodowego Polaków w danej dzielnicy 
i powstały stąd pewne różnice […] Galicja czyli Małopolska posiadała […] 
nadmiar urzędników administracyjnych, prawników i w ogóle inteligencji 
zawodowej, która napłynęła masowo w Poznańskie, by wypełnić luki spo-
wodowane wyjazdem do Niemiec tysięcy urzędników i inteligencji niemiec-
kiej. Wywołało to niechęć ze strony autochtonów-Poznańczyków, którzy tych 
przybyszów nazywali Galileuszami” [Korboński 2014, s. 124–125]. 

Autor cytowanej wypowiedzi różnicę dostrzegł już w samym traktowa-
niu aplikantów sądowych. Na ziemiach zachodnich starsi sędziowie odnosili 
się do nich z należną atencją, uznając za niemal równych sobie. Taki bo-
wiem obyczaj ukształtował się tu w poprzednich dziesięcioleciach. Zupełnie 
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inne, znacznie bardziej paternalistyczne stosunki panowały w sądach byłej 
dzielnicy rosyjskiej. I w tym wypadku była to pozostałość dawnych relacji. 
Skutkiem zaś takiego zróżnicowania stało się funkcjonowanie w początkach 
dwudziestolecia międzywojennego odrębnych, dzielnicowych organizacji 
aplikanckich. Podobny trend odnaleźć można wśród „dorosłych” pracowni-
ków sądownictwa, których część założyła, separującą się od otoczenia, orga-
nizację prawników kresowych. Formalną podstawą tego wyodrębnienia były 
osobne przepisy prawne dla kresów wschodnich, wiele wskazuje jednak na 
to, że tendencję do wyłączenia się ze struktur ogólnokrajowych wzmagały 
różnice o charakterze obyczajowym, choć związane z wykonywaniem prawa. 
Dawały one o sobie znać na przykład w postaci niejednakowego traktowania 
występujących przed sądem znanych osobistości. Podkreślano w środowisku 
prawniczym, że w byłej dzielnicy austriackiej nadal hołduje się przedwojen-
nemu zwyczajowi traktowania z przesadnym szacunkiem polityka wezwane-
go do sądu, podczas gdy w byłym zaborze rosyjskim tego typu zachowanie 
uznane zostałoby jako naruszenie bezstronności sądu1. Galicyjscy sędziowie 
swe przedwojenne nawyki przenieśli do nowych miejsc pracy ku niezadowo-
leniu miejscowych oraz oburzeniu sędziów wywodzących się z byłej dzielni-
cy rosyjskiej. Raz jeszcze przywołując wspomnienia Korbońskiego przypo-
mnijmy, iż nie omieszkał on zgryźliwie odnotować obowiązku pofatygowa-
nia się do pałacu prymasowskiego w celu odebrania zeznania od kardynała 
Edmunda Dalbora. Wcześniejsze wezwanie hierarchy do sądu nie odniosło 
pożądanego skutku. W odpowiedzi kardynał przypomniał bowiem średnio-
wieczny jeszcze przywilej, na mocy którego to sąd udawał się do prymasa, 
a nie odwrotnie [Korboński 2014, s. 164–165]. 

Zupełnie różny ogląd rzeczywistości, jaki prezentowała miejscowa lud-
ność oraz pracujący wśród niej sędzia, nierzadko kończył się ostrym kon-
fliktem między tymi podmiotami. Jako symptomatyczne dla tego zjawiska 
przywołajmy losy sędziego Wincentego Dyrcza, podkreślając, że jego pro-

1 Kazimierz Rudnicki, międzywojenny prokurator, a później prezes Sądu Apelacyj-
nego w Krakowie, notował: „W Małopolsce […] gdy zeznawał w sprawie przed-
stawiciel administracji, jakiś powiedzmy wicestarosta, natychmiast woźny biegł z 
krzesłem, by dygnitarz nie utrudził się zbytnio. A w Warszawie premier Sikorski 
zeznawał przed sądem dość długo, stojąc przy barierze, i nikt – ani on, ani sąd – nie 
widzieli w tym nic dziwnego” [Rudnicki 1957, s. 110].
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blemy nie były wcale odosobnione. Przeciwnie, symbolizowały dość częste 
zjawisko. 

Wincenty Dyrcz, pracujący przed 1918 rokiem w Jaśle, jak wielu jemu 
podobnych galicyjskich prawników, pozytywnie odpowiedział na apel władz 
i zgłosił gotowość przeniesienia się do byłego zaboru pruskiego, by tam 
wesprzeć wątłe, polskie siły fachowe. W tych okolicznościach, w czerwcu 
1920 roku został naczelnikiem Sądu Powiatowego w Kartuzach na Pomo-
rzu. Nawiązując do dawnego stylu swej pracy, uznał za stosowne udać się do 
miejscowego proboszcza (notabene niemieckiego pochodzenia), by zarezer-
wować sobie miejsce w kościele, w pierwszej ławce w nawie głównej. Pro-
boszcz odmówił spełnienia prośby, tłumacząc się brakiem wolnych miejsc. 
Przy okazji pozwolił sobie jednak na dość frywolną uwagę, że szansy na zba-
wienie nie traci się z powodu niezajmowania eksponowanego miejsca w ko-
ściele, więcej nawet – zbawionym można zostać mimo że stoi się pod chó-
rem. Reakcja sędziego Dyrcza zaskoczyła nie tylko miejscowego księdza, ale 
i całą lokalną społeczność. Naczelnik sądu powiatowego w specjalnym liście 
skierowanym do swego zwierzchnika zażądał… wytoczenia sprawy karnej 
duchownemu, uznając formę odpowiedzi za obrazę Rzeczypospolitej. Zda-
niem sędziego, odmowa rezerwacji honorowego miejsca w ławce oznaczała 
afront uczyniony nie tyle jego osobie, ile prestiżowi państwa. Stał bowiem na 
stanowisku, że „[…] miejsce do siedzenia obok głównego ołtarza należy mi 
się jako Naczelnikowi Sądu z urzędu i to przed innemi prywatnemi osobami, 
zwłaszcza że zajmuje w powiecie stanowisko najpoważniejsze i obowiązany 
jestem również poza sądem dawać społeczeństwu przykład uczciwego i reli-
gijnego życia” [AOWD 10.II.1921].

Błaha z pozoru sprawa stała się zarzewiem zaciekłego konfliktu, które-
go ofiarami stali się ostatecznie obaj jej bohaterowie. Ze swej parafii został 
usunięty dotychczasowy proboszcz, ale i Dyrcz, rozczarowany postawą miej-
scowych, których zaczął posądzać o brak patriotyzmu, nie chciał już dłużej 
w Kartuzach pracować. Wiedział poza tym, że dla uspokojenia nastrojów 
władze sądownicze będą chciały przenieść go do innej miejscowości w gra-
nicach apelacji toruńskiej. Nadal więc pozostawałby w regionie, z którego 
mieszkańcami nie sympatyzował i których, z wzajemnością, nie rozumiał. 
Poszukując innego miejsca pracy, takiego, w którym znalazłby z miejscowy-
mi wspólny język, trafił do apelacji katowickiej. Również i tam jednak nie zy-
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skał zrozumienia dla swoich poglądów co do roli sędziego w lokalnym życiu 
publicznym. Głębokie rozczarowanie prawdopodobnie przyspieszyło jego 
zgon. Jak zapisano wyżej, nie był to odosobniony przypadek, raczej potwier-
dzał on szersze zjawisko występowania ogromnych trudności z integrowa-
niem się przyjezdnych sędziów w odmiennych kulturowo społecznościach. 

Na drugim biegunie znajdowała się wcale liczna grupa sędziów wysoko 
ocenianych przez lokalne środowiska. Nierzadkie były informacje o tym, iż 
mieszkańcy miasta – siedziby sądu bronią pracującego tam sędziego na przy-
kład przed koniecznością przeniesienia2 bądź nagradzają go honorowym oby-
watelstwem. Szczególnie zasłużonym fundowano pamiątkowe tablice. Taki-
mi formami uznania cieszyli się jednak tylko ci sędziowie, którzy wywodzili 
się z regionów, w których następnie orzekali. Długi okres przebywania w tym 
samym miejscu sprzyjał zżyciu się z miejscową społecznością, ale jeszcze 
ważniejszą rolę odgrywało to, że wywodząc się z tego samego środowiska, 
sędzia akceptował i traktował jako naturalne wzorce kulturowe, zwyczaje 
oraz system wartości dominujące w danym miejscu [AOWD 10.III.1921]. 

Specyfika pograniczy kulturowych miała wpływ na pracę miejscowych są-
dów nie tylko w sferze różnic świadomościowych. Odmienności obyczajowe 
dawały o sobie znać również przy próbach ujednolicania praktyki sądowej, 
dotąd zróżnicowanej. Tak było na przykład z kolejnymi etapami wprowa-
dzania ogólnopolskiego stroju sędziowskiego. U zarania II Rzeczypospolitej 
obowiązywały w tej sprawie różnorodne przepisy. W byłym zaborze austriac-
kim oraz pruskim sędziowie orzekali w togach oraz w nakryciu głowy (biret), 
z kolei w byłym zaborze rosyjskim, w stroju prywatnym, na który nakładano 
szarfę w kolorze właściwym dla pełnionej funkcji. Co zrozumiałe, władze 
polskie chciały jak najszybszego ujednolicenia stroju sędziowskiego. Brały 
jednakże pod uwagę konsekwencje finansowe swych decyzji, więc, by nie 
narażać na wydatki sędziów najczęściej znajdujących się w trudnym położe-

2 Gdy sędziego Władysława Garnowskiego postanowiono odwołać z Sądu Powia-
towego w Rozwadowie, ujęli się za nim mieszkańcy tego miasteczka. W proteście 
pisano: „Przez swą nadzwyczajną pracowitość, osiągnął uznanie jak najszerszych 
warstw ludności; każdy mający sprawę w sądzie był głęboko przekonany, że spra-
wa ta zostanie nie tylko słusznie i sprawiedliwie rozstrzygnięta, ale nadto, że Pan 
Sędzia Garnowski dołoży wszelkich starań by sprawę tę jak najszybciej ukończyć” 
[SOK 15.XI.1932].
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niu materialnym, uznały, iż chwilowo z tóg trzeba zrezygnować. W piśmie 
okólnym nr 102/21 z 19 maja 1921 roku w przedmiocie dostarczania odznak 
dla sędziów i urzędników wymiaru sprawiedliwości zarządzono, by sędzio-
wie pracujący w byłym zaborze rosyjskim orzekali tak jak do tej pory, czyli 
w stroju prywatnym uzupełnionym o szarfę. Sędziowie Sądu Najwyższego 
mieli używać szarfy koloru zielonego z rozetą tej samej barwy o białej wypu-
stce, sędziowie sądów apelacyjnych – szarfy koloru zielonego z rozetą tej sa-
mej barwy bez wypustki, sędziowie okręgowi, pokoju, śledczy oraz handlowi 
– szarfy koloru zielonego bez rozety. Prokuratorzy mieli używać wstęgi ciem-
noamarantowej, w Sądzie Najwyższym wzbogaconej o zieloną rozetę z białą 
wypustką, w sądach apelacyjnych – o rozetę zieloną bez wypustki, a w sądach 
okręgowych – bez rozety. Wśród elementów świadczących o wykonywaniu 
władzy sędziowskiej znajdowały się jeszcze specjalne emblematy. Powyższy 
przepis w następnym roku rozciągnięto na całą byłą dzielnicę pruską, a na-
stępnie, choć bez wyraźnej podstawy prawnej, także na Galicję [Dziennik 
Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości… 1921, s. 202–204]. 

Wprowadzając omawiane rozwiązanie nie wzięto pod uwagę reakcji opi-
nii publicznej. O ile w byłym zaborze rosyjskim, w którym zmian w stroju 
sędziowskim de facto nie było, przyjęto nowe rozstrzygniecie bez jakiego-
kolwiek komentarza, to już w dwóch pozostałych dzielnicach zdziwienie, 
a czasem i oburzenie było spore. Pozbawienie sędziów togi i biretu uznano 
za odarcie ich z należnego autorytetu. Twierdzono, że tym sposobem wymiar 
sprawiedliwości stracił przynależną mu powagę, co szybko przełoży się na 
brak posłuchu dla wyroków sądowych. Mając na uwadze wspomniane pro-
testy, władze wymiaru sprawiedliwości uspokajały opinię publiczną, iż do-
celowo toga i biret zostaną wprowadzone jako obowiązkowy strój sędziego 
w całej Polsce, ale stanie się to, gdy wymiar sprawiedliwości znajdzie się 
w lepszej kondycji finansowej. 

Było to ponadto spore wyzwanie organizacyjne, toteż jego realizacja prze-
ciągała się. W 1925 roku togi wprowadzono w sądownictwie administracyj-
nym, natomiast do sądownictwa powszechnego trafiły cztery lata później, po 
wejściu w życie jednolitego dla całej Polski prawa o ustroju sądów powszech-
nych. Szczegóły stroju sędziowskiego uregulowało rozporządzenie ministra 
sprawiedliwości z 25 kwietnia 1929 roku. Tak jak się obawiano, obowiązek 
noszenia togi i biretu oznaczał dla wielu sędziów niemały kłopot natury  
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finansowej, ale, co ważniejsze z punktu widzenia tematu niniejszego artyku-
łu, wywołał kolejną falę nieprzychylnych komentarzy. Tym razem najbardziej 
niezadowoleni okazali się mieszkańcy byłego zaboru rosyjskiego, według 
których nowy strój wcale nie dodawał sędziemu powagi, lecz był symbolem 
ulegania niebyt rozsądnym trendom z zachodnich dzielnic państwa. Oczy-
wiście przesadą byłoby twierdzić, iż dyskusja na temat stroju sędziowskiego 
interesowała ogół społeczeństwa. Większość, mająca sporadyczny kontakt 
z sądem, przez długi czas w ogóle nie odnotowała tej zmiany. Tym niemniej 
przynajmniej dla części obywateli była to istotna sprawa, a sprzeciw wobec 
niej stanowił jednoznaczny dowód trudności, z jakimi na pograniczach kultu-
rowych musiał się mierzyć wymiar sprawiedliwości [Litwin 1967, s. 88–90; 
Krzyżanowski 2011, s. 363].

Równie silny rezonans społeczny, a przy tym dezintegracyjny dla struk-
tur sędziowskich oraz dla relacji sąd–opinia publiczna, wywoływała kwestia 
traktowania podsądnych niepolskiego pochodzenia i innej niż rzymskokato-
licka religii. Także w tej dziedzinie przyzwyczajenia sędziów w wielu wy-
padkach nie współgrały z postawami otoczenia. Działo się tak najczęściej, 
gdy sędzia, orzekający do tej pory w homogenicznych (pod względem na-
rodowym i religijnym) częściach państwa, trafiał na pogranicze kulturowe. 
Tam tolerancja dla używania w życiu publicznym języka innego niż polski 
była znaczna, a i do przestrzegania praw mniejszości religijnych przywiązy-
wano większą wagę niż na terenach o wyraźnej dominacji katolików. Sędzia, 
który nie chciał uwzględniać tej specyfiki, szybko narażał się na ostracyzm 
społeczny. 

Można się było o tym przekonać choćby w apelacji katowickiej. W jej 
górnośląskiej części sprawę języka używanego w procesach sądowych regu-
lowały przepisy konwencji genewskiej. W rezultacie język niemiecki podczas 
rozpraw słyszany był często. Na Śląsku Cieszyńskim z kolei obowiązywało 
prawo domagania się prowadzenia sprawy w języku niemieckim tylko, gdy 
podsądny nie znał języka polskiego. Jako że wystarczająca była przy tym de-
klaracja samego podsądnego, której nie weryfikowano, można się było spo-
dziewać nadużywania tego prawa. Mimo wszystko nie oburzało to miejsco-
wych, przyzwyczajonych do obecności w życiu publicznym zarówno polsz-
czyzny, jak i języka niemieckiego, natomiast nie akceptowali tego procederu 
napływowi sędziowie, widząc w nim nieuprawniony atak na język urzędowy. 
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Oni to więc często za punkt honoru uznawali udowodnienie, iż podsądny zna 
język polski. Oznaczało to bowiem, iż użycie niemczyzny nie ma podstawy 
prawnej. W takich okolicznościach rodziła się kolejna płaszczyzna sporu ide-
ologicznego, izolującego sąd od miejscowej, zróżnicowanej narodowo spo-
łeczności. Zjawisko to, oprócz Górnego Śląska, dostrzegalne było także na 
kresach wschodnich, gdzie istotą podobnej kontrowersji był zakres używania 
języka ukraińskiego [Kutrzeba 1923, s. 117–118; Ogonowski 2000, s. 94–96; 
Krzyżanowski 2011, s. 363].

Analogiczną różnicę zdań wywoływały koncesje czynione na rzecz mniej-
szości religijnych. Najwyraźniej dostrzegalne odnosiły się do podsądnych 
wyznania mojżeszowego. Należało nie wzywać ich na rozprawy w sobotę, 
a także tolerować, gdy z powodów religijnych żądali występowania przed 
sądem w nakryciu głowy. Tam, gdzie do takich sytuacji dochodziło dość czę-
sto, nie wywoływało to negatywnych reakcji zarówno u polskich mieszkań-
ców, jak i miejscowych pracowników wymiaru sprawiedliwości. Gdy jednak 
orzekaniem zajmował się sędzia przybyły z innej dzielnicy, nienawykły do 
takich zwyczajów, sprawa stawała się przyczyną otwartego konfliktu. Z tego 
powodu w drugiej połowie lat 30. prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
oraz niezależnie od niego prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie uznali za 
zasadne wskazać podwładnym sędziom, by respektowali ów zwyczaj. Tym 
samym nadano mu rangę zasady prawnej [Przegląd okólników urzędowych 
1936, s. 333–334]. 

Innym, wyraźnie dostrzegalnym przejawem wpływu różnic kulturowych 
na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości był los sądów pokoju. II Rzecz-
pospolita odziedziczyła ten sposób wykonywania sądownictwa po zaborcy 
rosyjskim. Polegał on na powierzeniu wyrokowania w drobniejszych spra-
wach osobom, co prawda, bez wykształcenia prawniczego, ale za to posiada-
jącym uznanie u miejscowych, którzy sędziów pokoju wybierali. Ze wzglę-
du na brak sił fachowych tuż po powstaniu państwa polskiego, sądy pokoju 
pojawiły się także w byłej dzielnicy pruskiej. Jednocześnie rozpoczęła się 
publiczna dyskusja nad zaletami i wadami tej formy orzekania. Jej apogeum 
przypadło na koniec lat 20., gdy w prawie o ustroju sądów powszechnych 
zadecydowano o likwidacji sądów pokoju. 

Przy tej okazji przypomniano raz jeszcze wszystkie argumenty przema-
wiające za rezygnacją z sądów pokoju, ale i za ich utrzymaniem. W pierwszej 



Lech Krzyżanowski

38

grupie znalazły się opinie formułowane przez prawników z byłej dzielnicy 
austriackiej. Ci nie wyobrażali sobie, by sądownictwo można było oddać oso-
bom, których wiedza fachowa nie gwarantowała właściwych merytorycznie 
wyroków. Argumentów potwierdzających tę tezę dostarczały protokoły z wi-
zytacji sądów pokoju w byłej dzielnicy pruskiej, w których fachową wartość 
orzeczeń sędziów pokoju, a także poziom ich dyscypliny pracy uznawano 
za niedopuszczalny. Nie brak było jednak głosów biorących w obronę sądy 
pokoju. Podkreślano, że pracujące tam osoby skutecznie rekompensują swój 
brak wiedzy fachowej rozumieniem mentalności lokalnych środowisk. Z nich 
sami się wywodzili, stamtąd także brali się podsądni. Można więc było liczyć 
na pełne zrozumienie lokalnej specyfiki przez sędziów pokoju, a w związku 
z tym i na to, że ferowane przez nich wyroki znajdą akceptację u tych, któ-
rych będą dotyczyć [Cybulski 1988, s. 154–161; Materniak-Pawłowska 2003,  
s. 128–129].

Likwidacja sądów pokoju spowodowała, że ten aspekt dyskusji o potrzebie 
dostosowania sądów do zmiennych warunków społecznych poszczególnych 
dzielnic państwa przestał być aktualny. Inne nadal nadawały ton debacie pu-
blicznej. Właściwie przy okazji uchwalania każdej z ustaw ujednolicających 
stan prawny w danej dziedzinie rozważano, czy treść nowego prawa będzie 
zgodna z „duchem narodu”. Nawet jeśli doceniano nowoczesność poszcze-
gólnych rozwiązań prawnych i ich kompatybilność z zasadami obowiązują-
cymi w zachodniej Europie, równocześnie pojawiały się głosy, że samo naśla-
downictwo obcych ustawodawstw jest błędem, gdyż twórcy prawa powinni 
mieć na uwadze wyłącznie zgodność z potrzebami Polaków. Także uchwa-
lenie prawa o ustroju sądów powszechnych oceniano pod kątem realizacji 
wymogu zgodności z „psychiką narodu polskiego”. Najczęściej z satysfakcją 
stwierdzano, że rozporządzenie spełnia wspomniany warunek [Wójcik 1935, 
s. 852–854; Krzyżanowski 2011, s. 110–111]. 

Upływ czasu okazał się ważnym czynnikiem przyczyniającym się do za-
cierania różnic kulturowych i podziałów dzielnicowych w granicach II Rze-
czypospolitej. Każdy rok istnienia polskiego sądownictwa powodował, iż 
wzrastała akceptacja społeczna dla stosowanych przez niego metod pracy. Nie 
oznaczało to jednak zupełnego zniwelowania różnic. Te utrzymywały się cią-
gle, choćby w odniesieniu do kwestii zaangażowania politycznego sędziów. 
Przepisy prawne, co prawda, jednoznacznie wykluczały aktywność polityczną 
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pracowników wymiaru sprawiedliwości, ale ważniejsze od litery prawa oka-
zywały się przyzwyczajenia odziedziczone po zaborcach. Te zaś były zróż-
nicowane. O ile w byłym zaborze pruskim każdy przejaw angażowania się 
sędziego w życie polityczne był wykluczony, gdyż nie akceptowała go opinia 
publiczna, to już w Galicji tolerancja dla tego typu zachowań była znacznie 
większa. Echa tych różnic dawały o sobie znać w okresie międzywojennym, 
co tłumaczyło liczniejszy zastęp sędziów z byłego zaboru austriackiego, za-
angażowanych w różne przejawy działalności partyjnej. Różnice dzielnicowe 
hamowały również postęp inicjatyw integracyjnych podejmowanych przez 
najważniejszą organizację sędziowską: Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów. 
Najlepszym tego dowodem była rywalizacja krakowskiego „Przeglądu Są-
dowego” z warszawskim „Głosem Sądownictwa” o rolę oficjalnego organu 
prasowego ZSiP. Z rywalizacji tej zwycięsko wyszedł „Głos Sądownictwa”, 
ale aż do wybuchu drugiej wojny światowej krakowskie i lwowskie środo-
wisko sędziowskie wykazywało daleko posunięty separatyzm, czego symbo-
lem było abonowanie „Przeglądu Sądowego” i ostentacyjne wręcz pomijanie 
„Głosu Sądownictwa” [Krzyżanowski 2011, s. 379–381].

Pogranicza kulturowe odciskały swe piętno na międzywojennej Polsce 
przez cały okres jej istnienia. Sąd, ze swej natury stojący na straży warto-
ści ogólnopaństwowych, nie mógł się im poddawać. Tym niemniej zupełne 
ignorowanie różnic kulturowych także nie wchodziło w grę, gdyż groziło 
odizolowaniem wymiaru sprawiedliwości od realnego życia społecznego. 
W otoczeniu ściśle definiowanym kulturowo sąd funkcjonował, a tym samym 
musiał tam szukać akceptacji dla swej roli. W efekcie zmuszony został do 
prowadzenia w latach międzywojennych trudnej polityki zacierania dzielni-
cowych różnic i wspierania integracji społecznej na płaszczyźnie wspólnych 
reguł prawnych, ale czynił to przy pomocy umiarkowanych metod – tak, aby 
nie utracić zaufania obywateli. Niewątpliwe sukcesy na tym polu zostały 
osiągnięte. Porównanie stopnia dezintegracji prawnej społeczeństwa na po-
czątku lat 20. ubiegłego stulecia z sytuacją, jaka pod tym względem pano-
wała u schyłku okresu międzywojennego, jednoznacznie prowadzi do takie-
go wniosku. Z pewnością jednak nie osiągnięto pełnego triumfu, a niektóre 
różnice kulturowe, odciskające się także w codziennej działalności sądów, 
przetrwały do lat powojennych.
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summary

Justice system on the cultural borderlines of the interwar period 
In Poland of the interwar period, cultural borderlines constituted a specific 

part of social reality, often perceived as a post-partition legacy. Differences of 
customs and cultural systems, as well as disparities in legislation have caused 
that during the interwar years, the courts were dealing with different codes 
of conduct on a regular basis. As a consequence, it hindered the work of the 
courts which on the one hand, sought to apply uniform procedures, and on the 
other hand, took local differences into account. Those who handled the situa-
tion better were the judges originating from the borderline of cultures. In turn, 
court officers coming from other parts of the country needed to make an effort 
to assimilate new practices. If the judges found them unacceptable, they put 
themselves at the risk of resentment of the community which was sometimes 
strong enough to make the judge leave.
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Początki rozwoju ruchu uzdrowiskowego na ziemiach polskich, podobnie 
jak w innych krajach europejskich, przypadają na wiek XIX. Oczywiście, zja-
wisko wyjazdów w celach zdrowotnych występuje znacznie wcześniej, lecz 
nasiliło się ono wyraźnie w okresie nowego etapu rewolucji przemysłowej, 
kiedy to nastąpił między innymi szybki rozwój nauk o zdrowiu, a w procesie 
poszukiwania i opracowywania nowych metod leczenia rozmaitych chorób, 
stopniowo zwracano uwagę na możliwość terapii z wykorzystaniem natural-
nych zasobów przyrodniczych, jak wody mineralne czy borowiny. Szczegól-
nie pod koniec XIX wieku upowszechnił się pogląd o dobroczynnym, zdro-
wotnym działaniu klimatu, zwłaszcza w rejonach podgórskich i górskich. 

W konsekwencji rozpoczął się etap intensywnego rozwoju miejscowo-
ści uznanych za uzdrowiska, etap rozwoju leczenia klimatycznego w po-
wstających sanatoriach (znane kurorty szwajcarskie, jak na przykład Davos, 
a w Polsce w Zakopane), oraz zdrojowisk, których atutem były wody mi-
neralne. Leczenie klimatyczne i balneologiczne znajdowało coraz większe 
uznanie wśród lekarzy specjalistów, a także kuracjuszy. Nasilało się więc zja-
wisko „podróży do wód”, skojarzone z rozwojem infrastruktury uzdrowisko-
wej w danych miejscowościach – powstawały pensjonaty, specjalne obiekty 
przystosowane do wodnych kąpieli zwane na ogół „łazienkami”, i pijalnie 
wód mineralnych. Niekiedy leczenie klimatyczne powiązane było z hydro-
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terapią (jak na przykład w Zakopanem w zakładzie dra Chramca). Niejed-
nokrotnie podróż „do wód” miała złożony charakter. Cel zdrowotny często 
powiązany był z chęcią zwiedzenia atrakcyjnych krajobrazowo regionów. Po-
dróż zdrowotna nabierała cech pewnego rodzaju mody, nie bez znaczenia był 
tu także aspekt towarzyski i możliwość spotkania wielu osób z pewnych grup 
społecznych, i w pewnym stopniu uprzywilejowanych w drabinie hierarchii 
społecznej. 

W związku z wysokimi kosztami pobytu w miejscowościach uzdrowisko-
wych ten rodzaj wyjazdów podejmowali przeważnie ziemianie, właściciele 
fabryk czy innych zakładów przemysłowych, a także duchowni, prawnicy 
i profesorowie szkół wyższych. W aktach osobowych osób z tej ostatniej gru-
py zawodowej odnajdujemy licznie składane podania o urlop w celu „porato-
wania zdrowia”. Najbogatsi często wybierali popularne kurorty zagraniczne 
w Czechach, Niemczech, Austrii, Francji; dość wspomnieć Bardejovske Ku-
pele, Karlove Vary, uzdrowiska na Dolnym Śląsku, na francuskim zachodnim 
i południowym wybrzeżu, a szczególnie słynne uzdrowisko Vichy (kąpiele 
i popularna woda mineralna). Dużym uznaniem wśród uzdrowisk polskich, 
które znalazły się w wyniku rozbiorów w strukturze innych organizmów pań-
stwowych (Austria, Prusy, cesarstwo rosyjskie), cieszyły się kurorty poło-
żone w Galicji – prowincji, w skład której wchodziły południowo-wschod-
nie ziemie Rzeczpospolitej, anektowane przez Austrię w wyniku rozbiorów. 
Zlokalizowane one były głównie w strefie karpacko-podgórskiej, najogólniej 
mówiąc w dwóch rejonach: u podnóża Karpat Wschodnich (Huculszczyzna) 
oraz na „polskim Podkarpaciu” (Zakopane, Szczawnica, Krynica, z pewną 
koncentracją krośnieńsko-gorlicką). Poza tą strefą koncentracji uzdrowisk, na 
jej uboczu, znalazły się podkrakowskie uzdrowiska, z których najbardziej zna-
ne są Swoszowice, choć nie tak bardzo popularne, jak wymienione powyżej. 

Obserwowany od drugiej połowy XIX wieku szybki rozwój polskiego ru-
chu uzdrowiskowego związany był między innymi z działalnością dra Józefa 
Dietla nazywanego „ojcem balneologii polskiej”. Z jego inicjatywy powoła-
na została przy Wydziale Krakowskiego Towarzystwa Naukowego (Wydział 
– organ wykonawczy tego Towarzystwa) Komisja Balneologiczna, która 
w 1905 roku została przekształcona w Polskie Towarzystwo Balneologiczne. 
Ten wybitny lekarz, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i dwukrotny pre-
zydent Krakowa, niezwykle zasłużony dla bardziej nowoczesnego rozwoju 
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miasta, ale także dla rozwoju nowoczesnej medycyny, swoją formację inte-
lektualną zawdzięczał studiom filozoficznym na Uniwersytecie we Lwowie, 
a następnie medycznym w Wiedniu. Zwiedzając liczne uzdrowiska zagranicz-
ne, wzbogacał swoją wiedzę na temat jednej z najstarszych dziedzin medy-
cyny uzdrowiskowej, jaką była balneologia. Znajomość tych zagadnień prze-
niósł na grunt polski, w istotny sposób przyczyniając się do rozwoju i wiedzy 
balneologicznej, i polskich uzdrowisk. Popularyzował ich walory lecznicze, 
wspomagając często w organizowaniu w nich zakładów leczniczych. Dzięki 
pracom badawczym prof. Dietla zaczęły się cieszyć coraz większym uzna-
niem kurorty w Krynicy, Szczawnicy, Rabce czy w Iwoniczu [Dietl 1858]. 

Rozwój ruchu uzdrowiskowego w Galicji w końcu XIX wieku stymulo-
wany był z jednej strony rozwojem wiedzy balneologicznej w powiązaniu 
z rozpoznawaniem właściwości leczniczych naturalnych zasobów występu-
jących w danych miejscowościach, z drugiej – rozwojem infrastruktury dro-
gowej. W tym zakresie ważne znaczenie miał rozwój połączeń kolejowych, 
ułatwiających transport i przyczyniających się do skrócenia czasu podróży, 
dzięki czemu uzdrowiska stały się bardziej dostępne. Tak więc, wiele zakła-
dów uzdrowiskowych znalazło się w sytuacji coraz silniejszej konkurencji. 
Było to zjawisko nieuchronne, zmuszające właścicieli zakładów leczniczych 
do stałego poszukiwania takich metod działania, które zapewniałyby nie tylko 
samo przetrwanie przedsięwzięcia gospodarczego, ale jego dalszy rozwój. 
W warunkach konkurencji koniecznością stało się inwestowanie – budowa 
nowych obiektów, polepszenie standardu wyposażenia i warunków pobytu. 

Poszukiwanie źródeł finansowania tych przedsięwzięć wiązało się także 
z działaniami na rzecz stałego zwiększania frekwencji kuracjuszy, których 
opłaty za cały pobyt i usługi z nim związane wpływały w pewnym stopniu na 
rentowność przedsięwzięcia jako całości i jego składowych. Jedną z metod 
działania była propaganda na czele z reklamą, która powoli stawała się zjawi-
skiem coraz bardziej widocznym w życiu codziennym, by rzec – nawet czymś 
wszechobecnym. Stając się nowinką epoki przemysłowej, obecna na ulicy, 
w prasie, a także w formie wszelkiego rodzaju druków, wzbudzała coraz 
większe zainteresowanie wśród współczesnych. Jej walory praktyczne, sku-
tecznego oddziaływania społecznego, szybko zostały docenione. Przedmio-
tem reklamy stały się wszelkiego rodzaju usługi, handel, działalność przemy-
słowo-produkcyjna, nowe inwestycje, także rozmaite działania w sferze życia 
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publicznego. Zrozumienie istoty reklamy i społecznych jej aspektów wiązało 
się także z poszukiwaniem nowych jej form, nowych sposobów przekazu, 
z wykorzystaniem różnorodnych środków technicznych i artystycznych. 

Celem niniejszego opracowania jest zarysowanie problematyki reklamy 
uzdrowiskowej na przykładzie jednego z najstarszych polskich kurortów – 
Iwonicza-Zdroju. Ramy chronologiczne pracy wyznaczają pierwsze wzmian-
ki, głównie prasowe, o iwonickim zdroju, pochodzące z pierwszych dekad 
XIX wieku. Górną czasową granicę przeprowadzonej analizy wyznaczają 
lata poprzedzające wybuch drugiej wojny światowej. Podjęcie problematy-
ki związanej z dziejami reklamy uzdrowiskowej na ziemiach polskich jest 
uzasadnione przede wszystkim stanem dotychczasowych badań1. Dzieje re-
klamy w Polsce nie doczekały się do tej pory wielu monograficznych opra-
cowań. Znacznie więcej prac z dziedziny tej powstało na zachodzie Europy 
i w Stanach Zjednoczonych2. Badania nad reklamą mogą być prowadzone 
w różnych ujęciach, będąc tym samym przedmiotem zainteresowania bada-
czy wielu dziedzin naukowych: ekonomicznych, socjologicznych, psycho-
logicznych, językowych czy historycznych. Reklama kryje w sobie wiele 
możliwości badawczych, ale jest niezmiernie trudnym materiałem do wyko-
rzystania. I tak na przykład, samo oddzielenie reklamy od innych rodzajów 
publikacji nie jest wcale zadaniem łatwym, a różnorodność jej form stawia 
często badaczy przed problemem doboru odpowiednich metod badawczych, 
do których droga jak dotąd nie została przetarta poważniejszymi próbami 
metodologicznymi. Ze źródeł reklamowych wykorzystywanych głównie 
jako materiał pomocniczy korzystali na gruncie polskim do tej pory przede 
wszystkim badacze prasy, drukarstwa, dziejów społecznych i gospodarczych. 
Z przeprowadzonych dotychczas badań najdonioślejsze chyba znaczenie dla 
poznania historii reklamy mają prace nad dziejami plakatu, prowadzone przez 
historyków sztuki [Bojko 1971, Czubińska 2003, Szablowska 2005]. Ostat-
nie lata przyniosły w polskiej nauce kilka ciekawych prac z tego zakresu, 
dostarczając ciekawych informacji o początkach reklamy. Jedną z tych prac 
jest książka Agnieszki Janiak-Jasińskiej o reklamie handlowej w Królestwie 

1 Z nielicznych opracowań z tego zakresu wymienić można prace: Kita 2012,  
s. 151–172; Ursel 2013, s. 87–101. O miejscowościach uzdrowiskowych jako 
przedmiocie reklamy pisała też Janiak-Jasińska 1998, s. 122–124.

2 Przegląd tej literatury dała ostatnio Łuczak 2012, s. 7–9, 212. 
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Polskim w początkach XX wieku. Autorka na podstawie ogłoszeń prasowych 
zajęła się między innymi techniczną stroną prowadzenia akcji reklamowych, 
branżą w jakiej działali poszczególni ogłoszeniodawcy, a także treścią rekla-
my informującej o asortymencie produkcji [Janiak-Jasińska 1998]. Autorem 
podobnych ujęć o reklamie handlowej w Królestwie Polskim na podstawie 
ogłoszeń prasowych są prace Wiesława Macierzyńskiego [Macierzyński 
2004]. Z prac książkowych należy jeszcze wskazać opracowanie Marii Scha-
bowskiej o słownictwie reklam i anonsów zamieszczanych w krakowskim 
„Czasie” [Schabowska 1990]. Ostatnią z prac w tym zakresie jest bardzo cie-
kawe opracowanie Aleksandry Łuczak o warszawskim biznesie reklamowym 
w latach 1864–1914 [Łuczak 2012]. Dzieje warszawskiej reklamy omówione 
tutaj zostały z uwzględnieniem szerokiego tła przemian społeczno-gospo-
darczych zachodzących w Królestwie Polskim po upadku powstania stycz-
niowego. Pracę autorka oparła na podstawie ówczesnych podręczników do 
reklamy i artykułów prasowych, konfrontując zawarte tam treści z codzienną 
praktyką. Nie są to wszystkie opracowania na temat historii reklamy. Badania 
o charakterze bardziej przyczynkarskim w tym zakresie podjęli: Pazdur 1980, 
Karolczak 1991, Janiak-Jasińska 1997; Broński 2013. 

Niniejsze opracowanie zostało oparte przede wszystkim na niewykorzysta-
nych dotąd źródłach archiwalnych znajdujących się w archiwum podworskim 
rodziny Załuskich z Iwonicza przechowywanych w Archiwum Państwowym 
w Rzeszowie oddział w Sanoku. W archiwum Załuskich znajdują się akta, 
które zawierają rozmaite materiały o charakterze publicznym, osobistym, go-
spodarczo-administracyjnym. Dla nas największe znaczenie miały materiały 
do spraw administracyjno-gospodarczych Zakładu Zdrojowo-Kąpielowego 
w Iwoniczu, a odnoszące się konkretnie do działalności reklamowej Zakładu 
[AZI, sygn. 255].

Przyglądając się aktom od strony treści, niełatwo jest scharakteryzować 
tak różnorodny zbiór. W pierwszej kolejności możemy wskazać na akta o cha-
rakterze administracyjno-gospodarczym Zakładu Zdrojowego. W tej grupie 
dokumentów interesująco przedstawia się korespondencja właścicieli dóbr 
i osób kierujących bezpośrednio Zakładem (dyrektor uzdrowiska, lekarz za-
kładowy). Tu można znaleźć między innymi różne informacje o działalności 
reklamowej uzdrowiska, przygotowywanych kampaniach reklamowych, 
sprawozdania roczne z sezonu kąpielowego, informacje o zamówieniach na 
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materiały reklamowe itp. Tak więc znajdujący się w tej części zbioru materiał 
przynosi wiele wiadomości o prowadzonych działaniach informacyjnych i re-
klamowych uzdrowiska. Z kolei inny duży zbiór dokumentów z Archiwum 
Załuskich z Iwonicza poświęcony jest różnym typom reklam wykorzystywa-
nych w działalności promocyjnej uzdrowiska. Wymieńmy tu dużą kolekcję 
ogłoszeń prasowych odnoszącą się nie tylko do Iwonicza, ale również do in-
nych konkurencyjnych zdrojów, między innymi w Krynicy, Rymanowie czy 
Truskawcu. Poza nimi spotykamy sporą liczbę różnych ogłoszeń, katalogi, 
cenniki, broszury, listy ogłoszeniowe, pisma firmowe, a także informacje do-
tyczące wystaw i targów. Inną grupą materiałów wykorzystaną w niniejszym 
opracowaniu są informacje o Iwoniczu wydawane nakładem administracji 
zakładowej w formie przewodników, biuletynów informacyjnych, albumów 
ze zdjęciami i widokówkami Iwonicza, a także sprawozdań z działalności 
uzdrowiska3. 

Najstarsze przekazy źródłowe o iwonickim zdroju pochodzą z XV wie-
ku, lecz faktyczny rozwój tego uzdrowiska przypada na początek XIX wieku 
i związany był z rodziną Załuskich, właścicieli miejscowych dóbr. Ważnym 
wydarzeniem w dziejach zdroju było przeprowadzenie pierwszej analizy 
chemicznej wody iwonickiej przez lwowskiego chemika Teodora Torosiewi-
cza w 1836 roku. Wkrótce po opublikowaniu wyników ekspertyzy okazało 
się, że tutejsze źródła, zawierające duże ilości jodu i bromu, przewyższają 
właściwościami leczniczymi szeroko znaną wodę adelaidzką, pochodzącą 
z kurortu Heilbronn w Niemczech [Kwilecki 1993, s. 24–26, 58; Kuciel-
-Lewandowska; Kierzek 2012, s. 39]. To sensacyjne odkrycie Torosiewicza 
zachęciło właściciela Iwonicza, Karola Załuskiego, do przeprowadzenia 
szybkich prac przygotowujących otwarcie Zakładu kąpielowego. Budowa 
zdroju postępowała szybko. Niwelowano teren, wytyczano nowe drogi, alej-
ki, powstawały pierwsze domy mieszkalne dla kuracjuszy, urządzano łazienki 
i zbiorniki wody, sprowadzano stałych lekarzy. Iwonickim zdrojem zainte-
resowali się lekarze, przyrodnicy i geografowie, pisząc naukowe rozprawy. 

Po śmierci Karola i jego żony Amelii, kolejnym właścicielem uzdrowi-
ska został ich syn Michał hr. Załuski. Nowy właściciel uzdrowiska rozpo-

3 W przypadku tych ostatnich wydawnictw autorami byli przeważnie pracujący 
w Iwoniczu lekarze, por.: Bośniacki 1870; Lutostański 1875; Dębicki 1889.
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czął realizację ambitnego planu uczynienia z Iwonicza kurortu znanego nie 
tylko w Galicji, ale i poza jego granicami. W przedsięwzięciu tym miał mu 
pomóc z jednej strony – wszechstronny rozwój uzdrowiska z podniesieniem 
poziomu oferowanych usług, a z drugiej – kampania informacyjna i reklama 
uzdrowiska. Pod jego kierownictwem nastąpił ożywiony ruch budowlany, 
powstał nowy dom zdrojowy (Kurhaus) i kilka nowych domów mieszkal-
nych. W 1875 roku wzniesiono pierwszy w Iwoniczu murowany obiekt – Ła-
zienki Mineralne, a kilka lat później piętrowy gmach Bazaru. W 1881 roku 
właściciele Iwonicza dysponowali dwudziestoma dwoma domami mieszkal-
nymi z pięćset siedemdziesięcioma pokojami; były tu dwie wille prywatne 
i domy poza Zakładem oferujące około sześćdziesięciu pokoi [Świrski 1882, 
s. 24].

Właściciel zabiegał również o jak najlepsze warunki lecznicze dla Iwoni-
cza. Jedną z osób, która rozsławiła iwonicki zdrój, był prof. Józef Dietl i jego 
praca o Zdrojach iwonickich…, w której dokonał porównania miejscowych 
wód ze zdrojami zagranicznymi, konstatując ich czołowe miejsce wśród 
wszystkich wód słono-jodowych [Dietl 1866]. Ponadto z inspiracji Michała 
hr. Załuskiego przeprowadzone zostały kolejne ekspertyzy chemiczne wód 
iwonickich, których autorami byli: A. Aleksandrowicz (1866), B. Radziszew-
ski (1876) i K. Trochanowski (1885), oraz pierwsze badanie klimatu Iwonicza 
przeprowadzone przez Z. Wierzbickiego (1875) [Kwilecki 1993, s. 129–130]. 
Z czasem Iwonicz zaczął oferować kilka rodzajów kąpieli – oprócz mine-
ralnych, dużym powodzeniem kuracjuszy cieszyły się kąpiele borowinowe, 
igliwiowe, tuszowe (prysznicowe) i rzeczne [AZI, sygn. 255, s. 68]. 

Wszechstronny rozwój uzdrowiska zapoczątkowała również sprzedaż 
wody mineralnej, prowadzona w Iwoniczu już przez pierwszych właścicieli. 
Liczba butelek sprzedawanej wody sukcesywnie wzrastała. W latach 1859–
1885 zwiększyła się ona z 20 400 do 49 089 sztuk, czyli blisko dwuipółkrot-
nie [Kwilecki 1993, s. 132; ÖS 1888, s. 130]. Kolejne dziesięciolecia przyno-
szą jednak spadek liczby wysyłanych z Iwonicza butelek z wodą mineralną 
do około trzydziestu tysięcy sztuk w 1913 roku [ÖS 1917, s. 107]. Oprócz 
butelkowanej wody sprzedawano borowinę, muł, sól jodowo-bromową i ług. 
Z każdym rokiem wzrastała także liczba kuracjuszy: w 1876 roku przyby-
ło ich 1235, a w 1909 roku liczba ich wynosiła już 5068 osób [RSG 1892,  
s. 50; ÖS 1914, s. 299]. 
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Po śmierci hr. Michała Załuskiego w 1893 roku, którego działalność autor 
monografii o Załuskich z Iwonicza, Andrzej Kwilecki, nazywa „złotym okre-
sem” w dziejach uzdrowiska, Iwonicz przeszedł w ręce jego dzieci, Józefa 
i Emmy. Początek ich rządów w Iwoniczu nie należał do najlepszych. Kłopoty 
finansowe rodzeństwa, obciążenie długiem hipotecznym i wekslowym 
Iwonicza, groziły licytacją kurortu. Z pomocą przyszedł nowy dyrektor Za-
kładu Jan Mazurkiewicz, który nie tylko wydobył Iwonicz z zapaści finanso-
wej, ale przystąpił też do dalszej rozbudowy uzdrowiska. Z jego inicjatywy 
powstały nowe pensjonaty i wille, a wskutek modernizacji i budowy nowych 
łazienek poprawiła się jakość usług sanatoryjnych. W kolejnych pracach pro-
wadzonych przez specjalistów z różnych ośrodków naukowych, potwierdzona 
została duża wartość lecznicza iwonickich wód [Kwilecki 1993, s. 187–192].

Podczas pierwszej wojny światowej Zakład był zamknięty i stacjonowały 
w nim wojska rosyjskie, a następnie niemieckie i austriackie, co spowodowa-
ło znaczne zniszczenia materialnej substancji uzdrowiska. Straty w kurorcie 
szacowano na około milion koron. W krótkim jednak czasie większość tych 
zniszczeń została naprawiona, a uzdrowisko przygotowane do nowego sezo-
nu [tamże, s. 196–199]. Od 1922 roku kierownictwo nad uzdrowiskiem objęli 
synowie Józefa: Bogdan i Michał, przy czym ten ostatni stał się faktycznym 
administratorem Zakładu, pełniąc tę funkcję z małą przerwą (1925–1929) aż 
do drugiej wojny światowej.

Po ustąpieniu Michała z zarządu uzdrowiska w 1925 roku kierownictwo 
uzdrowiska przechodzi w ręce współwłaścicielki Iwonicza, ciotki Emmy. 
Czas jej czteroletnich rządów nie należał do udanych. Kilka rozpoczętych 
inwestycji, w tym budowa sanatorium Excelsior, doprowadziły do wielkie-
go zadłużenia Zakładu, które w 1929 roku wyniosło cztery miliony złotych 
i dodatkowo milion złotych w majątku ziemskim w Czarnożyłach. W tym 
samym roku, po powrocie z zagranicy, Michał został ponownie generalnym 
pełnomocnikiem swego ojca, przejmując kierownictwo nad Zakładem, rów-
nież nad częścią Iwonicza należącą do ciotki Emmy. Poprzez sprzedaż czę-
ści majątków ziemskich, domów i parcel budowlanych w Iwoniczu, a także 
sanatorium Excelsior, zaczęła stopniowo poprawiać się sytuacja finansowa 
Załuskich. W 1939 roku zadłużenie wynosiło około milion osiemset tysięcy 
złotych, to jest o ponad trzy miliony mniej niż dziesięć lat wcześniej. 
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Michał Załuski, wprowadzając bezwzględną dyscyplinę finansową, roz-
począł od ograniczania wydatków właścicieli, na przykład przy wypłacaniu 
pensji swoim braciom. Jednocześnie zdawał sobie sprawę, że Iwonicz, chcąc 
utrzymać swoją popularność w kraju i za granicą, nie może wprowadzać prze-
sadnych oszczędności w dziedzinie zatrudnienia i płac. Tak więc do pierw-
szoplanowych zadań, jakie stawiał przed Zakładem, zaliczył zatrudnianie 
wyłącznie osób kompetentnych na swoich stanowiskach, tworzenie lepszej 
i wygodniejszej bazy pobytowej, a także poszerzanie zakresu świadczonych 
usług. Duże zainteresowanie wykazywał także w dziedzinie informacji i re-
klamy, nie żałując na nie pieniędzy. Nakładem właścicieli drukowano bro-
szury, foldery, albumy, widokówki. Wzorem poprzedników, wydawano prace 
o Iwoniczu w kraju i za granicą. W 1934 roku otwarto także oddział zarzą-
du uzdrowiska w Warszawie, dla lepszej informacji mieszkańców i lekarzy 
stolicy o Iwoniczu [tamże, s. 199–232]. Dzięki powstawaniu nowych miejsc 
noclegowych i prowadzeniu dobrej polityki informacyjnej szybko zaczęła 
wzrastać liczba kuracjuszy. W latach 20., jeszcze przed wielkim kryzysem 
gospodarczym, liczba ich wzrosła z około czterech i pół tysiąca w 1924 roku 
do blisko ośmiu tysięcy w 1927 roku, Następnie, zaczęła szybko spadać, osią-
gając w 1932 roku liczbę około czterech i pół tysiąca kuracjuszy. Dopiero od 
połowy lat 30. obserwujemy kolejny szybki wzrost liczby gości: w 1936 roku 
odnotowano blisko dziesięć tysięcy kuracjuszy, a w dwa lata później około 
czternaście tysięcy osób [Kawecka 1937, s. 32–33; Kwilecki 1993, s. 232].

„Przy tak licznej konkurencji, jaką się obecnie cieszą zakłady kąpielowe, 
nic dziwnego, że rozgłos (reklama) jest niezbędna, nie obejdzie się dziś bez 
niej żadna gałąź handlu lub przemysłu, a do tych ostatnich i zakłady kąpielo-
we trzeba zaliczyć. Nie zawsze jednak godziwa reklama jest wystarczająca, 
a wtedy dla zaostrzenia jej używa się blagi, tego wynalazku z Ameryki, który 
dla poparcia interesu tak łatwo i u nas się przyswoił […]. Z wiosną każde-
go roku […] pojawiają się sprawozdania i przeglądy zakładów kąpielowych, 
klimatycznych uzdrowisk, w kraju i za granicą, tak licznie, iż publiczność 
a przeważnie lekarze bywają niemi zasypani. Każdy zakład taki wychwa-
la szczególne właściwości swoich środków leczniczych” [cyt. za Kwilecki 
1993, s. 133]. Tymi słowami iwonicki lekarz zdrojowy dr Zygmunt Rieger za-
czął swoje sprawozdanie z sezonu kąpielowego w iwonickim zdroju w 1885 
roku. Wydaje się, że z ważności tego zadania zdawali sobie sprawę również 
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właściciele Iwonicza, dla których rzetelna informacja i reklama uzdrowiska 
była sprawą oczywistą. Nawet w czasach, kiedy Zakład przeżywał poważne 
problemy finansowe, nie szczędzono pieniędzy na reklamę w kraju, ale i też 
za granicą. 

Spróbujmy przyjrzeć się nieco dokładniej niektórym typom stosowanych 
reklam i metodom przekonywania potencjalnych klientów (gości uzdrowi-
ska). Wstępna analiza materiału źródłowego wskazuje, że najczęściej stoso-
waną przez Załuskich formą reklamy były ogłoszenia prasowe. Ten rodzaj 
ogłoszeń szeroko był omawiany przez ówczesnych teoretyków od reklamy. 
Wszyscy jednoznacznie podkreślali wielką siłę oddziaływania ogłoszeń za-
mieszczanych w prasie, ale tylko pod warunkiem trafnego wyboru pisma, 
w którym inserat miał być ogłoszony. Specjaliści od reklamy uzdrowiskowej 
uważali, że: „[…] w przeciwieństwie do punktu turystycznego, w reklamie 
uzdrowiska kładziemy punkt ciężkości na rozumową stronę. Dlatego też za 
najważniejszy instrument reklamowy należy tu uważać reklamę prasową” 
[Reklama turystyczna i uzdrowiskowa 1936, s. 29]. 

Korespondencje, relacje i inseraty reklamowe na temat iwonickiego ku-
rortu ukazywały się na łamach czasopism lwowskich, krakowskich, poznań-
skich, warszawskich, a także w prasie zagranicznej, niemieckiej, węgierskiej 
i rumuńskiej. Były to rozmaite wydawnictwa periodyczne, jak dzienniki, ty-
godniki, miesięczniki oraz czasopisma fachowe. W końcu lat 30. XIX wieku 
o iwonickim zdroju informowały już gazety Krakowa i Lwowa [Kwilecki 
1993, s. 58], ale także gazety spoza Galicji. W 1840 roku leszczyński „Przy-
jaciel Ludu” zamieścił informację o kąpielach w Iwoniczu z podaniem wy-
ciągu z fizyczno-chemicznego rozbioru wody z tychże źródeł dokonanych 
przez T. Toresiewicza [Kąpiele w Iwoniczu, s. 33–37]. [Fot. 1] Rok później, 
w Monachium, ukazało się pierwsze w obcym języku ogłoszenie o iwonickim 
zdroju, które informowało o nowo otwartym uzdrowisku, a także zamieszcza-
ło wyniki badań źródeł mineralnych w Galicji i Iwoniczu, dokonanych przez 
wspomnianego już T. Toresiewicza [Kwilecki 1993, s. 58]. 

Ważnym elementem każdej reklamy była prawidłowa kampania reklamo-
wa, która według zaleceń ówczesnej literatury fachowej miała być przepro-
wadzana regularnie. W 1907 roku jeden z pierwszych polskich teoretyków 
Aljas w swojej pracy Jak należy się reklamować…, podaje praktyczną radę, 
że „[…] każdy kupiec lepiej na tym wyjdzie, jeżeli zamiast jednorazowe-
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Fot. 1. Strona tytułowa w czasopiśmie „Przyjaciel Ludu” z 1840 roku  
   z zamieszczonym artykułem o iwonickim zdroju
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go wielkiego ogłoszenia – zamieszczać będzie mniejsze przez czas dłuższy. 
Koszt będzie równy, jeśli się cenę wielkiego inseratu rozłoży na szereg mniej-
szych, a korzyść o wiele większa i pewniejsza” [Aljas 1907, s. 14–15]. W tym 
samym tonie pisał dwadzieścia lat później inny przedwojenny znawca rekla-
my, Olgierd Langer: „Wystarczyło, by ogłoszenie składało się tylko z na-
zwy towaru i powtarzało się przy każdej sposobności (nie tylko w ogłoszeniu 
w dziennikach), a towar ten stawał się towarem powszechnego użytku” [Lan-
ger 1927, s. 131]. 

W przypadku reklamy uzdrowiskowej kampania promocyjna miała się 
zacząć przynajmniej na dwa–trzy tygodnie przed rozpoczęciem sezonu ką-
pielowego [Reklama turystyczna i uzdrowiskowa 1936, s. 28]. Wydaje się, 
że podane wyżej zalecenia nie były obce właścicielom uzdrowiska. Widać to 
szczególnie na przykładzie planowanej emisji reklam na rok 1890. Spośród 
dwudziestu czterech tytułów prasowych polskich i dwóch zagranicznych, ja-
kie wybrano do pomieszczenia w nich relacji o uzdrowisku, trzynaście wy-
chodziło w zaborze rosyjskim (Warszawa, Lublin, Wilno, Petersburg), dzie-
sięć w Galicji (Kraków, Lwów, Drohobycz, Czerniowce), jeden w Poznaniu 
oraz po jednym w Rumunii i na Węgrzech. Najwięcej o iwonickim zdroju 
pisano w krakowskim „Czasie”, „Reformie” i w „Dzienniku Poznańskim” 
(po dwadzieścia ogłoszeń), a także w „Kurierze Warszawskim” (siedemna-
ście ogłoszeń). Zwraca też uwagę fakt, że o wizerunek prasowy iwonickiego 
kurortu dbano nie tylko w Galicji, ale i w zaborze rosyjskim, gdzie łącznie 
pomieszczono sto trzydzieści jeden ogłoszeń, a mało medialnie upowszech-
niany był w zaborze pruskim [AZI, sygn. 255, s. 89]. 

Ważną kwestią każdego planu emisji reklamowej był odpowiedni dobór 
terminu umieszczania inseratu w wybranym czasopiśmie. Na przykładzie 
analizowanej kampanii reklamowej widać wyraźnie, że były to przeważnie 
miesiące kwiecień, maj, czerwiec (a więc miesiące przed letnim sezonem), 
rzadziej lipiec; z kolei dla publikowania ogłoszeń wybierano głównie dni 
wolne od pracy (niedziela i inne święta). W przypadku gazet o większym 
nakładzie wybierano też dni powszednie. Na przykład w „Kurierze Warszaw-
skim” zaplanowano ukazanie się w miesiącu kwietniu czterech ogłoszeń (co-
tygodniowych), w maju ośmiu ogłoszeń (1, 4, 8, 11, 15, 18, 22 i 25 maja) 
i w czerwcu pięciu ogłoszeń (1, 5, 15, 22 i 29 czerwca) [tamże, s. 89]. 
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Zauważamy też dużą aktywność Załuskich w działaniach reklamowych 
na łamach gazet o dużym nakładzie, jak cytowany tu „Kurier Warszawski”, 
„Czas”, „Gazeta Lwowska”, „Dziennik Poznański” czy „Kurier Codzienny” 
[tamże, s. 93]. Jednakże niektórzy teoretycy reklamy uznawali, że kampa-
nie takie nie zawsze przynosiły pożądany skutek. O. Langer tłumaczył: „[…] 
ogłoszenia o towarach, kupowanych tylko przez nieliczne jednostki, albo też 
przez pewne kategorie ludzi, nie nadają się do ogłoszenia w dziennikach. 
W tym wypadku bowiem większość ogłoszeń dostaje się do rąk osób, zupeł-
nie nie interesujących się danym towarem” [Langer 1927, s. 128]. Jeszcze 
dobitniej w tej sprawie wypowiedział się na łamach miesięcznika „Rekla-
ma” cytowany już wyżej autor tekstu o reklamie uzdrowiskowej, którego 
zdaniem należy „[…] zlikwidować jeszcze jeden przesąd, dotychczas po-
kutujący wśród szefów propagandy uzdrowisk. Jest to sugestia nakładów 
wielkich pism. Mniej uświadomionym szefom propagandy wydaje się, że im 
dziennik posiada większy nakład, tem reklama w nim jest skuteczniejsza – 
pisał dalej ekspert – doświadczenie wielkich uzdrowisk Zachodu uczy, że dla 
uzdrowiska wcale nie jest ważne, czy dziennik bije o 20 tysięcy egzempla-
rzy mniej czy więcej, ale czy dociera do właściwej sfery. […] Czyż nie jest 
dla uzdrowiska znacznie ważniejsze, aby ukazywała się mniejsza wprawdzie 
ilość egzemplarzy, ale każdy z nich docierał do sfer, z których rekrutują się 
kuracjusze uzdrowiskowi? Uzdrowisko nie jest artykułem pierwszej potrze-
by, w rodzaju na przykład środków spożywczych, kosmetyków” [Reklama 
turystyczna i uzdrowiskowa 1936, s. 29]. 

Oprócz czasopism codziennych wybierano także wydawnictwa bardziej 
sprofilowane, związane odpowiednio z działalnością uzdrowiska. Do nich za-
liczyć możemy „Gazetę Lekarską”, w której w 1890 roku w planowanej emi-
sji reklamowej przewidziano sześć ogłoszeń, mających ukazać się w kwiet-
niu i maju, czyli jeszcze przed pełnią sezonu kąpielowego [AZI, sygn. 255,  
s. 89]. Częstą praktyką iwonickiego zdroju było umieszczania inseratów 
w pismach ilustrowanych, czyli w tzw. dodatkach ilustrowanych, na przykład 
„Ilustrowanego Kuriera Codziennego”. Wtedy tekst reklamowy następował 
po części redakcyjnej pisma, sprawiając wrażenie jego dalszej części, w któ-
rej przedstawiano w formie szczegółowego opisu reklamowany kurort z do-
łączonymi ilustracjami w postaci fotografii czy stylizowanego rysunku. Jak 
pisał Aljas, „[…] czytelnik, ulegając złudzeniu, nieraz nawet nie spostrzega, 
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że ma do czynienia z reklamą – dalej autor zauważa, że – na tego rodzaju re-
klamę mogą się jednak oczywiście zdobyć tylko zasobne firmy” [Aljas 1907, 
s. 15]. [Fot. 2] 

W zasadzie niewiele informacji posiadamy na temat kosztów, jakie właści-
ciele uzdrowiska ponosili za zamieszczane w prasie ogłoszenia. Czasem mo-
gły być one nawet znaczne. Cena za opłatę reklamową zależała od strony, na 
której ogłoszenie miało zostać umieszczone, najdroższymi były przeważnie 
strony pierwsza i ostatnia4. Ekstra opłatę za umieszczenie ogłoszenia pobiera-
no w przypadku numerów jubileuszowych pisma. Na przykład w specjalnym 
jubileuszowym numerze „Dziennika Poznańskiego” z 1 stycznia 1939 roku, 
wydanym z okazji osiemdziesięciolecia powstania tego pisma, zamieszczony 

4 O stawkach opłat reklamowych zob.: Janiak-Jasińska 1998, s. 27–28.

 Fot. 2. Częstą praktyką Załuskich było zamieszczanie inseratów w pismach  
   ilustrowanych, czyli w tzw. dodatkach ilustrowanych
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tekst reklamowy Iwonicza w dwułamowym układzie z dwiema fotografiami 
kosztował Załuskich sto sześćdziesiąt cztery złote, czyli wcale niemało [AZI, 
sygn. 255, bn].

Zastanówmy się jeszcze nieco nad formą i treścią zamieszczanych ogło-
szeń prasowych. Zdecydowana większość reklamowych informacji o Iwoni-
czu stosowała dłuższe opisy walorów przyrodniczych, klimatycznych i zdro-
wotnych tego miejsca oraz wskazywała na korzyści płynące ze skorzystania 
z oferty. Reklamę uzdrowiska z reguły dostosowywano też do typu pisma, 
w której ją zamieszczano. W pismach sprofilowanych, które najbardziej od-
powiadały promocji oferowanych usług, na przykład w „Gazecie Lekarskiej” 
czy w „Kurierze Zdrojowym i Komunikacyjnym” (samodzielnym dodatku do 
„Ilustrowanego Kuriera Codziennego”), teksty występowały w formie bar-
dziej rozwiniętej, na wzór naukowych bądź popularnonaukowych artykułów. 
Od lat 30. XX zaczęto coraz częściej do tekstu dołączać materiał fotograficz-
ny. Do najchętniej wykorzystywanych tematów zamieszczanych zdjęć nale-
żały: źródło Bełkotki, gmach Bazaru, park zdrojowy, sanatorium Excelsior, 
restauracja zdrojowa. Fotografie zamieszczane w ogłoszeniach przeważnie 
służyły zobrazowaniu znajdującego się obok tekstu. 

Zawartości reklam ogłaszanych w poszczególnych czasopismach starano 
się nie powtarzać, przynajmniej jeśli chodzi o nagłówek. Informowały one 
zazwyczaj o jednej ważnej cesze reklamowanego miejsca, na przykład: „Le-
czenie nerwowych w Iwoniczu”, „Jod iwonicki”, „Wypoczynek dla nerwów 
i leczenie schorzeń w Iwoniczu”, „Iwonickie ryczałty kuracyjne”, „Tani po-
byt w Iwoniczu”, „O borowinie iwonickiej”. Stopniowo zawartość ogłoszeń 
zaczęła się zmieniać. Oferowano coraz nowsze usługi medyczne, o czym re-
gularnie donosiła prasa. Nagłówki w rodzaju: „Iwonicz leczy także dzieci”, 
„Iwonicz leczy także wadę serca” czy „Iwonicz leczy nerwy” miały przycią-
gnąć uwagę i zachęcić do przeczytania prezentowanego tekstu. [Fot. 3] Przed 
nadmiernym reklamowaniem się „[…] jakoby uzdrowisko leczyło wielką 
ilość chorób” [Reklama turystyczna i uzdrowiskowa 1936, s. 29] przestrzegali 
znawcy reklamy, uważając, że „[…] doświadczony kuracjusz odnosi się do 
takiego ogłoszenia z nieufnością, gdyż wie, że uzdrowiska – omnibusy nie 
istnieją” [tamże, s. 29]. 

O sukcesie w danej branży nie mógł decydować tylko jeden typ ogło-
szenia. Dlatego przy dużej konkurencji wielu właścicieli firm próbowało 
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różnorodnych sposobów 
autoprezentacji swojej fir-
my, wykorzystując do tego 
celu najrozmaitsze druki 
reklamowe, jak listy ogło-
szeniowe, cenniki, broszu-
ry, prospekty. O znaczeniu 
tych materiałów w przy-
gotowywanych kampa-
niach reklamowych pisały 
ówczesne poradniki. 

O. Langer uważał, że 
„ten rodzaj ogłoszenia 
dociera bezpośrednio do 
osób czy firm wybranych, 
pomijając ogół”. Dalej, 
wyliczając korzyści, ja-
kie płynęły z tego rodzaju 
ogłoszeń, zwracał uwagę 
na niższe koszty takiej 
reklamy, gdyż „unika się 
marnowania ogłoszeń”, 
a także na nadanie ogło-
szeniom bezpośrednim 
oznak większej indywi-
dualności [Langer 1927,  
s. 178–181].

Popularną formą re-
klamy bezpośredniej 
stosowaną przez Zału-
skich były listy ogło-
szeniowe dostarczane za 
pośrednictwem poczty. 
Bezpośrednimi adresa-
tami ogłoszeń listowych 

Fot. 3. Istotną częścią ogłoszeń reklamowych  
   były ich nagłówki
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byli odbiorcy wód iwonickich oraz lekarze. W przypadku tych pierwszych 
ogłoszenia przypominały w dużej mierze list handlowy; zamieszczano in-
formacje o sposobie zamawiania, terminach dostawy towaru, stosowanych 
w transporcie opakowaniach, na przykład „mocnych flaszkach i najlepszych 
korkach” czy etykietach z podaną datą czerpania wody. Stosowaną metodą, 
która miała zachęcić do zakupu oferowanego towaru, była propozycja dosła-
nia bezpłatnych pism i broszur zdrojowych [AZI, sygn. 255, s. 2, 13]. 

Listy wysyłane do lekarzy miały już nieco inny charakter. Sądzono po-
wszechnie, że to przede wszystkim lekarz decyduje o przyjeździe kuracjusza 
do uzdrowiska, dlatego reklamę należało kierować do sfer lekarskich. Infor-
mowano dokładnie o właściwościach chemicznych i skuteczności w lecze-
niu zdrojów iwonickich, powołując się na opinie lekarzy, przede wszystkim 
Dietla. W promocji uciekano się do porównań ze znanymi zdrojami zagra-
nicznymi w Kreuznach, Hall, Heilbrunn, podkreślając na każdym kroku wy-
jątkowość składu chemicznego wody z Iwonicza („Śmiało przeto powiedzieć 
można, że wody iwonickie zdroju Karola i Amelii są jedyne w swoim ro-
dzaju” [tamże, s. 14–15]). Zamieszczano informacje o środkach leczniczych, 
urządzeniach zakładu, bazie hotelowej, aptekach, sklepach, salach koncerto-
wych i balowych, a także o najbliższych stacjach kolejowych. Niejednokrot-
nie w tekście takiego listu używano określeń „znakomite”, „najlepsze”, „naj-
tańsze”, które jednocześnie miały świadczyć o wyjątkowości reklamowanego 
miejsca czy towaru. 

Innym jeszcze starszym rodzajem ogłoszeń reklamowych były cenniki. 
Celem ich było podanie do wiadomości aktualnych cen za oferowane towary 
i usługi. Wydawano je okresowo, na ogół na początku roku kalendarzowe-
go, i przesyłano za pośrednictwem poczty. Przy drukach tego rodzaju dbano 
o staranną ich formę: realizowano je przeważnie jako druk jednokartkowy, 
na ładnym papierze. W górnej części druku, w nagłówku, zamieszczano na-
zwę firmy („Zakład Kąpieli Iwonicza”), nazwę oferty („Ceny wody jodowej 
iwonickiej w walucie austriackiej”), czasem podawano tylko zwrot grzecz-
nościowy P.T. (pleno titulo – ‘pełnym tytułem’). W środkowej części druku 
zamieszczano szczegółową specyfikację oferowanych towarów z podaniem 
wielkości i ceny. W kolejnych wierszach określano sposób zamówienia, wa-
runki zapłaty, sposób wysyłki, niekiedy z podaniem adresów firm spedycyj-
nych i kosztów przewozu. W najstarszych cennikach całość tekstu zamykały 
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z czterech stron ozdobne ramki, które miały zwracać uwagę potencjalnych 
kontrahentów także na stronę estetyczną przesyłanych ogłoszeń. Z upływem 
lat układ graficzny zmieniał się, na przykład rezygnowano z ozdobnych obra-
mowań. W związku z szeroką akcją promocyjną iwonickiego zdroju prowa-
dzoną za granicą, cenniki ukazywały się także w językach obcych: niemiec-
kim i francuskim [tamże, s. 14, 55]. [Fot. 4–5] 

Innym typem ogłoszenia bezpośredniego były różnego rodzaju ulotki 

i broszury. W przypadku ulotek, były to druki przeważnie w formie kartki 
zadrukowanej jedno- lub dwustronnie, najczęściej o wymiarach 14,5 × 23 
cm lub nieco mniejsze 11,5 × 16 cm. Ulotki drukowano w różnych kolo-
rach: czerwonym, zielonym i żółtym [tamże, s. 26, 31, 40, 50]. Zapisywano 

Fot. 4–5. Cenniki oferowanych produktów mineralnych umieszczano najczęściej 
      w języku polskim i niemieckim
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je w formie zwartej (blokowej) lub z podziałem na kolumny z zachowaniem 
akapitów. Podobnie jak inne materiały reklamowe, drukowane były w trzech 
językach: polskim, francuskim i niemieckim, w nakładach sięgających nawet 
kilkanaście tysięcy egzemplarzy. Twórcy ulotek oprócz informacji o wytwa-
rzanych produktach zamieszczali także rysunki dla zobrazowania tekstu; na 
przykład w reklamie „Stołowej wody mineralnej Zdrój Józefa” zamieszczono 
budynek tego zdroju, podobnie w przypadku „Wody Iwonickiej Zdrój Karo-
la” w środkowej części ulotki zamieszczono rycinę, w tym przypadku zdroju 
Karola [tamże, s. 30, 52]. Częstym motywem zamieszczanym na ulotkach 
był herb rodu Załuskich – Junosza, umieszczany jako oddzielny element lub, 
jak w reklamie „Soli iwonickiej”, na tle budynku zdroju Karola. Ten często 
wykorzystywany motyw miał podkreślić szlacheckie pochodzenie Załuskich 
i podnieść rangę właściciela Zakładu, a w ślad za tym – wzmocnić pozytywne 
skojarzenia odnoszące się do samego uzdrowiska i jego obiektów oraz usług 
tam świadczonych [tamże, s. 53]. Uwagę zwraca jeszcze jeden typ informacji 
zamieszczana w ulotkach i broszurach na samym końcu. Były nią informacje 
o medalach przyznawanych na wystawach krajowych, co miało podkreślić 
nie tylko lokalną, ale też krajową renomę uzdrowiska [tamże, s. 55]. 

Drukowane ulotki nie tylko zaznajamiały z określonym produktem, ale 
także pełnić miały rolę objaśniającą na przykład ich użycie. Jak pisał wła-
ściciel zdroju iwonickiego, Michał Załuski, w liście do lekarza zakładowego 
Józefa Aleksiewicza: „Szereg lekarzy mówiło […], że choć Iwonicz jest im 
znany, ale bliżej nie zdają sobie sprawy z wskazań, sposobu użycia przetwo-
rów. Dla nich należałoby zestawić inny rodzaj ulotki – prospektu, też w formie 
taniej, gdzie treść byłaby następująca – »Zdrój Karola« – opis wody stresz-
czony – zastępuje zagraniczne takie a takie. Sposób użycia. Ciepła z mlekiem 
itp.” [tamże, s. 351]. Autor listu dopowiada też, że tak samo należałoby uczy-
nić z innymi produktami. Według Załuskiego treść ulotki może być taka sama 
dla lekarzy i aptek, „[…] można jednak przygotować i oddzielnie. Krótsze 
nieco dla aptek i ich klienteli, dłuższe dla lekarzy” [tamże]. [Fot. 6–7]

Spójrzmy jeszcze, jak Michał Załuski widział kampanię ulotkową prze-
tworów iwonickich w aptekach: „Będą one leżały w większych ilościach na 
ladach aptecznych, by goście czekający na lekarstwa wzięli sobie i przeczy-
tali. Tak robi szereg firm. Forma ulotki musi być jak najpopularniejszą. Tre-
ściwa, krótka i zawierać a) wyliczenie chorób, b) sposób użycia. Załączam 
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Ci trzy wzory, Truskawca, Krościenka, Niemirowa […] każ wydrukować 
kilkanaście tysięcy […] najtańszy papier i w ogóle jak najtaniej to zrób i jak 
najśpieszniej” [tamże]. Nieco innego zdania był w tej kwestii lekarz zdrojowy 
J. Aleksiewicz. W odpowiedzi na pismo swojego mocodawcy zwracał uwagę, 
że „[…] zły papier (najgorszy) będzie dawał wrażenie niechlujnego świstka” 
[tamże, s. 351]. Ponadto zalecał, by przy prezentowanych przetworach „[…] 
dać małe rycinki. A więc przy borowinie mały worek z borowiną, przy soli 
jodowej znaną flaszkę maleńką soli z etykietą, przy wodach pitnych ryciny 

Fot. 6–7. Popularnym typem ogłoszenia bezpośredniego były ulotki, 
                także drukowane w językach obcych
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flaszek, małe, Karola, Amelii, Józefa, przy Iwonce rycina małej kostki Iwon-
ki”. Nie zapomina też o autopromocji prosząc, „[…] ażeby w zdaniu o Iwon-
ce wspomnąć moje nazwisko, tak jak zaznaczyłem, ze względu na to, że ja 
jestem autorem tej mieszanki i ja wprowadziłem ją w Iwoniczu do handlu” 
[tamże]. 

Poza ulotkami wśród druków firmowych Załuscy stosowali różnego ro-
dzaju broszury. Ten typ ogłoszenia bezpośredniego był bardziej rozbudowany 
od ogłoszenia prasowego i ulotki. Jedną z uproszczonych odmian broszury 
był folder nazywany też składanką. Niewielkie rozmiary zawartego tam tek-
stu były uzupełnieniem zamieszczonych ilustracji. Zaopatrzona w tytuł miała 
stanowić, jak pisał O. Langer: „[…] wstęp do znacznie droższej broszury lub 
katalogu, który się otrzymuje dopiero po nadesłaniu zamówienia” [Langer 
1927, s. 195]. Przykładem takiego druku jest wydany w końcu lat 30. XX 
wieku folder zatytułowany Iwonicz Zdrój. Bogato opatrzony fotografiami, 
przedstawia opis warunków geograficznych i klimatycznych Iwonicza, sto-
sowanych środków leczniczych, leczonych dolegliwości. Podano też infor-
macje o połączeniach komunikacyjnych, liczbie domów mieszkalnych i ich 
wyposażeniu, miejscach noclegowych, restauracjach, sklepach, kościołach, 
trasach wycieczkowych itp. Zarząd Uzdrowiska jednocześnie ostrzegał ku-
racjuszy „[…] przed wynajmowaniem mieszkań za pośrednictwem różnych 
faktorów, naganiaczy, portierów, szoferów itp., interweniujących na stacji 
lub na miejscu w Iwoniczu, jak i przed kierowaniem się wskazówkami po-
chodzącymi od wymienionych, gdyż miarodajnych informacji ważniejszych 
sprawach lokalnych może udzielić tylko Zarząd Komisji Uzdrowiskowej lub 
Dyrekcja Zakładu”. 

Innym jeszcze drukiem reklamowym były informatory. Wydawane na 
każdy rok kalendarzowy, zamieszczały najbardziej istotne wiadomości dla 
kuracjuszy, jak na przykład: taksy kuracyjne, obowiązujące zniżki i promo-
cje, cenniki kąpieli, ryczałtowe pobyty kuracyjne z podziałem na sezony ką-
pielowe, ceny mieszkań i utrzymania. Informatory wydawane były w bardzo 
dużych nakładach, na przykład w 1939 roku zamówiono w jednej z krakow-
skich drukarni trzydzieści tysięcy egzemplarzy informatora w języku pol-
skim, a także w języku niemieckim i francuskim [tamże, s. 336–337]. Jak 
więc widać, do tej formy promocji Załuscy przywiązywali wielką wagę. 
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Dobrym środkiem reklamowym, jak pisał jeden ze znawców reklamy 
uzdrowiskowej, jest prospekt „krótko i estetycznie wydany”, ale, jak zauwa-
ża, „stanowi tylko środek pomocniczy” [Reklama turystyczna i uzdrowiskowa 
1936, s. 29]. Prospekt był uproszczoną formą broszury, przeważnie objętości 
pojedynczego arkusza papieru, złożoną w formie książeczki. Treść prospektu 
była przeważnie krótka, będąc uzupełnieniem ilustracji. Prospekt służył nie 
tylko do zaznajomienia z oferowanym towarem czy usługą, ale też informo-
wał na przykład o sposobie użycia i właściwościach przedstawianych w nim 

Fot. 8–9. Prospekty produktów mineralnych wydawane przez Załuskich 
               w wielotysięcznych nakładach
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produktów. Najczęściej korzystano z nich przy reklamie produktów mineral-
nych oraz sezonów kąpielowych5. [Fot. 8–9]

Podejmując próbę oceny działalności reklamowej iwonickiego zdroju, 
można stwierdzić, że Załuscy znali wszystkie nowoczesne formy reklamy, 
o jakich pisała ówczesna literatura fachowa. Korzystali także w tej dziedzinie 
z doświadczeń innych, starszych i uznanych zdrojowisk w Galicji, na przy-
kład w Krynicy i Truskawcu, podpatrując ich sposoby działania. Promocja 
kultury uzdrowiskowej, jaką stosowali, znajdowała swój wyraz nie tylko 
w stosowanej kampanii reklamowej na łamach prasy ogólnej i specjali-
stycznej, w wydawanych materiałach reklamowych w formie broszur, ulo-
tek, folderów czy listów kupieckich, ale także w szeroko zakrojonej akcji 
wydawniczej (przewodników, albumów, kartek pocztowych), działalności 
wystawienniczej w kraju i zagranicą, a także zapraszaniu do Iwonicza wy-
bitnych ludzi ze świata nauki, dyplomatów i arystokratów. Wszystkie te dzia-
łania służyć miały jednemu celowi: promocji kurortu w kraju i za granicą. Nie 
o wszystkich formach stosowanej promocji iwonickiego zdroju zdołaliśmy tu 
napisać. Myślę, że w niektórych przypadkach głębsza ich analiza mogłaby 
dostarczyć jeszcze wielu interesujących informacji o działalności promocyj-
nej iwonickiego kurortu.
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summary

Spa Advertising: A Case Study of Iwonicz-Zdroj Health Resort before 
World War II 

The purpose of this paper is to point out some problems concerning spa 
advertising illustrated by the example of one of the oldest Polish spa – Iwon-
icz-Zdroj. The chronological framework of the study is marked by the earliest 
written references, mainly press mentions, to Iwonicz-Zdroj from the 1830s 
and the years preceding the outbreak of World War II.

The archive sources of Zaluski’s family of Iwonicz which are kept in the 
Sanok’s branch of the State Archives have been used in the research. 

As follows from the conducted analysis, the Zaluskys were familiar with 
all sorts of modern kinds of advertising described in the specialist literature of 
that time. They learned from the experience of other, older and well known, 
spa resorts in Galicia, including Krynica and Truskawiec. They actively en-
gaged in promoting spa culture which was reflected in a wide advertising 
campaign conducted in general and specialist press, in advertising materials, 
such as brochures, leaflets, folders and mercantile letters. They were also in-
volved in publishing numerous guidebooks, albums and postcards and exhi-
bitions both at home and abroad. Many distinguished scientists, diplomats 
and aristocrats arrived in Iwonicz at their invitation. All these activities had 
a single purpose: to promote the resort at home and abroad. 
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1. jedność słoWiańska 

Pełny rozkwit idei jedności słowiańskiej przypadł na początek lat 40. 
XX wieku1. Było to wynikiem aktywności politycznej Związku Radziec-
kiego, poszukującego w tym czasie sposobu na zahamowanie niemieckiego 
Blitzkriegu. W obliczu bezpośredniego zagrożenia propaganda komunistycz-
na przedstawiała drugą wojnę światową w pryzmacie starcia sił słowiańskich 
z „germańskim najeźdźcą”. Pozwalało to tym samym na kompilację powyż-
szych haseł z wrogością wobec III Rzeszy, przy jednoczesnej pozytywnej 
kreacji ZSRR jako państwa ponoszącego główny ciężar toczącej się wojny. 

1 W swej czystej postaci, a więc bez naleciałości słowianofilskich czy panslawi-
stycznych, idea ta akcentowała łączność kulturową wszystkich Słowian oraz wyra-
żała marzenia o zjednoczonej, silnej Słowiańszczyźnie. Wizja stworzenia szeroko 
pojętej wspólnoty słowiańskiej była jednak trudna do urzeczywistnienia ze wzglę-
du na rozbieżności interesów poszczególnych narodów i państw słowiańskich,  
a także narastających przez lata wśród nich antagonizmów.
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Podkreślając swą odmienność od XIX-wiecznego panslawizmu2, fałszy-
wie akcentowano szacunek dla niepodległości, równości, integralności te-
rytorialnej i tożsamości narodowej wszystkich państw słowiańskich. Wska-
zywano jednocześnie, że wzmiankowany ruch, w odróżnieniu od polityki 
carskiej Rosji, gdzie panslawizm wykorzystywany był w celach imperiali-
stycznych, dążył przede wszystkim do udzielania sobie wzajemnej pomocy 
w sytuacji zagrożenia. Mobilizacją społeczeństw krajów słowiańskich do 
walki ze wspólnym wrogiem zajął się Komitet Wszechsłowiański (KW), 
który ukonstytuował się 5 października 1941 roku w Moskwie [por. Fertacz 
1991, s. 31–45]. 

Po zakończeniu działań militarnych hasło solidarności słowiańskiej stało 
się dodatkowo efektownym i – co nie mniej istotne – efektywnym narzę-
dziem ideologicznej indoktrynacji społeczeństw krajów Europy Środkowo-
-Wschodniej. Rolę pośredników w rozpowszechnianiu idei, jak i promowaniu 
pozytywnego wizerunku Związku Radzieckiego zaczęły pełnić powstające 
w tym czasie narodowe Komitety Słowiańskie (KS).

2. geneza komitetu słoWiańskiego W polsce 

Komitet Słowiański został powołany do życia w sierpniu 1945 roku 
w Warszawie, formalnie jako organizacja społeczna grupująca przedstawi-
cieli nauki, której celem było zaznajomienie społeczeństwa polskiego z kul-
turowym dorobkiem pozostałych narodów słowiańskich. Było to też zgodne 
z duchem wytycznych przedstawionych przez przewodniczącego Komitetu 
Wszechsłowiańskiego Aleksandra Gundorowa w czasie jego wizyty w Pol-
sce, złożonej z okazji obchodów rocznicy bitwy pod Grunwaldem [Grusz-
czyk 2011, s. 104–105]. W rzeczywistości KS stał się jedną z agend aparatu 
propagandy, ściśle powiązanym z partią rządzącą. Nie bez znaczenia był fakt, 
że Polska z racji swojego położenia geograficznego spełniać miała rolę ba-
stionu całego obozu socjalistycznego.

2 Panslawizm to doktryna geopolityczna wyrosła na gruncie słowianofilstwa prze-
ciwstawiającego Rosję słowiańską – Rosji okcydentalnej. Zakładała zjednoczenie 
całej Słowiańszczyzny pod berłem Romanowów. [por. Eberhardt 2010, s. 43–64].
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Przewodniczącym Komitetu w latach 1945–1947 był Mieczysław Mi-
chałowicz3. W kierownictwie stowarzyszenia w pierwszych latach po woj-
nie zasiadał również Henryk Batowski4, Władysław Kowalski5 oraz Józef 
Kostrzewski6 [KSwP, 1, 1945]. W czerwcu 1947 roku doszło do poważnych 
zmian we władzach stowarzyszenia, związanych z ich upolitycznieniem. 
Funkcję prezesa przejął Wacław Barcikowski7, a jego zastępcami zostali: 
Henryk Świątkowski8, Jan Grubecki9, Jan Rabanowski10, Eugeniusz Szyr11 
oraz w dalszym ciągu H. Batowski [KSwP, 2, 1947]. Warto podkreślić, że po-
lityzacja składu Prezydium KS i odsunięcie od władzy przedstawicieli świata 
nauki i kultury były wynikiem zmiany układu sił. Sfałszowanie wyborów 
parlamentarnych z 1947 roku zakończyło dwuletni okres walki o władzę. Eli-
minacja opozycji i zdobycie przez komunistów całkowitej kontroli politycz-
nej w kraju pozwalało już na pełną ingerencję we wszystkie dziedziny życia 
państwowego i społecznego. 

Komitet posiadał siedem oddziałów wojewódzkich: Kraków, Wrocław, 
Warszawa, Łódź, Gdańsk, Katowice i Poznań [KSwP, 12, 1946]. Do współ-
pracy zaproszono szerokie grono pracowników naukowych, przedstawicieli 
środowiska literackiego i dziennikarskiego oraz placówek zajmujących się 

3 Mieczysław Michałowicz (1876–1965) – lekarz, działacz społeczno-polityczny, 
powiązany ze Stronnictwem Demokratycznym (SD).

4 Henryk Batowski (1907–1999) – historyk, slawista.
5 Władysław Kowalski (1894–1958) – literat, działacz społeczno-polityczny, wów-

czas Minister Kultury i Sztuki w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej, po-
wiązany ze Stronnictwem Ludowym (SL).

6 Józef Kostrzewski (1885–1969) – archeolog i muzykolog.
7 Wacław Barcikowski (1887–1891) – prawnik, działacz społeczny i polityczny, 

wówczas wicemarszałek Sejmu Ustawodawczego (SD).
8 Henryk Świątkowski (1896–1970) – prawnik, wówczas Minister Sprawiedliwości, 

powiązany z Polską Partią Robotniczą (PPR).
9 Jan Grubecki (1904–1987) – inżynier, działacz społeczno-polityczny, wówczas 

dyrektor Biura Kontroli przy Radzie Państwa oraz prezes Towarzystwa Przyjaźni 
Polsko-Jugosłowiańskiej (SL).

10 Jan Rabanowski (1907–1958) – inżynier, działacz społeczno-polityczny, wówczas 
Minister Komunikacji i prezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Czechosłowackiej 
(SD).

11 Eugeniusz Szyr (1915–2000) – działacz komunistyczny, wówczas podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu oraz Przewodniczący Towarzystwa 
Przyjaźni Polsko-Bułgarskiej (PPR). 
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upowszechnianiem kultury i oświaty, jak i lokalne elity polityczne oraz dele-
gatów wszystkich legalnie działających ugrupowań politycznych, w tym tak-
że członków opozycyjnego wobec komunistów Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego. W praktyce jednak tylko placówka w Krakowie prowadziła szeroką 
i ożywioną działalność, pomimo trudności finansowych, a udział opozycji 
w pracach komitetu był nader fikcyjny. 

Formalnie głównym partnerem stowarzyszenia stało się Towarzystwo 
Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, które z czasem całkowicie przejęło jego rolę. 
Najbardziej intensywny okres działalności KS przypadł na lata 1945–1947. 
W tym czasie Zarząd Główny KS szczególną uwagę poświęcił sprawie 
propagowana idei przyjaźni Polaków z narodami Związku Radzieckiego. 
Stowarzyszenie brało także aktywny udział w organizacji obchodów świąt 
państwowych i ważnych dla wspólnoty słowiańskiej rocznic historycznych. 
Odwołanie się do etnicznej bliskości Słowian pozwoliło na legitymizację re-
orientacji polskiej polityki zagranicznej na Wschód. 

3. działalność prołużycka komitetu słoWiańskiego

Pomimo negatywnej oceny tworzonego pod auspicjami ZSRR ruchu no-
wosłowiańskiego, nie można zapomnieć o jego interesujących inicjatywach 
podjętych przez narodowe Komitety Słowiańskie. Spośród nich na niewątpli-
wą uwagę zasługuje zaangażowanie polskiego KS w problematykę Serbów 
Łużyckich12. Roszczenia wysuwane przez ich ruch narodowy rozciągały się 
w tym czasie od daleko idących żądań utworzenia niezależnego państwa ser-
bołużyckiego do bardziej umiarkowanych postulatów – przyłączenia Łużyc 
do Polski lub Czechosłowacji [por. Pałys 2014, s. 39–71]. 

Niepodległościowe aspiracje rozbudzone wraz z upadkiem III Rzeszy sta-
ły się przedmiotem dyskusji na zjeździe założycielskim KS w sierpniu 1945 

12 Serbowie Łużyccy (zwani również Łużyczanami lub Serbołużyczanami) to 
najmniejszy naród słowiański (obecnie jego populację szacuje się na około sześć-
dziesiąt tysięcy osób) zamieszkujący położone na pograniczu niemiecko-polsko-
-czeskim Łużyce. Kraina ta swym dzisiejszym terytorium obejmuje głównie połu-
dniowo-wschodnie przygraniczne okręgi w Niemczech. Łużyce dzielą się na Dolne 
(część północna), których głównym ośrodkiem jest Chociebuż (Cottbus), i Górne 
(część południowa) z Budziszynem (Bautzen) jako stolicą tej części regionu. 
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roku13. Referat w tej sprawie wygłosił wówczas Batowski, podkreślając, że 
obowiązkiem wszystkich Słowian (w tym głównie Polaków i Czechów) jest 
ochrona Serbów Łużyckich zarówno przed zagrożeniami zewnętrznymi, jak 
i wewnętrznymi, przede wszystkim zaś przed wynarodowieniem. Stwierdził 
on między innymi, że „[…] w chwili, gdy my, Słowianie zajmujemy czoło-
we miejsce na arenie międzynarodowej, jest rzeczą naszego honoru pamiętać 
o sprawie łużyckiej” [cyt. za: Mildner 1946, s. 32]. 

Tym samym już pod koniec 1945 roku władze stowarzyszenia zainicjo-
wały akcję poparcia ze strony władz państwowych dla dążeń Serbołużyczan. 
W niedługim czasie wycofały się jednak z tego, ograniczając cel swojej dzia-
łalności jedynie do pracy kulturalno-oświatowej [SHB, II/1, 1945]. Przy-
czyną zmiany orientacji był profil polityki ZSRR wobec wschodniej części 
Niemiec, w którym nie mieściły się aspiracje wolnościowe Łużyczan. Uza-
leżnienie polskiej dyplomacji od wytycznych władz radzieckich ostatecznie 
pogrzebały sprawę. Akcję polską hamowały radzieckie ostrzeżenia sugeru-
jące, że popieranie dążeń wolnościowych Serbów Łużyckich jest zbyt po-
chopne i może zaszkodzić staraniom o uznanie granicy zachodniej państwa 
polskiego na Odrze i Nysie Łużyckiej [Šurman 1992, s. 85]. Zmianę stano-
wiska KS widać już wyraźnie w czerwcu 1946 roku. Na łamach jego organu 
prasowego – „Życia Słowiańskiego” stwierdzono, że „nie ma się co łudzić, że 
Łużyce będą wolne. […] wydaje się, że szanse włączenia obszaru łużyckie-
go do Polski czy Czechosłowacji są zupełnie nieprawdopodobne” [Batowski 
1946, s. 176–177].

W dniu 21 stycznia 1946 roku został powołany do życia Referat Łużycki, 
który działał przy Oddziale Wojewódzkim KS w Poznaniu. Była to autono-
miczna jednostka, podlegająca bezpośrednio Ministerstwu Spraw Zagranicz-
nych. Z racji, że odpowiedzialny organ PPR zrezygnował z planów utworze-
nia ogólnokrajowego Towarzystwa Przyjaciół Łużyc, instytucja ta stała się  

13 Na marginesie rozważań warto podkreślić, że problematyka łużycka pojawiła się 
także w programach wielu innych organizacji. Z inicjatywy Polskiego Związku 
Zachodniego powstały między innymi Towarzystwa Przyjaciół Łużyc w Często-
chowie, Krakowie, Opolu, Szczecinie i Wrocławiu. Swoją działalność rozwinął 
także Akademicki Związek Przyjaciół Łużyc w Poznaniu (Prołuż), który pozyskał 
dodatkowo sympatyków na uczelniach Gdańska, Krakowa, Lublina, Łodzi, Toru-
nia, Warszawy i Wrocławia [por. Mieczkowska 2006, s. 78–107].
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de facto naczelną komórką organizacyjną ruchu prołużyckiego w Polsce. 
Głównym założeniem referatu było rozwijanie kontaktów kulturalnych mię-
dzy narodami oraz popularyzowanie tematyki łużyckiej wśród jak najszer-
szych kręgów społecznych. W tym celu kolportowano w Polsce książki te-
matyczne, jak i emitowano w audycjach informacyjnych i publicystycznych 
Polskiego Radia informacje o Serbach Łużyckich. Dodatkowo starano się 
wprowadzić do programów dokształcających kursów słowianoznawczych 
dla nauczycieli szkół wszystkich typów i stopni zajęcia o tematyce łużyckiej. 
Ciekawą wydaje się tu być też inicjatywa zorganizowania w jednym z gim-
nazjów na Dolnym Śląsku klas dla młodzieży łużyckiej oraz wsparcie dla 
serbołużyckich organizacji narodowych w ich walce o wcześniejsze zwol-
nienie jeńców narodowości serbołużyckiej (byłych żołnierzy Wehrmachtu) 
z obozów pracy przymusowej [KSwP, 103, 1946]. 

Większość z tych działań nie udało się jednak zrealizować. Początkowo 
wydawało się, że największe szanse powodzenia miała wzmiankowana ini-
cjatywa oświatowa. Już wiosną 1946 roku Referat Łużycki podjął starania 
zorganizowania przy gimnazjum w Zgorzelcu specjalnych klas dla młodzie-
ży serbołużyckiej z dwoma przedmiotami wykładanymi w języku ojczystym. 
Do końca roku lokalne władze były gotowe na przyjęcie pierwszych serbołu-
życkich uczniów (dwadzieścia pięć osób). Niestety z powodów formalnych, 
tj. braku przepustek uprawniających do przekroczenia granicy dla dzieci i pe-
dagoga, który miał prowadzić zajęcia językowe oraz wykładać geografię i hi-
storię, starania te zakończyły się fiaskiem [Kuberski, Pałys 2005, s. 147–148].

 Nie udało się również wprowadzić tematyki łużyckiej w sposób trwały do 
programów kursów dla nauczycieli. Warto jednak wspomnieć, że organizacją 
pierwszego szkolenia (październik–grudzień 1945 roku) zajmował się oddział 
KS w Krakowie, którego przewodniczącym był wtedy Tadeusz Grabowski14, 
a wśród wykładowców znaleźli się między innymi Tadeusz Lehr-Spławiń-
ski15 i wzmiankowany już Henryk Batowski [SHB, II/2, 1946]. Wszyscy byli 
znanymi serbofilami. 

W interesującym nas okresie problematyka łużycka była za to stale wi-
doczna na łamach przywołanego wcześniej „Życia Słowiańskiego” – funk-

14 Tadeusz Grabowski (1871–1960) – historyk literatury. 
15 Tadeusz Lehr-Spławiński (1891–1965) – językoznawca i slawista, członek władz 

KS w latach 1945–1953.
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cjonującego jako pierwszy, i do końca 1948 roku jedyny, powojenny periodyk 
slawistyczny16. Był to magazyn przeznaczony dla polskich elit intelektual-
nych, informujący je o sukcesach Słowian na arenie międzynarodowej oraz 
rozpowszechniający informacje o konieczności ścisłej współpracy ze Związ-
kiem Radzieckim. Funkcję redaktora pełnił wówczas Henryk Batowski, a wy-
odrębniony dział łużycki nadzorowała Bożena Modelska17. W połowie 1947 
roku władze radzieckie skrytykowały profil czasopisma, wskazując na brak 
zdecydowanego oblicza ideowo-politycznego. Nakazano redakcji położenie 
głównego nacisku na propagowanie osiągnięć władzy ludowej, pochwałę 
nowego ustroju oraz afirmację międzynarodowej współpracy ze wschodnim 
sąsiadem [DP, 540, 1947]. 

Bardzo aktywnie na rzecz Łużyc działał także oddział KS we Wrocławiu 
ze Stanisławem Piaskowskim18 na czele (PPS). W lipcu 1947 roku członko-
wie wrocławskich struktur stowarzyszenia wystąpili do Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych z prośbą o subwencję na urządzenie bursy i stypendia dla 
kilkudziesięciu uczniów mających rozpocząć naukę w zgorzeleckim gimna-
zjum. Poza tym, opracowali również szereg konkretnych propozycji wsparcia 
serbołużyckich dążeń narodowościowych, w tym utworzenie po polskiej stro-
nie Nysy Łużyckiej gminy zamieszkanej przez Serbołużyczan [Pałys 2014,  
s. 298–299].

Wrocławska sekcja wydawnicza Komitetu zainicjowała również pracę 
nad specjalną serią poświęconą problematyce słowiańskiej przeszłości ziem 
położonych na wschód od Łaby. Ostatecznie wydano jedynie dwie broszu-
ry. Latem 1946 roku ukazała się praca autorstwa Karola Stojanowskiego19 
pt. O reslawizację wschodnich Niemiec, która wzbudziła wiele kontrowersji 
wśród władz polskiego Komitetu. Uważał on, że przychylność państw sło-
wiańskich z jednej strony i silny ucisk narodowy ze strony Niemiec z drugiej, 
dodatkowo pobudzą separatyzm słowiański. Mając na uwadze szczepowe 

16 W latach 1946–1947 pismo zaopatrzone było w podtytuł „Miesięcznik poświęco-
ny sprawom słowiańskim i pokojowemu współżyciu narodów”.

17 Bożena Modelska (1916–1974) – asystentka przy Katedrze Geografii UJ, tłumacz 
z języków rosyjskiego i ukraińskiego. W latach 1945–1946 pełniła funkcję sekre-
tarza redakcji. 

18 Stanisław Piaskowski (1901–1963) – działacz państwowy, wówczas wojewoda 
wrocławski. 

19 Karol Stojanowski (1895–1947) – antropolog i działacz polityczny.
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zróżnicowanie dawnych Słowian oraz różny stopień ich zgermanizowania, 
wysunął śmiały postulat utworzenia na północno-wschodnim terenie Nie-
miec dwóch będących pod międzynarodową ochroną państw: łużyckiego 
i połabskiego. Miały one w przyszłości pomniejszyć niemiecki potencjał 
wojenny, odbierając realne możliwości podboju sąsiednich narodów, stano-
wiąc jednocześnie naturalną przeszkodę w ewentualnym kolejnym Drang 
nach Osten. Postulat ten traktował jako akt sprawiedliwości dziejowej [por. 
Stojanowski 1946, s. 19–27].

Zajęcie przez Karola Stojanowskiego tak wyraźnego stanowiska w spra-
wie Serbów łużyckich i Słowian połabskich spotkało się z krytyką władz sto-
warzyszenia i doprowadziło do wykluczenia go z szeregów Komitetu. Na-
czelnik Wydziału Kultury i Sztuki we Wrocławiu uznał jego broszurę za rzecz 
wysoce niewłaściwą i kompromitującą ideę jedności słowiańskiej. W opinii 
na jej temat stwierdził: „Jaki byłby odgłos w polityce międzynarodowej, gdy-
by postawiono sprawę Łużyc w skali proponowanej przez Stojanowskiego 
i w dodatku obciążono by ją równoległym pomysłem tworzenia państwa po-
łabskiego i przyznaniem obu państwom prawa przymusowej akcji reslawiza-
cji? Czy wysuwanie tak prowokacyjnych pomysłów w publikacji Komitetu 
Słowiańskiego jest rzeczą poważną?” [cyt. za: KSwP, 7, 1946].

Podobny los spotkał kolejną publikację – tym razem autorstwa Tadeusza 
Grabowskiego pt. Łużyczanie, ich walka, klęski i triumf. Została ona ocenzu-
rowana przez miejskie Biuro Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, 
co przesądziło ostatecznie o niemożności kontynuacji wrocławskiej serii. 
W konstatacji należy podkreślić, że negatywny stosunek działaczy Komitetu 
do inicjatyw Stojałowskiego czy Grabowskiego wiązał się z niechęcią do ja-
kiegokolwiek politycznego zaangażowania na rzecz Łużyc.

Jednym z najistotniejszych dla ruchu nowosłowiańskiego wydarzeń roku 
1946 był Zjazd Słowiański w Belgradzie, który odbył się w dniach 8–11 
grudnia. Ogólnosłowiańskie forum miało za zadanie potwierdzić autentycz-
ne pragnienie sojuszu wszystkich Słowian z ZSRR, jak i zagwarantować mu 
możliwość ingerencji w wewnętrzne sprawy poszczególnych państw. Zjazd 
miał również udowodnić państwom koalicji antyhitlerowskiej, że powojenna 
współpraca narodów słowiańskich jest jednym z filarów pokoju, a Związek 
Radziecki jedynym gwarantem utrzymania status quo w Europie Środkowo-
-Wschodniej [Gruszczyk 2014, s. 163–164].
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 Serbołużyczanie mieli wówczas nadzieję, że uda im się uzyskać między-
narodowe wsparcie dla wyłączenia Łużyc z Niemiec [Pałys 2014, s. 58–59]. 
Przebieg obrad przyniósł im jednak rozczarowanie. Dowodem obojętności, 
a nawet niechęci organizatorów zjazdu wobec sprawy Serbów Łużyckich było 
całkowite pominięcie informacji na ich temat nie tylko w głównych wystą-
pieniach programowych delegatów Związku Radzieckiego, Jugosławii, Buł-
garii, Czechosłowacji i Polski, lecz także w referatach o tematyce narodowej 
oraz w przemówieniach i dyskusji. Sytuacja powtórzyła się pół roku później 
w Warszawie, podczas II plenum Komitetu Ogólnosłowiańskiego w Warsza-
wie (15–22 czerwca 1947 roku), gdy reprezentant narodu serbołużyckiego 
nie otrzymał prawa do bezpośredniego udziału w obradach [KSwP, 45, 1947].

4. podsumoWanie 

Działaczom Komitetu Słowiańskiego w Polsce nie udało się skłonić rzą-
du polskiego do zdecydowanego (i co ważniejsze – skutecznego) wsparcia 
serbołużyckich dążeń wolnościowych. Faktem jest, że pozytywny począt-
kowo stosunek polskich komunistów do obrony praw wolnościowych Ser-
bołużyczan zmienił się na przełomie 1946 i 1947 roku. Miało to związek 
z nową koncepcją Józefa Stalina, co do przyszłości państwa niemieckiego, 
pieczętując ostatecznie los Łużyc i jej mieszkańców. Dodatkowo sprawy 
komplikował narastający konflikt w łużyckim ruchu narodowym, coraz moc-
niej infiltrowanym przez komunistów wschodnioniemieckich. Niezależnie od 
powyższego, nie sposób pominąć wkładu stowarzyszenia w popularyzację 
tematyki łużyckiej wśród polskiego społeczeństwa. 
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summary

Slavo-germanic borderline. Slavic Committee towards Lusatia be-
tween 1945 and 1947 – the outline of the issue (abstract).

The most rapid development of the pro-lusatia movement took place in 
the second half of the 1940’s. Propelled by the political journalism, which 
focused on the Oder-Neisse line, the interest in and sympathy towards Lusatia 
in the given period reached its climax. Lusatian issues were also present in 
the political program of Slavic Committee appointed in Poland in 1945. The 
committee made a great effort to bring the two nations closer, especially con-
centrating on the culture. However the authorities of the committee failed to 
encourage Polish government to support more decisively Lusatian indepen-
dence tendencies. The positive attitude towards Sorbs’ independence shown 
by Polish communists had changed between 1946 and 1947. The change was 
caused by the Joseph’s Stalin new idea towards the future of Germany and it 
ultimately determined Lusatia’s fate.
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1. WproWadzenie

Kształtowanie właściwego światopoglądu, świadomości i tożsamości 
stało się w państwach komunistycznych jednym z najważniejszych zadań 
podjętych przez władze wobec młodego pokolenia. Zdawano sobie sprawę, 
że skuteczność „walki” o swoisty „rząd dusz”, a więc przekonania, poglądy 
i postawy tej części społeczeństwa, będzie decydować o przyszłości systemu. 
Zgodnie ze słowami Stalina, traktowanymi przez komunistów jak dyrektywa, 
polityka wobec młodzieży wpłynąć miała na wychowanie „nowych kadr pra-
cujących w duchu dyktatury proletariatu” [Stalin 1950, s. 3]. Młodzi ludzie 
mieli utożsamiać się z ideologią władzy, nowym państwem, wspierać rzą-
dzących i karnie wykonywać zadania narzucane przez komunistyczny reżim 
[Theiss 1997, s. 250; Bäcker 1997, s. 242–243]. Działania zmierzające do 
stworzenia „nowego” człowieka podjęto jeszcze w okresie międzywojennym 
w ZSRR, a kierunki sowieckiej pedagogiki wyznaczyli wówczas Anton Ma-
karenko, Iwan Kairow i Michaił Kalinin1.

1 Koncepcje wychowawcze sowieckich pedagogów upowszechniano w Polsce 
w latach 50., między innymi tłumacząc i publikując ich dzieła, a także propagu-
jąc teorie wychowawcze, zob.: Kairow I., 1950, Pedagogika, t. 1–2, Warszawa, 
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Wzorce sowieckiej międzywojennej polityki oświatowej wdrażano po 
wojnie w Polsce, ze szczególnym nasileniem do 1956 roku. Jednak w wyniku 
zmiany granic państwo polskie było zróżnicowane wewnętrznie. Włączone 
ziemie zachodnie i północne nazywane wówczas Ziemiami Odzyskanymi 
różniły się specyfiką społeczno-gospodarczą od tzw. ziem starych [Makowski 
2006, s. 59–78]. Na Warmii i Mazurach, a więc w południowej części przed-
wojennej niemieckiej prowincji Prusy Wschodnie, zamieszkiwała ludność 
niejednolita narodowo, etnicznie, kulturowo, językowo i religijnie. Obok 
Niemców teren ten zamieszkiwali autochtoni, czyli ci, którzy nazywali siebie 
Mazurami i Warmiakami, a także polscy osadnicy oraz, po 1947 roku, ludność 
ukraińska przesiedlona w ramach akcji „Wisła”. Działaniami oświatowymi 
objęto więc ogół młodzieży – dzieci osadników, przesiedleńców, tzw. repa-
triantów (ekspatriantów) z Kresów Wschodnich, a także ludności rodzimej.

Niejednolitość społeczna wymagała jednak od władz komunistycznych 
rozszerzenia indoktrynacji politycznej o inne elementy oddziaływań, które 
miały na celu wykształcenie, a właściwie próbę narzucenia pożądanej toż-
samości młodemu pokoleniu autochtonów na Warmii i Mazurach. Obok bo-
wiem wyrabiania pożądanego stosunku do nowego ustroju politycznego pod-
jęto działania zmierzające do narzucenia poczucia przynależności do narodu 
polskiego. Wachlarz oddziaływań władz wzbogacono więc o elementy repo-
lonizacji, a wobec niektórych także polonizacji. Szczególne nasilenie owych 
oddziaływań w okresie powojennym przypadło na lata 1945–1956, stąd autor 
przyjął je za cezury chronologiczne swego referatu. Po 1956 roku władze nie 
różnicowały działań podejmowanych wobec młodzieży na Warmii i Mazu-
rach, uznając, że po wyjazdach z lat 1955–1956 „problem” z autochtonami 
sam się rozwiązał.

W tekście niniejszym autor podejmie próbę odpowiedzi na pytania: 
w jakich formach prowadzono wobec młodzieży autochtonicznej działania 
oświatowe, czy miały one na celu wyłącznie repolonizację, czy jednak wobec 
niektórych były polonizacją oraz jakie skutki przyniosła polityka oświatowa 
wobec młodych autochtonów?

wyd. Nasza Księgarnia; Bołdyrew N.I. , 1950, M.I. Kalinin o wychowaniu komuni-
stycznym, Warszawa, wyd. Książka i Wiedza; Makarenko A., 1955–1957, Dzieła,  
t. 1–7, Warszawa, wyd. PZWS.
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2. koncepcje pracy z młodzieżą autochtoniczną

Jak już wspomniano, Prusy Wschodnie do 1945 roku były obszarem za-
mieszkałym przez ludność niejednolitą narodowo, etnicznie, kulturowo, ję-
zykowo i religijnie. Ci spośród miejscowej ludności, którzy mimo ewakuacji 
zarządzonej przez władze hitlerowskie pozostali na Warmii i Mazurach, zo-
stali poddani akcji weryfikacyjnej mającej na celu wyłonienie ludności „pol-
skiej” spośród „niemieckiej”. Osoby uznane za ludność niemiecką poddano 
akcji przesiedleńczej. W związku z tym, że nie wszyscy ci, którzy zostali 
„zweryfikowani” jako Polacy, identyfikowali się z polskością, podjęto wobec 
nich różne działania mające na celu repolonizację. Szczególne zainteresowa-
nie wykazywano młodym pokoleniem, które miało włączyć się w budowę 
nowego państwa i ustroju. Działania wobec dzieci i młodzieży podejmowano 
w szkołach, podczas organizowanych kursów repolonizacyjnych i w organi-
zacjach młodzieżowych.

Koncepcje metod repolonizacyjnych wobec młodego pokolenia ludności 
rodzimej Prus Wschodnich zaczęto wypracowywać jeszcze w czasie okupa-
cji. Zajęła się tym między innymi działająca w podziemiu Tajna Organizacja 
Nauczycielska, która powołała zespół dla Prus Wschodnich, którym kiero-
wał Jan Bystroń, a w jego skład weszli: Ludwik Ekert, Oskar Kotula, Karol 
Małłek i Zofia Wilczyńska [Małłek 1970, s. 119]. Włączenie do zespołu osób 
z Pomorza, Działdowszczyzny i Śląska, które w okresie międzywojennym 
prowadziły pracę repolonizacyjną, miało pomóc w wypracowaniu skutecznej 
polityki oświatowej wobec autochtonów. Głównym założeniem przyjętym 
przez powyższy zespół było podjęcie długofalowych działań wobec młodego 
pokolenia zmierzających do skłonienia go do polskości.

Drugim ośrodkiem, który podjął się opracowania koncepcji polityki wo-
bec ziem zachodnich i północnych, w tym także działań oświatowych w sto-
sunku do rodzimej młodzieży, było Biuro Ziem Zachodnich, które w podsta-
wach programowych dotyczących tzw. ziem nowych, podkreśliło, że „[…] 
oświacie przypadnie przodująca rola odbudowy, odradzania, rozszerzania 
i utrwalania polskości ziem nowych” [AAN, KC PPR, 202/III/165, Podsta-
wy programowe dotyczące Ziem Nowych]. W dokumencie tym podkreślono 
także potrzebę opracowania odrębnych programów dla szkół i placówek two-
rzonych na tzw. Ziemiach Odzyskanych w pierwszym okresie ich integracji 
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z tzw. ziemiami starymi. Miały one uwzględniać konieczność realizowania 
zajęć z młodzieżą rodzimą, które w pierwszej kolejności winny być poświę-
cone repolonizacji.

Potrzebę prowadzenia pracy oświatowej wobec młodych autochtonów na 
Warmii i Mazurach dostrzegał także działający w podziemiu Związek Ma-
zurów (Jerzy Burski, Gustaw Leyding, Fryderyk Leyk, Edward Małłek, Ka-
rol Małłek, Hieronim Skurpski, Jan Szczech i Bohdan Wilamowski), który 
w 1944 roku za pośrednictwem PKWN przedłożył ówczesnemu prezydento-
wi KRN Bolesławowi Bierutowi Memoriał, w którym postulowano objęcie 
działalnością oświatową ludności rodzimej. Dzieci i młodzież młodsza miały 
być poddane procesowi repolonizacji w szkołach, natomiast młodzież starsza 
i dorośli w ramach kursów języka polskiego i wiedzy o Polsce oraz uniwersy-
tetów ludowych [Małłek, 1970, s. 171–177]. Szczególną rolę przypisywano 
tej ostatniej formie pracy kulturalno-oświatowej, która miała swoje tradycje 
na ziemiach polskich i udział w rozwoju życia kulturalnego wsi. Zamierzano 
wykorzystać ją w przebudowie świadomości narodowej i tworzeniu nowej 
tożsamości ludności rodzimej na Warmii i Mazurach. Postulowano utworze-
nie przynajmniej jednego uniwersytetu ludowego w każdym powiecie [AAN, 
MIiP, 776, Memoriał Związku Mazurów].

Czas pokazał, że koncepcje oświatowe wypracowane jeszcze w czasie woj-
ny przez wspomniane wyżej ośrodki w niewielkim stopniu zostały uwzględ-
nione przez nowe władze po jej zakończeniu. Praktyka życia oświatowego 
okazała się inna. Decydujący wpływ na działania oświatowe wywarła polity-
ka ówczesnych władz centralnych, które nie dostrzegały złożoności problemu 
ludności rodzimej na Warmii i Mazurach. W tym miejscu warto wspomnieć, 
że Ministerstwo Ziem Odzyskanych, mające zająć się całokształtem polityki 
państwa wobec nowo włączonych terenów, utworzono dopiero w listopadzie 
1945 roku, a właściwą działalność rozpoczęło wiosną 1946 roku [por. Belzyt 

1999, s. 204]. Dodatkowym problemem był niewłaściwy dobór osób, które 
weszły w skład zespołu Pełnomocnika na Okręg Mazurski. Znaleźli się wśród 
nich ludzie nieznający specyfiki terenu i zawiłych zagadnień narodowościo-
wych na Warmii i Mazurach. Stąd działania oświatowe w Okręgu Mazurskim 
w pierwszych miesiącach powojennych charakteryzowały się inicjatywami 
oddolnymi, spontanicznymi działaniami miejscowych, przedwojennych pol-
skich działaczy oświatowych, a także nauczycieli osadników.
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3. szkoły poWszechne (1946–1947 szkoły podstaWoWe)

Jednym z najważniejszych miejsc oddziaływań oświatowych wobec mło-
dzieży autochtonicznej miała być szkoła. Jednak w pierwszych powojennych 
latach organizacja szkół i placówek oświatowych na Warmii i Mazurach była 
trudna ze względu na problemy kadrowe. Pierwsze szkoły powszechne na 
Warmii i Mazurach powstały w powiecie olsztyńskim wiosną 1945 roku. 
Były to placówki pierwszego stopnia z jednym nauczycielem. Pełniły wów-
czas dwojaką funkcję: opiekuńczo-wychowawczą i repolonizacyjną. Nacisk 
na naukę języka polskiego wynikał między innymi z faktu, że jego znajomość 
była bardzo słaba [Radziszewska 2011, s. 66–86].

Na skutek wspomnianych problemów kadrowych początkowo szkoły po-
wstawały tam, gdzie mieszkały osoby zdolne do podjęcia pracy oświatowo-
-wychowawczej. W miejscowościach zamieszkałych w przeważającej liczbie 
przez ludność rodzimą było to trudne. Od maja do lipca 1945 roku zorganizo-
wano więc w Olsztynie kurs pedagogiczny doszkalający dwadzieścia osiem 
dziewcząt miejscowego pochodzenia – kandydatek do zawodu nauczyciel-
skiego. Nauka obejmowała obok języka polskiego także historię Polski oraz 
podstawy pedagogiki i psychologii. Wszystkie absolwentki trafiły do szkół 
powiatu olsztyńskiego, a więc na Warmię. Większy problem występował na 
terenie Mazur, na którym szkoły tworzono w oparciu o kadrę przybyłą z in-
nych obszarów Polski [tamże, s. 66–86].

Odmienną formą przygotowania nauczycieli rekrutujących się z rodzi-
mej ludności było zachęcanie lepiej wykształconej młodzieży miejscowej do 
wstępowania do tworzonych od 1945 roku na terenie Warmii i Mazur liceów 
pedagogicznych. Do 1949 roku odsetek młodzieży autochtonicznej uczącej 
się w tych szkołach był dość wysoki, szczególnie w powiatach, w których 
udział ludności rodzimej w strukturze społecznej był znaczny (olsztyńskim, 
mrągowskim). Dla przykładu w liceum pedagogicznym w Mrągowie w roku 
szkolnym 1946–1947 aż 76,2% uczniów było Mazurami. W roku szkolnym 
1948–1949 w trzech liceach pedagogicznych (Mrągowo, Lidzbark Warmiń-
ski, Ostróda) utworzono po jednej klasie wyłącznie dla młodzieży autochto-
nicznej, co pozwoliło w pierwszym okresie na zindywidualizowanie progra-
mu nauczania nastawionego na intensywną naukę języka polskiego. Wyraźny 
spadek liczby młodzieży rodzimej w zakładach kształcenia nauczycieli nastą-
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pił w latach 1949–1953, a więc na okres, w którym władze zaostrzyły polity-
kę wobec autochtonów. W 1950 roku odsetek uczniów autochtonów w tych 
placówkach wynosił 13,7%, w 1951 – 8,5%, w 1952 – 7,5%, a w 1953 – 5,8% 
[APO KW PZPR, 50/VII/66]. Jak zanotował Filipkowski: „Przyczyny tego 
faktu miały swe źródła w przesłankach natury politycznej, które towarzyszy-
ły rozwiązywaniu problemu ludności autochtonicznej w latach 1949–1952. 
Popełnione wówczas błędy odbiły się także na stosunku ludności mazurskiej 
i warmińskiej do szkoły polskiej” [1978, s. 129].

Kłopoty kadrowe Kuratorium Okręgu Szkolnego w Olsztynie starało się 
rozwiązać zabiegając w Ministerstwie Oświaty o przysłanie kadry ze Śląska 
Cieszyńskiego, gdyż, jak przypuszczano, nauczyciele z tego obszaru, w więk-
szości wyznania ewangelickiego, łatwiej mogliby zdobyć zaufanie miejsco-
wej ludności mazurskiej. Starania te nie doprowadziły jednak do znaczącego 
napływu pedagogów z tego obszaru [tamże, s. 113].

Dzieci autochtonów, mimo ukończenia przed 1945 roku kilku klas w szko-
łach niemieckich, ze względu na słabą znajomość języka polskiego rozpoczy-
nały naukę od podstaw. Stąd początkowo w klasach znaleźli się uczniowie 
w różnym wieku, o różnych doświadczeniach życiowych wyniesionych z cza-
sów wojny. Nie sprzyjało to efektywności nauczania. Naukę rozpoczynano 
od nauki języka polskiego w mowie i piśmie, której poświęcano od dwóch do 
czterech godzin dziennie. Ze względu na brak polskich książek, nauczyciele 
wykorzystywali wszelkie druki w języku polskim, w tym także teksty religij-
ne, które przepisywali w wielu egzemplarzach. Tak przygotowane pomoce 
dydaktyczne stawały się dla wielu autochtonów pierwszymi podręcznikami 
do nauki języka polskiego. Do nauki wplatano także lekcje śpiewu i recytacji 
polskich wierszy. O wadze nauki śpiewu jako skutecznego narzędzia repolo-
nizacji świadczy fakt, że władze centralne wprowadziły go od 1 października 
1945 roku jako obowiązkowy przedmiot nauki w okręgach szkolnych na tzw. 
Ziemiach Odzyskanych [DUMO 1945, nr 4, Zarządzenie Ministra Oświaty 
z 1.09.1945]. Dopiero po opanowaniu języka polskiego nauczyciele dokony-
wali wtórnej selekcji, której głównymi kryteriami była wiedza i umiejętności 
oraz wiek uczniów, kierując ich do różnych klas (najczęściej od I do IV).

Początkowo szkoły tworzono w miejscowościach liczniej zamieszkałych 
przez ludność polską. Dopiero później, w miarę napływu nauczycieli, obo-
wiązkiem szkolnym obejmowano dzieci niezweryfikowanych autochtonów 
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w wieku od siedmiu do czternastu lat, jeżeli ich rodzice nie sprzeciwiali 
się. Regulował tę kwestię okólnik ministra oświaty z 14 sierpnia 1945 roku, 
w którym czytamy: „Bez specjalnych zastrzeżeń należy przyjmować do szkół 
dzieci, które zostały wciągnięte na jedną z niemieckich list narodowych […] 
jeżeli w r. kalendarzowym 1945 liczą mniej niż 14 lat” [DUMO 1945, nr 4, 
Okólnik nr 41 z 14.08.1945]. Jedynie dzieci ludności niemieckiej oczekują-
cej na wyjazd nie podlegały obowiązkowi szkolnemu. W tym miejscu warto 
jednak wspomnieć, że część rodzin zweryfikowanych po pewnym czasie roz-
myślała się i składała podania o wyjazd do stref okupacyjnych w Niemczech. 
Z kolei na to nie pozwalały polskie władze administracyjne. Spora część ro-
dzin autochtonicznych mimo weryfikacji niechętnie odnosiła się do polskich 
szkół. Rosnące rozczarowanie do polskich władz i brak wiary w trwałość 
powojennych zmian politycznych wywoływały reakcje sabotowania przez 
rodziców obowiązku szkolnego ich dzieci. Pod koniec 1946 roku ponad 
50% dzieci z rodzin miejscowych uchylało się od obowiązku szkolnego. 
W kolejnych latach wskaźnik ten spadł tylko nieznacznie [por. Belzyt 1999,  
s. 79]. W 1950 roku KW PZPR w Olsztynie zobowiązał struktury powiato-
we i gminne, aby te „rozpracowały” „[…] stałą, systematyczną, przynajmniej 
raz w miesiącu, kontrolę nad uczęszczaniem do szkół podstawowych dzieci 
ludności autochtonicznej wciągając do kontroli komitety rodzicielskie i opie-
kuńcze” [APO KW PZPR, 1141/258, Polecenia pracy wśród ludności auto-
chtonicznej w myśl postanowień Biura Politycznego, k. 158].

Na przełomie 1948 i 1949 roku w wyniku zaostrzenia polityki wobec auto-
chtonów przyspieszono weryfikację tych, którzy się jej opierali. Na ogół była 
to ludność niemiecka, której z jednej strony w pierwszych miesiącach po-
wojennych nie wysiedlono z Warmii i Mazur, a z drugiej strony w kolejnych 
latach nie poddawała się weryfikacji. Wprowadzenie wobec niej przymusu 
i zaliczenie w poczet autochtonów, czyli Warmiaków i Mazurów, prowadziło 
do rozciągnięcia obowiązku szkolnego na jej dzieci. Dlatego po przeprowa-
dzeniu „dodatkowej” weryfikacji w lutym i marcu 1949 roku zaistniała po-
trzeba uruchomienia kolejnych placówek oświatowych dla dzieci ludności 
miejscowej w powiatach mrągowskim, szczycieńskim i piskim. W związku 
z tym utworzono czterdzieści dwie nowe szkoły podstawowe, a w dwudziestu 
ośmiu podniesiono stopień organizacyjny, umożliwiając pełne wykształcenie 
podstawowe [Filipkowski 1978, s. 117]. Warto jednak wspomnieć, że wobec 
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tej części ludności Warmii i Mazur nie należy mówić o repolonizacji, lecz 
polonizacji.

Wspomniane zaostrzenie polityki wobec ludności rodzimej w 1948 roku 
prowadziło do zjawiska odchodzenia od polskości tych, którzy początkowo 
poddawali się procesowi repolonizacji. Nachalny stalinowski aparat propa-
gandowy przedstawiał autochtonów jako potencjalnych agentów wrogich 
państw i rewizjonistów. W efekcie tych działań wystąpiło zjawisko, które 
można nazwać samowolną regermanizacją. Ludność miejscowego pocho-
dzenia przestała wiązać swą przyszłość z Polską. W 1953 roku na plenum 
KW PZPR zauważono: „Słaba jest praca masowo-polityczna z ludnością au-
tochtoniczną. Wróg ma tam większy dostęp od nas. W dalszym ciągu słychać 
język niemiecki i to wśród młodzieży do lat 7-miu wychowanych już w na-
szych warunkach” [APO, KW PZPR, sygn. 1141/90, s. 7].

Malejący odsetek dzieci autochtonów w szkołach w latach 1951–1956, 
obok wspomnianego zjawiska regermanizacji, wynikał także z niskiego przy-
rostu naturalnego w grupie ludności rodzimej, co było efektem po części fe-
minizacji rodzin, po części zaś wynikającej z niej pauperyzacji autochtonów. 
W roku szkolnym 1951–1952 dzieci autochtonów stanowiły 18,2% uczniów 
w szkołach na Warmii i Mazurach. W kolejnych latach wskaźnik ten spadał. 
W roku szkolnym 1953–1954 wyniósł 14,4%, a w roku szkolnym 1955–1956 
– 8,7%. Innym zjawiskiem było porzucanie szkoły przez uczniów z rodzin au-
tochtonicznych po ukończeniu czternastego roku życia. Dla przykładu w roku 
szkolnym 1952–1953 dzieci ludności rodzimej stanowiły w szkołach podsta-
wowych 17,2% uczniów, ale dla klas siódmych wskaźnik ten wynosił jedynie 
8%. Sprawozdania i relacje wizytatorów olsztyńskiego kuratorium i mini-
sterstwa oświaty zawierają informacje o lekkomyślnej rezygnacji uczniów 
w ciągu roku szkolnego [AAN, Min. Ośw., sygn. 283/1283, s. 3–45]. Wydaje 
się jednak, że nie zawierają właściwej diagnozy tego społecznego zjawiska. 
Świadczyć wszak ono może o tym, że dzieci ludności rodzimej po spełnieniu 
ciążącego na nich obowiązku szkolnego, porzucały szkoły, gdyż najprawdo-
podobniej nie wiązały swej przyszłości z państwem polskim. Chcąc jednak 
uniknąć nieprzyjemności z powodu ewentualnego łamania obowiązku, nie 
porzucali szkół wcześniej, lecz realizowali go zgodnie z prawem do czterna-
stego roku życia.
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Zdecydowanie mniejszy odsetek stanowiły dzieci autochtonów w szkołach 
średnich ogólnokształcących na Warmii i Mazurach. Według stanu na 1 paź-
dziernik 1946 roku stanowili oni zaledwie 3,1% ogółu uczniów [Filipkowski 
1978, s. 136]. Było to wynikiem trudnej sytuacji materialnej rodziców (ko-
nieczność zapewnienia dzieciom zakwaterowania), a także słabej znajomości 
języka polskiego oraz wspomnianej wyżej niechęci do polskiego szkolnictwa 
i braku obowiązku szkolnego dla młodzieży powyżej czternastego roku życia.

4. kursy repolonizacyjne i uniWersytety ludoWe

Szkoła nie była jedyną formą oddziaływań oświatowych wobec miejsco-
wej młodzieży. Próbę kształtowania tożsamości starszej młodzieży i doro-
słych Warmiaków i Mazurów w pierwszych latach po wojnie podjęto także 
podczas organizowanych kursów repolonizacyjnych, które, poza nauką histo-
rii Polski i regionu, zajmowały się między innymi nauką języka polskiego. 
Nie zdołały one objąć swym oddziaływaniem całej młodzieży autochtonicz-
nej niewładającej polszczyzną. Według badaczy od sierpnia 1945 do czerwca 
1950 roku kursy repolonizacyjne ukończyło nieco ponad szesnaście tysięcy 
autochtonów [por. Filipkowski 1985, s. 106; Łukaszewicz 1985, s. 141]. Kur-
sy te, poza głównym celem, realizowały także inne; ich ukończenie zwień-
czone nabyciem elementarnych umiejętności posługiwania się językiem pol-
skim pozwalało autochtonom na podjęcie pracy zawodowej poza rolnictwem 
lub umożliwiało kontynuowanie nauki. Problemem było jednak to, że nie 
wszyscy autochtoni chcieli uczyć się nowego języka. Doznali po wojnie wie-
lu krzywd. Abominacja do nowej władzy doprowadziła do tego, że „sukcesy” 
repolonizacyjne okazały się krótkotrwałe [por. Sakson 1999, s. 65–66].

Bardziej przemyślanym elementem polityki oświatowej wobec starszej 
młodzieży autochtonicznej było utworzenie dwóch Uniwersytetów Ludo-
wych (UL) działających w województwie olsztyńskim. Mazurski Uniwersy-
tet Ludowy powstał w Rudziskach Pasymskich w powiecie szczycieńskim, 
a jego dyrektorem został Karol Małłek2. Drugim był Warmiński Uniwersytet 

2 Karol Małłek (1898–1969) – mazurski działacz, publicysta, pisarz, folklorysta 
i nauczyciel. Podczas drugiej wojny światowej reaktywował w konspiracji Zwią-
zek Mazurów. Po wojnie współzałożyciel i kierownik Mazurskiego Uniwersytetu 
Ludowego.
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Ludowy w Jurkowym Młynie w powiecie morąskim, kierował nim Jan Bo-
enigk3. Jak już wyżej wspomniano, członkowie Związku Mazurów jeszcze 
w czasie okupacji postulowali utworzenie tego typu placówek we wszystkich 
powiatach na Warmii i Mazurach.

Koncepcje działania wypracowane przez oba UL różniły się. Karol Mał-
łek zakładał, że droga do polskości młodzieży rodzimej prowadzi przez ma-
zurskość jako etap przejściowy. Stąd działania oświatowe poza nauką języka 
polskiego były nakierowane na poznanie dziejów regionu, jego kultury, folk-
loru, obyczajów, które miały uzmysłowić słuchaczom związki z Polską i na-
rodem polskim. Po zakończonym kursie młodzież sama miała zdecydować, 
czy czuje się bardziej związana z polskością, mazurskością czy niemiecko-
ścią [Małłek 2011, s. 148–162].

Odmienne koncepcje dydaktyczno-wychowawcze realizowano w War-
mińskim UL. Główny nacisk oddziaływań położono na naukę polskości. 
Nadrzędnym celem kształcenia w tej placówce była jak najszybsza repoloni-
zacja. Stąd większość czasu na zajęciach poświęcano nauce wiedzy o Polsce, 
jej dziejach, kulturze, a także przekształceniach społeczno-politycznych do-
konywanych po wojnie. W placówce kierowanej przez Jana Boenigka droga 
młodzieży autochtonicznej do polskości była krótsza, ale nie pozostawiono 
jej możliwości wyboru, tak jak to miało miejsce w Uniwersytecie Ludowym 
w Rudziskach Pasymskich. 

Wspomniana możliwość własnej decyzji o poczuciu przynależności et-
nicznej czy narodowej oraz swoboda tworzenia własnej tożsamości, a tak-
że dość subtelne i wydłużone w czasie metody przyjęte w Mazurskim UL, 
po pewnym czasie stały się przedmiotem krytyki niecierpliwych działaczy 
partyjnych. W sprawozdaniu z wizytacji tej placówki w 1948 roku, zastęp-
ca kierownika Wydziału Kultury KC PPR Jadwiga Siekierska zanotowała: 
„Budzenie mazurskości i internacjonalizm, ale w tym podejściu musi być 
most dla przejścia do kultury polskiej, do polskości w sensie narodowym 
i państwowym […]. Internacjonalizm nie oparty o wyraźny grunt narodowy 
polski w dzisiejszych warunkach i wobec trudności i specyfiki problemów 

3 Jan Boenigk (1903–1982) – polski działacz oświatowy w Prusach Wschodnich, 
współtwórca polskiego szkolnictwa na Warmii i Mazurach po drugiej wojnie świa-
towej. Szerzej o działalności J. Boenigka w jego wspomnieniach: Minęły wieki 
a myśmy ostali, 1971, Olsztyn.
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mazurskich wydaje się wątpliwą odtrutką ideową na wpływy niemczyzny, 
a zwłaszcza na przezwyciężenie nazizmu” [APO, KW PPR, sygn. 1073/102, 
List Jadwigi Siekierskiej, b.p.].

Po wspomnianej wyżej „dodatkowej” weryfikacji ludności rodzimej na 
Warmii i Mazurach w 1949 roku władze uznały, że dalsza działalność uni-
wersytetów ludowych, a także organizacja kursów repolonizacyjnych oparta 
na dobrowolności uczestnictwa jest formułą nieodpowiednią. Stąd w 1950 
roku podjęto decyzję o ich rozwiązaniu. Jednocześnie Egzekutywa KW 
PZPR w Olsztynie zobowiązała Wydział Oświaty i Kultury Prezydium WRN 
do zorganizowania do 1 października 1950 roku w każdej gminie zamiesz-
kanej przez ludność miejscowego pochodzenia kursów języka polskiego 
obejmujących całą młodzież autochtoniczną. W poleceniach KW zapisano: 
„W programie kursów uwzględnić należy zagadnienie historycznej przyna-
leżności autochtonów do narodu polskiego oraz uświadomienie młodzieży 
o możliwościach jej rozwoju w Polsce Ludowej” [APO KW PZPR, 1141/258, 
Polecenia pracy wśród ludności autochtonicznej w myśl postanowień Biura 
Politycznego, k. 158]. Jednakże wydana tego samego dnia uchwała Egzeku-
tywy KW PZPR przestrzegała jednocześnie przed „działalnością elementów 
wrogich Polsce i jej ustrojowi demokratycznemu, dążących do pogłębiania 
różnic narodowościowych” i zalecała „zaostrzenie czujności klasowej” [APO 
KW PZPR, 1141/258, Uchwała Egzekutywy KW PZPR 7 VII 1950 r., k. 152]. 

Efekty zaleceń Egzekutywy były mierne. Jak czas pokazał, skończyło się 
tylko na deklaracjach. Brak jasnych procedur postępowania z „opornymi” au-
tochtonami przy rosnącym ich sprzeciwie sprawił, że wspominanych kursów 
języka polskiego nie udało się zorganizować w większości gmin. Przy jedno-
czesnym zarzuceniu poprzednio organizowanych kursów repolonizacyjnych 
oznaczało to wyraźne osłabienie pracy z młodzieżą miejscowego pochodze-
nia. Wśród władz zaczęło zaś dominować przekonanie, że problem w miarę 
upływu czasu rozwiąże się sam.

5. koncesjonoWane organizacje młodzieżoWe

Działania oświatowe wobec młodzieży autochtonicznej zmierzające do 
jej repolonizacji lub polonizacji podejmowano także w czasie pozaszkolnym 
w ramach organizacji młodzieżowych. Zdawano sobie sprawę z wagi tych od-
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działywań, stąd w planach pracy i programach przysyłanych z centrali do ich 
olsztyńskich struktur odnajdujemy wskazówki do pracy z młodzieżą rodzimą, 
a także treści uświadamiające samą kadrę. W zamyśle aparatu partyjno-admi-
nistracyjnego miały one przekonać „niepokornych” autochtonów do ustroju 
komunistycznego i polskości. 

Zarówno tematyka zajęć szkolnych, jak i programy szkoleń i zbiórek mło-
dzieżowych związków, organizacja uroczystości, zebrań, sympozjów, narad, 
w które zamierzano zaangażować młodzież rodzimą na Warmii i Mazurach, 
ogniskowały się wokół kilku zasadniczych zagadnień. Stałym elementem re-
polonizacji – czy też polonizacji – było nawiązywanie do przeszłości Warmii 
i Mazur jako ziem polskich. Plany pracy szkół i placówek oświatowych, obok 
elementów indoktrynacji, zawierały cele, których realizacja rozwiać miała 
wątpliwości wśród uczniów, co do praw Polski do ziem północnych i za-
chodnich nazywanych „Odzyskanymi” [APO, ISO, 624, sygn. 1, s. 1–3]. Dla 
przykładu, wśród haseł programowych pracy dydaktyczno-wychowawczej 
iławskiego gimnazjum na rok szkolny 1947–1948 czytamy: „Ziemie odzy-
skane – ziemiami słowiańskimi; Nasze prawo historyczne do ziem odzyska-
nych; Co dają nam ziemie odzyskane?; Odra i Nysa najlepszą granicą Polski” 
[APO, KOSO, sygn. 495]. 

Lektorzy Związku Walki Młodych w województwie olsztyńskim powo-
jenną zmianę granic, w wyniku której włączono do Polski Warmię i Mazury, 
interpretowali jako konieczność i jednocześnie sprawiedliwość dziejową oraz 
tak ją przedstawiali młodzieży rodzimej [APO, ZW ZWM, 1115, sygn. 16, 
s. 31]. Samo włączenie Warmii i Mazur w całości w obszar nazwany wów-
czas „Ziemiami Odzyskanymi” miało uwiarygadniać prawo Polski do tych, 
jak przekonywano, „słowiańskich” ziem. Tych samych argumentów używano 
w czasie szkoleń przyszłych instruktorów ZHP z chorągwi olsztyńskiej, któ-
rzy mieli pracować w środowiskach młodzieży autochtonicznej [tamże, sygn. 
18, s. 73]. Działania te kontynuowano później w ramach ZMP i wzbogacono 
o próby wewnętrznego rozbicia autochtonów wprowadzając w ich środowi-
sko elementy walki klasowej [APO, ZW ZMP, 1120, sygn. 29, s. 2].

Inną ważną treścią, często poruszaną podczas zajęć z młodymi autochto-
nami, była próba wyrobienia przyjaznego stosunku do stacjonującej w Polsce 
Armii Czerwonej. Jednak to zadanie okazało się niewykonalne ze względu 
na ogrom krzywd wyrządzonych ludności rodzimej przez żołnierzy tej armii, 
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gdy wkraczała ona do Prus Wschodnich na przełomie 1944 i 1945 roku. Wy-
siłki podejmowane w tym kierunku nie tylko zniechęcały młodzież autochto-
niczną do komunizmu, lecz także do nowej władzy i polskości.

Ciekawym zjawiskiem było to, że w miarę jak władza nasilała naciski na 
młodzież autochtoniczną, ta stawiała większy opór. Od 1948 roku, po utwo-
rzeniu obowiązkowej organizacji młodzieżowej – Powszechnej Organizacji 
„Służba Polsce”, dzieci autochtonów, tak jak pozostałe, pod groźbą sankcji 
karnych musiały brać udział w jej zajęciach i pracach. Szkolenia polityczne 
poza indoktrynacją wykorzystywano na terenie Warmii i Mazur do repoloni-
zacji i polonizacji młodzieży miejscowego pochodzenia. Instruktorzy mel-
dowali swym przełożonym między innymi o tym, że jest ona „przesiąknięta 
nawykiem germanizmu” i nie mieli pomysłu na przekonanie jej do polskości 
[AAN, KG PO „SP”, 182, sygn. 668, s. 23–24]. Analiza źródeł archiwalnych 
świadczy o tym, że osoby zajmujące się pracą z młodzieżą nie rozumiały 
specyfiki narodowościowej Warmii i Mazur. Popełniały błędy, ulegając presji 
warszawskich central spodziewających się rychłych efektów repolonizacji. 
Posiłkując się agresywnymi metodami pracy, uprzedzano tę część rodzimej 
młodzieży, która bezpośrednio po wojnie nie dystansowała się od polskości.

6. podsumoWanie

Działania podjęte przez ówczesne władze wobec młodych autochtonów 
wsparte przez różnorodny „arsenał” narzędzi i środków okazały się niewy-
starczające. Brak znajomości złożoności problemu narodowościowego na 
Warmii i Mazurach wymagającego subtelnych działań rozłożonych w cza-
sie, brak pracy ustawicznej nad przekonywaniem do polskości rzeczywi-
stych Warmiaków i Mazurów oraz zastosowanie brutalnych metod, musiało 
przynieść porażkę polityki repolonizacyjnej władz na Warmii i Mazurach. 
Świadczą o niej postawy rodzimej ludności, która w początkowym okresie 
skorzystała z oferty i poddała się weryfikacji narodowościowej, lecz w kolej-
nych latach w wyniku brutalizacji polityki przestała wiązać swą przyszłość 
z Polską. Niepowodzeń dowodzą także wyniki tzw. ankietyzacji poprzedza-
jącej wydawanie dowodów osobistych przeprowadzonej w maju 1952 roku, 
którą miejscowi potraktowali jak swoisty plebiscyt. Na pytanie o narodowość 
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i obywatelstwo, aż ponad 40% autochtonów opowiedziało się wprost za naro-
dowością lub obywatelstwem niemieckim [por. Belzyt 1999, s. 190].

O stosunku miejscowej ludności do państwa polskiego świadczy także 
jej reakcja na wieść o podpisaniu porozumienia w sprawie łączenia rodzin 
między Polskim Czerwonym Krzyżem i Czerwonym Krzyżem RFN (w grud-
niu 1955 roku). Urzędy zalała fala podań o pozwolenie na wyjazd z Polski. 
Ogółem w latach 50. opuściło Polskę blisko dwieście siedemdziesiąt siedem 
tysięcy osób, wśród których, obok ludności niemieckiej, byli także autochto-
ni. Po 1956 roku władze wbrew faktom uznały, że „problem” ludności rodzi-
mej sam się rozwiązał. Od tej pory działania podejmowane wobec młodzieży 
w szkołach i organizacjach młodzieżowych na Warmii i Mazurach nie były 
już różnicowane, jednakże tematyka „powrotu do macierzy” tzw. Ziem Odzy-
skanych w 1945 roku była do końca okresu PRL-u stale obecna w programach 
szkolnych, a także poruszana przy różnych okazjach, między innymi podczas 
imprez rocznicowych, akademii oraz świąt „ludowego” państwa. W rzeczy-
wistości „problem” ludności miejscowej istniał także po 1956 roku, gdyż 
wciąż na terenie Warmii i Mazur pozostawała spora grupa Niemców i auto-
chtonów rozczarowanych do nowego ustroju i polskości, którzy opuszczali 
ten obszar podczas kolejnych fal wyjazdów do państw niemieckich, głównie 
RFN [Jankowiak 2006, s. 149–154]. Jak wyżej wspomniano, po 1956 roku 
nie podejmowano jednak wobec młodzieży autochtonicznej odrębnych dzia-
łań oświatowych.
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summary

Educational activities for indigenous youth within Warmia and  
Mazury region after World War II

Until 1945, East Prussia was an area inhabited by nationally and ethnically 
heterogeneous population. Beside Germans, the Polish people, who called 
themselves Masurians and Warmians, lived there. In 1945, the southern part 
of East Prussia was incorporated into Poland. The people who remained in 
Warmia and Mazury were subjected to a verification action aimed at differ-
entiating between ‟Polish” and ‟German” population. Persons considered the 
German people were subjected to resettlement. Owing to the fact that not all 
people ‟verified” as Poles identified themselves with Poland, the measures, 
which aimed at re-polonization combined with indoctrination, were undertak-
en towards them. Particular interest was expressed towards the young genera-
tion, which was to participate in the construction of the new state. Educational 
actions of the authorities towards this group focused on three forms of work: 
school, within the scope of people’s universities, and in youth organizations. 
Time has shown that the effects of the measures taken towards young, indig-
enous people were far from projected.
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1. Wstęp

Po wyludnieniu Bieszczadów w związku z działaniami wojennymi i z póź-
niejszą powojenną polityką narodowościową państwa polskiego, rozpoczął się 
proces wtórnego zaludniania i zagospodarowywania tego obszaru1. W 1949 
roku w Krościenku, Trzciańcu, Liskowatem, Grąziowej i w Ustrzykach Dol-
nych zamieszkali greccy imigranci polityczni. W 1951 roku do Lutowisk, 
Ustrzyk Dolnych i sąsiednich wsi przesiedlono ludność z powiatów hrubie-
szowskiego i tomaszowskiego2. Z różnych powodów pozostało w Bieszcza-

1 Do wyludnienia Bieszczadów przyczyniły się przede wszystkim dwie akcje 
wysiedleńcze. Pierwszą z nich była tzw. akcja „ewakuacyjna” przeprowadzona 
w latach 1944–1946, gdy do USRR (Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki 
Radzieckiej) „ewakuowano” z Polski: Ukraińców, Rusinów, Białorusinów 
i Rosjan z powiatów zamieszkanych przez wymienioną ludność [Umowa 
o wymianie ludności z 9 września 1944 roku 2012]. Drugą akcją wysiedleńczą 
była operacja wojskowa o kryptonimie „Wisła”, wskutek której w 1947 roku do 
północnej i zachodniej Polski przesiedlono Łemków i Ukraińców z południowej 
i południowo-wschodniej Polski. 

2 Na mocy Umowy o zamianie odcinków terytoriów państwowych, podpisanej  
15 lutego 1951 roku pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i ZSRR, Polska otrzymała 
część obszaru obwodu drohobyckiego, a przekazała w granice ZSRR część 
terenów województwa lubelskiego [Dz.U., 1951, nr 31, poz. 242]. Korekta granic 
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dach niewielu Łemków i Ukraińców – tych, których nie wysiedlono podczas 
operacji „Wisła” lub tych, którzy zdołali powrócić z Ziem Odzyskanych3. 
W skutek imigracji zarobkowej i „głodu ziemi” w Bieszczadach osiedlali się 
ludzie z całej Polski, najliczniej mieszkańcy województw rzeszowskiego, 
krakowskiego warszawskiego i katowickiego.

Jerzy Janicki, Krzysztof Potaczała i Andrzej Potocki opisują w swoich 
książkach losy bieszczadzkich osadników4. Każdy z wymienionych autorów 
jest związany z Bieszczadami i zna dokładnie tamtejszy społeczny mikro-
świat. Dla nich Bieszczady są częścią ich życia. Sądzę, że przedstawiane hi-
storie, relacje i wspomnienia są podstawą budowania swoistego bieszczadz-
kiego mitu. Przyjmuję, że mit to opowiadanie, w którym dana kultura tłu-
maczy i przez który rozumie pewne aspekty rzeczywistości lub natury [por. 
Fiske 2008, s. 116]. Wymienieni autorzy kreują określony przekaz, łącząc 
w nim autentyczne wydarzenia z wyolbrzymionymi i przerysowanymi opisa-
mi tych wydarzeń. Przenoszą czytelnika do innego świata i zapewniają go, że 
przywoływane historie są prawdziwe. 

O życiu na pograniczu, w górach, zmaganiu się z samym sobą, z nie- 
okiełznaną i nieprzewidywalną naturą, jak również ze służbami Milicji Oby-
watelskiej i Służby Bezpieczeństwa, opowiadają bohaterowie tamtego czasu: 
chłopscy gospodarze, robotnicy, traperzy, hipisi, uciekinierzy. Ludzie prości 
i bogobojni oraz młodzi gniewni – pragnący wielkiej przygody, niebanalnych 
wyzwań, poszukujący nowych, rozpalających serca i umysły idei [Potaczała 
2013b, s. 7]. 

Mitologiczna opowieść koncentruje się wokół sześciu głównych katego-
rii, które są osią poszczególnych opowiadań. Powtarzają się one we wszyst-
kich analizowanych poniżej książkach. 

wiązała się z przesiedleniami ludności w ramach tzw. akcji „H-T”. Skrót „H-T” 
pochodzi od pierwszych liter nazw miejscowości – Hrubieszów i Tomaszów, skąd 
deportowano ludność do Polski. 

3 Nie wysiedlono Łemków i Ukraińców z tzw. małżeństw mieszanych czy 
niezbędnych do służby na kolei na trasie Zagórz–Komańcza i przy nielicznych 
szybach wiertniczych. 

4 Artykuł opracowany został na podstawie książek: Opowieści bieszczadzkie Jerzego 
Janickiego; Bieszczady w PRL-u Krzysztofa Potaczały (publikacja trzyczęściowa); 
Bieszczadzkie przypadki Jędrka Wasilewskiego Połoniny, Majster Bieda, czyli 
zakapiorskie Bieszczady, Przystanek Bieszczady. Bez cenzury Andrzeja Potockiego.
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2. przyroda 

Osadnicy musieli szanować prawa przyrody, a jednocześnie walczyć 
o stworzenie dla siebie przestrzeni do życia i pracy. Dzikie zwierzęta, głów-
nie niedźwiedzie i wilki, wyrządzały znaczne szkody gospodarskie. Aby temu 
przeciwdziałać, organizowano akcje mające na celu zredukowanie populacji 
tych zwierząt. 

Bieszczadzka przyroda zachwycała wszystkich, którzy tam przyjechali 
dobrowolnie lub przymusowo, z nakazem osiedlenia się w wyznaczonym 
miejscu. Przyjezdnym Bieszczady kojarzyły się także z ucieczką przed wiel-
komiejską codziennością. W czasach PRL-u były schronieniem dla ludzi ce-
niących wolność i niezależność. Jeden z uczestników letnich biwaków tury-
stycznych powiedział: 

„Nigdzie indziej w Polsce nie spotkało się przyrody tak bujnej i tak po-
rażającej swoim pięknem. Były też Bieszczady krainą wolności, gdzie każ-
dy mógł się poczuć swobodnie. Bo niby istniały posterunki milicji, strażnice 
WOP, w gminach działały partyjne komitety, ale teren był na tyle rozległy, że 
bez obaw mogliśmy rozmawiać o zakazanych tematach, czytać podziemną 
literaturę, spotykać się z ludźmi uznawanymi przez władze za politycznie 
podejrzanych” [Potaczała 2013b, s. 71].

Bieszczadzka przyroda była źródłem inspiracji, natchnienia, sił twór-
czych. Artyści odnajdywali tutaj spokój i harmonię. Janusz Zubow, rzeźbiarz 
i bieszczadzki zakapior, tak wypowiedział się na ten temat:

„Jest coś poza mną, co można nazwać intuicją. Jest coś, co jest szacun-
kiem do natury. Kiedy przeżywam stres, idę do lasu bukowego i odprężam 
się. Jako rzeźbiarz widzę te formy dynamiczne drzew, natury. […] Tu jest 
magnetyzm pozwalający mi realizować swoje nadzieje, zwątpienia i walczyć 
o życie. Nie dla samej walki, lecz by nadać jej sens” [Potocki 2010, s. 77].

Miejscowi artyści jedność z przyrodą wyrażali, rzeźbiąc w drewnie lub 
tworząc przedmioty z korzeni drzew. W drewnie powstawały biesy i czady, 
madonny, anioły, diabły, rzeźbione przez Jędrka Wasilewskiego „Połoninę”. 
Zdzisław Pękalski do dziś w niezwykły sposób wykorzystuje drewno. Rzeź-
bi część postaci, a resztę dopełniają naturalne układy drewnianych słojów. 
Wyjątkowość jego prac wynika między innymi z zastosowania niebanalnych 
rozwiązań artystycznych: 
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„Madonny w świńskich korytach albo na drzwiach od chlewików, z ko-
ronami ze starych końskich podków, Pantokratorzy na stajennych deskach, 
mandyliony na denkach od beczek, Dzieciątka w nieckach, a anioły na wy-
szczerbionych oszwarach. Anioły, te rzeźbione, są diablo paskudne, brzucha-
te, pyzate i ślamazarne. Żaden się na stróża nie nadaje. Ale diabły to mają 
anielską urodę, wdzięk amanta i sprawiają tak sympatyczne wrażenie, że 
człowiek rad by się z nimi duszą podzielić” [Potocki 2010, s. 61].

Rzeźba w drewnie i korzenioplastyka były pierwszymi rodzajami działal-
ności rękodzielniczej, rozwiniętymi w powojennych Bieszczadach.

3. praca

Zagospodarowywanie Bieszczadów oznaczało ciężką pracę. Osadnicy 
musieli pozbyć się złudzeń, że łatwo i szybko osiągną sukces. Nie każdy 
z nich potrafił sprostać trudnościom i zwykle po dwuletnim okresie próbnym 
wyjeżdżał. Ciężko pracowali ludzie wytrwali, skłonni do wyrzeczeń, zdeter-
minowani, nieugięci, uparci, zdolni pokonać słabości własnych charakterów 
i przeciwności losu. Zwłaszcza ci, którzy zakładali gospodarstwa rolne, mu- 
sieli pokonywać szereg trudności, wykazywać się przedsiębiorczością i spry-
tem, aby uzyskać minimum dochodów, potrzebnych do utrzymania swoich 
rodzin.

„Niektórzy myśleli, że dostaną pożyczki, kupią zwierzęta, a ktoś za nich 
będzie je pasał i gnój wyrzucał. Na tym tle dochodziło do sporów między 
osadnikami. Bo jak uczciwy i pracowity widział, że kombinator i leń prze-
jada, przepija państwowe pieniądze, to go szlag trafiał” [Potaczała 2013b,  
s. 40]. 

Ciężka, wyczerpująca praca jest również akcentowana w opowieściach 
o robotnikach, drwalach, pilarzach, wozakach parku konnego, wypalaczach 
węgla drzewnego:

„Czasami harówka była ponad ludzkie siły i to nieustanne ryzyko, że drze-
wo upadnie nie w to miejsce, co powinno. Las nie zna litości. Trwa w nim 
nieustanna walka o byt i w jego gąszczu tylko najsilniejszy ma szansę prze-
trwania. Jazgot piły motorowej można było porównać z salwą karabinu ma-
szynowego. Żal było czasami patrzeć, gdy te mocarne buki i jodły waliły się 
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pod ciężarem ludzkiej zachłanności i jak razem z nimi ginął majestat biesz-
czadzkiej puszczy” [Potocki 2010, s. 205].

Pracując w lesie, nie można było sobie pozwolić na słabości czy błędy. 
Pracownicy lasów byli przyzwyczajeni do tego, że codziennie narażali się 
na utratę zdrowia lub nawet życia. W tym kontekście ciężka i niebezpieczna 
praca była atrybutem silnych, wytrzymałych i odważnych mężczyzn.

Pracując, można było zarobić pieniądze, a przez to uniezależnić się od 
rodziców lub partnerów i usamodzielnić się. Ale zdarzali się też tacy, dla któ-
rych praca nie była wartością najwyższą w drodze do swobody. Nie wszyscy 
chcieli pracować według narzuconych im reguł. W pracy „na życzenie”, gdy 
okoliczności wymusiły konieczność zarobienia pieniędzy, specjalizowali się 
jagodziarze, grzybiarze, kłusownicy, zbieracze poroża. 

4. Wspólny los

Pierwsze lata pobytu w Bieszczadach nie były łatwe. Osadnicy najpierw 
stawiali prowizoryczne baraki lub zajmowali zrujnowane gospodarstwa. Pola 
leżące odłogiem nie nadawały się do uprawy. Osadnikom brakowało mate-
riałów budowlanych, maszyn i narzędzi rolniczych oraz środków transportu. 
Koncentrowali się na zaspokajaniu doraźnych potrzeb. Starali się o elektryfi-
kację wsi [por. Biernacka 1974, s. 132–133]. 

„Bieszczadzki obywatel musi: karczować, budować, uczyć się gospoda-
rzyć po nowemu, musi znosić wszelkie trudy i znoje i całą swoją siłą walczyć 
o miejsce swoje w nowoczesnym społeczeństwie, którego smak już poznał. 
I musi […] staczać boje z ludzką znieczulicą, niechęcią, opieszałością i biuro-
kracją. Musi walczyć o sklep, drogę, PKS i o traktor. W tej walce coś niecoś 
zdobywa, a wygrywa ten, kto ma w sobie dużo uporu” [Bemben 1975, s. 196]. 

Budowę murowanych domów utrudniał bardzo zły stan lokalnych dróg 
i niedostatek fachowców. Początkowo w fatalnych warunkach mieszkali tak-
że pracownicy zatrudnieni PGR-ach, w przemyśle drzewnym, w lasach i przy 
budowie dróg. Należało też rozbudować infrastrukturę o budynki użyteczno-
ści publicznej5.

5 Siedziby gromadzkich rad narodowych, ośrodki zdrowia, szkoły, internaty 
szkolne, świetlice, domy kultury, poczty, sklepy oraz bary, restauracje, hotele, 
domy wczasowe i pensjonaty. 
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Tadeusz Froń, który pracował przy budowie bieszczadzkich dróg do 1964 
roku, wspomina, że w początkowym okresie zagospodarowywania Bieszcza-
dów nie było łatwo:

„Na tle innych okolicznych firm ZBL (Zakład Budownictwa Leśnego) 
wyróżniał się bardzo dobrymi płacami, dlatego ludzie nie zważali na fatal-
ne początkowo warunki bytowe. Na przykład w Ustrzykach Górnych baraki 
były z odzysku, zdezelowane i zapluskwione. A materace, koce i pościel tak 
cuchnęły stęchlizną, że musieliśmy je tygodniami wietrzyć albo wyrzucać. 
[…] Te baraczki nie były niczym ocieplone. W środku długie lata najpierw 
kopcąca lampa naftowa, opalana więcej ropą niż deficytową naftą, dopiero 
u schyłku lat sześćdziesiątych wreszcie prąd. W rogu stał byle jaki piecyk, 
ciągle coś w nim nawalało, najczęściej pękało żeliwo. Przywozili następny, 
a po tygodniu czy dwóch sytuacja się powtarzała” [Potaczała 2013a, s. 120]. 

Przyjezdnych różniły tradycje, historie życia, powody osiedlenia się 
w Bieszczadach, cechy charakteru i uznawane wartości. Gdy stali się osadni-
kami bieszczadzkimi, musieli stawiać czoła podobnym problemom. Wspólne 
dla opowieści przedstawiających osadników są takie wartości jak: solidar-
ność z innymi, wzajemna pomoc, wsparcie, pomimo pojawiających się spo-
rów i kłótni. Niejednokrotnie zdarzały się także konflikty pomiędzy miejsco-
wymi a góralami, którzy rokrocznie przyjeżdżali na sezonowe wypasy owiec. 
Górali uważano za uczynnych i towarzyskich, choć upartych ludzi. Często 
najmowano ich do prac budowlanych, snycerskich czy ciesielskich. 

5. poletko socjalizmu

Od 1951 roku Bieszczady stały się miejscem socjalistycznego ekspery-
mentu zbudowania tam wzorcowych wsi rolniczych i ośrodków przemy-
słowych6. Propaganda socjalistyczna tworzyła bieszczadzkie Eldorado [por. 

6 W latach PRL-u w Bieszczadach funkcjonowały: BZPR (Bieszczadzki Zespół 
Przedsiębiorstw Rolnych), ZBL (Zakład Budownictwa Leśnego), ZPD (Zakłady 
Przetwórstwa Drzewnego) w Ustjanowej i Rzepedzi, Kombinat Rolno-
Przemysłowy „Igloopol”, Zakłady Prefabrykatów w Uhercach i Przedsiębiorstwo 
Kopalnictwa Naftowego z siedzibą w Sanoku. Wielką inwestycją było 
wybudowanie Zespołu Elektrowni Wodnych Solina–Myczkowce, a przy tym 
utworzenie Zalewu Solińskiego. Zaporę i elektrownię wodną w Myczkowcach 
wybudowano w latach 1956–1960, a w Solinie w latach 1961–1968. Powstało 
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„Monitor Polski”, 1958, nr 61, poz. 346]. Przyjezdnych kusiły ulotki infor-
mujące o wysokich zarobkach, darmowej ziemi i o tym, że nieustannie bra-
kuje tam rąk do pracy. Lokalne zakłady pracy wyróżniały najlepszych pra-
cowników, upowszechniały idee współzawodnictwa i rywalizacji. Państwo 
zachęcało do osiedlania się w Bieszczadach, zapewniając pomoc kredytową, 
ulgi budowlane i rolnicze oraz dodatki pieniężne [por. Hładyk, Szlanta 2015].

Nie można stworzyć koherentnego portretu budowniczych „bieszczadz-
kiego socjalizmu”. Najliczniejszą grupę stanowili rolnicy i robotnicy, a dalej 
– leśnicy, przedstawiciele wolnych zawodów i kadra techniczna. Od końca 
lat 60. w BZPR (Bieszczadzkim Zespole Przedsiębiorstw Rolnych) pracowa-
li więźniowie, osadzeni w półotwartych zakładach karnych, między innymi 
w Czarnej, Michniowcu, Stuposianach i w Zatwarnicy. Więźniowie otrzymy-
wali wynagrodzenie, z którego 50% przeznaczano na ich utrzymanie, 25% 
zostawiano im na własne potrzeby, a pozostałe 25% odkładali na przyszłość, 
ale skazanymi „orano wedle uznania, zapotrzebowania i kaprysu, czy było 
trzeba, czy nie” [Potaczała 2015, s. 48]. W Bieszczadach pracowali także 
żołnierze z jednostek OTK (Ochrony Terytorialnej Kraju) i junacy z OHP 
(Ochotniczych Hufców Pracy). W 1974 roku harcerze wzięli udział w opera-
cji „Bieszczady ‘40”. Ich zadaniem była pomoc w odbudowie gospodarczej 
i kulturalnej regionu. Dla harcerzy była to również okazja do przeżycia waka-
cyjnej przygody, poznania gór i zdobycia kolejnych stopni sprawności. 

Siermiężny socjalizm, nie bez problemów „wtłaczany” w powojenne 
Bieszczady, ilustruje kontrastowe zestawianie biedy i marazmu mieszkańców 
z bezczelnością i nieudolnością lokalnych prominentów, członków władz par-
tyjnych i wojskowych. Przykładem bieszczadzkiego rządcy jest pułkownik 
Kazimierz Doskoczyński – „władca” stworzonego przez siebie „państwa ar-
łamowskiego”, człowiek arogancki, zarozumiały, autorytatywny, który wzbu-
dzał strach, nieufność i niechęć wśród miejscowych. Słynne stały się polowa-
nia organizowane dla Doskoczyńskiego, Piotra Jaroszewicza czy Edwarda 
Gierka. 

największe w Polsce sztuczne jezioro, a wokół zalewu baza noclegowa, sportowa 
i rekreacyjna. Rozbudowę lokalnej infrastruktury społeczno-przemysłowej 
przyśpieszyło wybudowanie dwóch głównych dróg przejazdowych, tzw. Wielkiej 
Obwodnicy Bieszczadzkiej (1956–1962) o długości 150 km i Małej Obwodnicy 
(1962–1969) o długości 45 km.
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6. polski dziki zachód

Do stworzenia mitu Dzikiego Zachodu w Bieszczadach przyczynił się pol-
ski western Rancho Texas w reżyserii Wadima Berestowskiego z 1958 roku. 
W 1959 roku w Wilczej Dolinie zorganizowano „Rancho Klanu Kowbojów 
i Trampów” w celu prowadzenia letnich wypasów bydła. Na rancho obowią-
zywał surowy kodeks postępowania. Bez dyscypliny i umiejętnie zorganizo-
wanej pracy zapanowałby chaos, zwłaszcza, że jeden zespół pracowni- ków 
odpowiadał za wypas nawet czterystu czy pięciuset sztuk bydła. 

„Poszukiwano osób odpowiedzialnych, silnych, odważnych, obowiązko-
wych, zaradnych i koleżeńskich. […] Nie tolerowano lenistwa, pijaństwa, 
wykorzystywania słabszych, samowolnego opuszczania pastwisk, lekcewa-
żenia obowiązków na farmie” [por. Potaczała 2015, s. 9–14]. 

Ciągłym zagrożeniem były watahy wilków, które atakowały stada krów. 
Zdarzały się również kradzieże bydła. Poza tym codzienność na ranchu od-
biegała od wyobrażeń. Zamiast przygody była ciężka i trudna praca, kiepskie 
warunki mieszkaniowe i żywieniowe. Dlatego, niektórzy młodzi pracownicy 
w pośpiechu stamtąd uciekali. Zostawali najwytrwalsi. Bieszczady jako pol-
ski Dziki Zachód to świat prawdziwych przygód i męskiego kodeksu. Pra-
cownicy – kowboje, nosili: kraciaste koszule, kamizelki, kapelusze, apaszki, 
gumowce, ale mile widziane były również: trampki, dżinsy, czarny sweter 
i czerwona chusta na szyi z naszytym znakiem wilka. Za miesiąc pracy pła-
cono im tysiąc dwieście złotych. Dla uczniów i studentów były to wówczas 
wysokie zarobki.

Polski Dziki Zachód przyciągał turystów, w tym młodzież, dla której 
Bieszczady niejednokrotnie stawały się „szkołą życia”. Bywało, że w sezonie 
letnim z Zagórza w Bieszczady organizowano nawet sześćdziesiąt–siedem-
dziesiąt turnusów, każdy dwutygodniowy, liczący po dwadzieścia osób [por. 
Potaczała 2013b, s. 63]. Wytyczano coraz to nowe szlaki turystyczne. Po-
wstawały letnie bazy noclegowe w bieszczadzkich miejscowościach. Obozy 
organizowało Biuro Podróży i Turystyki „Almatur” i Studenckie Koło Prze-
wodników Beskidzkich z Warszawy. Miejscowi nazywali turystów „stonką” 
i oskarżali ich o wszelkie kłopoty komunikacyjne i aprowizacyjne. Nie- chęt-
ni, a nawet wrogo nastawieni do turystów byli jednak w zdecydowanej mniej-
szości. Intensywny ruch turystyczny trwał do połowy lat 80., potem pieszych 



pionierski mit zagospodaroWyWania bieszczadóW...

105

turystów zaczęli zastępować turyści zmotoryzowani. Tęsknota za dawnymi 
Bieszczadami, gdzie po bezdrożach wędrowali prawdziwi zapaleńcy i miło-
śnicy przyrody, pobrzmiewa w słowach Jerzego Janickiego: 

„Gdzie ja jestem? W Bieszczadach?! Co to ponoć wilki podchodziły tam 
pod same okna chałupy? Co to ponoć kraina bez Boga i milicji, za to pełna 
kryjących się przed prawem i alimentami opryszków? Ziemia krztusząca się 
jeszcze dymem pogorzelisk i parująca krwią po bieszczadzkiej wojnie braci, 
co tylko tym się różnili między sobą, że jedni raz, a drudzy trzykrotnie żegnali 
się przy pacierzu? W krainie, co to nawet ponoć nazwę swą wiedzie od BIE-
Sów – złych i CZADów nieco łagodniejszych, ale też wszak jednak diabłów, 
bo jakby tak na mapę zerknąć, to w samej rzeczy – gdzie diabeł dobranoc 
powiedział… Jakie tam »ponoć«?!” [Janicki 2012, s. 5].

Janicki wyraźnie oddziela w ten sposób przeszłość od teraźniejszości.  
Dostrzega zmiany, jakie zaszły w krajobrazie społeczno-kulturowym Biesz-
czadów. 

7. zakapiorstWo

Mit zagospodarowywania Bieszczadów współtworzyli zakapiorzy – lu-
dzie poszukujący wolności absolutnej, dla których liczyła się chwila obecna. 
Czasem jednak gubili się oni w specyficznie rozumianej wolności i popadali 
w uzależnienie od alkoholu, niszcząc w ten sposób siebie oraz swoją legendę. 
Ale pijaństwo jako pewien aspekt ich stylu życia rzadko kiedy zyskuje wy-
miar pejoratywny. Jest to raczej element zwyczajowej, codziennej egzystencji 
tych ludzi. Zakapiorów pokazuje się głównie w dobrym świetle, podkreślając 
ich wyjątkowość i charakterystyczne dla nich podejście do życia. Literacki 
obraz zakapiorstwa koncentruje się właśnie na podkreślaniu odrębności tych 
ludzi, ich niekonwencjonalnej filozofii życiowej i nietuzinkowych zachowa-
niach. Andrzej Potocki pisze:

„Bieszczady ukształtowały ten romantyczny model zakapiorstwa. […] 
Zakapiorstwo jest kwestią intuicji. To jest zamknięty krąg. Są ludzie, których 
nie da się w nim zaakceptować. Kiedyś była wichura i kumplowi wiatr wy-
rwał okno. Znajomi z Polski mówią: jak ty możesz mieszkać bez okna? A on 
mówi: popatrz jaki piękny widok bez tego okna!” [Potocki 2010, s. 235].
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Zakapiorzy są przedstawiani jako ludzie honorowi, przyjacielscy, lojalni, 
wierni swoim zasadom i wartościom. Taki był bez wątpienia Jędrek Połonina 
– król bieszczadzkiej cyganerii, utalentowany artysta-amator, wielki miłośnik 
koni i kowbojskich eskapad. O jego kowbojskim życiu tak wypowiadali się 
jego przyjaciele:

„Wojciech Wesołkin: Podziwiałem jego miłość do zwierząt, choć z dbało-
ścią o nie było różnie. […] Konie to była jego idée fixe. Inspirowały go w ży-
ciu i twórczości artystycznej” [Potocki, (b.r.), s. 51]; „Krzysztof Szymala: Ję-
drek kochał konie, ale nie zawsze była to miłość miłosierna. Zaniedbywał je, 
kiedy, bywało, przez kilka dni z rzędu gubił mu się życia wątek. Ostatecznie 
sprzedał ukochaną Gwiazdkę i pozostałe konie też potracił za psie pieniądze” 
[tamże, s. 63].

Według Janickiego do świata bieszczadzkich zakapiorów należeli ludzie, 
którzy w jakiś sposób odstawali od reszty otoczenia, ale do Bieszczadów pa-
sowali doskonale: 

„Kiedyś, gdy ta ziemia jako tako zdążyła obeschnąć z krwi, a trawy na 
powrót pachnieć zaczęły miętą i piołunem, a nie dymem pogorzelisk, zjawili 
się pionierzy samotnicy, niekoniecznie szanujący zasady dekalogu i kodeksu. 
Jednych ścigały alimenty, drugim naprzykrzyły się kwaśne miny personal-
nych doszukujących się co i raz jakichś luk w ankietach: ten zataił wujka na 
Zachodzie, tamten w czasie wojny walczył w szeregach akurat nie tych, na 
które aktualnie panowała moda. Wkrótce dołączać zaczęli i prawdziwi tra-
perzy, żywcem wzięci z westernów, poszukiwacze przygód i pieniędzy, sa-
motnicy, wdowcy, oszukani mężowie, myśliwi-zapaleńcy i tropiciele gadów. 
Udręka życia bez jadła, światła i dachu nad łbem przesiała z czasem ten tłum, 
za to ci, którzy oparli się przeciwnościom, dali początek dynastii odpornej na 
wszelkie niedostatki, humory Pana Boga i terenowej władzy. Z bezpardono-
wych potyczek z losem każdy z nich wyszedł jednak z jakimś mniejszym lub 
większym pitojem, inaczej mówiąc, każdemu na swój sposób i na inny temat 
odbiła korba” [Janicki 2012, s. 271].

Zakapiorzy bez wątpienia wyróżniali się wśród społeczności bieszczadz-
kich osadników. To ci, co ani siać, ani orać nie mieli zamiaru. Ufni w opiekę 
bożą, żyli z dnia na dzień, czasami aż do dnia nagłej i niespodziewanej śmier-
ci; to ci najtwardsi, najbardziej niepokorni, ci z popapranymi życiorysami 
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[Potocki 2010, s. 5]. Prawdziwe zakapiorstwo przeszło jednak do historii, 
podobnie jak cały okres siermiężnego socjalizmu. 

8. podsumoWanie

Roland Barthes twierdzi, że mit jest systemem porozumienia, przekazem. 
Przekazywanie mitu odbywa się poprzez słowo mówione, pisane lub obraz 
[por. 1970, s. 27]. Mit jest rozumiany jako coś naturalnego, dlatego jego dzia-
łanie pozostaje ukryte. Według Barthes’a mity nie są wieczne, ponieważ za 
ich powstawanie odpowiadają historycznie zmieniające się społeczeństwa, 
które mają zdolność przekształcania rzeczywistości w mityczne opowie-
ści. Czas oddziaływania mitów jest zależny od tego, jak długo mitologiczna 
struktura poznawcza pozwala na uogólnianie społecznej wiedzy na temat rze-
czywistości. Zmiana spojrzenia na świat zmienia mity.

Mit zagospodarowywania Bieszczadów jest opowieścią o ludziach nie-
złomnych, dzielnych i odważnych. Bieszczadnicy, mimo indywidualnych 
różnic, potrafili stworzyć zorganizowaną społeczność. Ale ich świat to także 
świat kontrastów: ciężkiej pracy i absolutnej wolności, bogobojności i dege-
neracji, pochwały bądź pogardy socjalistycznych reguł. Bieszczadzkie poło-
niny były miejscem kowbojskich eskapad i antysocjalistycznego buntu. Mit 
zagospodarowywania Bieszczadów świadczy na korzyść osadników i natura-
lizuje wytworzony przez nich porządek rzeczy. 

Autorzy piszą swoje opowiadania językiem prostym, potocznym. Tworzą 
wielopłaszczyznowe perspektywy postrzegania minionej, socjalistycznej rze-
czywistości bieszczadzkiej. Natomiast bohaterowie ich opowiadań to ludzie 
z charakterem i charyzmą, których nie można łatwo ocenić, uznać za dobrych 
lub złych. Mit zagospodarowywania Bieszczadów jest prawdziwy dla tych, 
którzy pamiętają czasy realnego socjalizmu, dla współczesnego młodego po-
kolenia jest to już jedynie odrealniona opowieść. 
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summary

Pioneering the myth of managing the Bieszczady as a contemporary 
narrative unreal

After the depopulation of the Bieszczady in connection with hostilities 
with the later, post-war policy of ethnic country since the early 50s began 
the process of re-populating and utilizing the area. In my article I discuss the 
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book, which describes the fate of the Bieszczady settlers. Each of the authors 
of these books is related to the Bieszczady and knows exactly the local social 
microcosm. 

This article aims to prove the thesis that presented stories, relationships 
and memories are a foundation for building a kind of myth of managing the 
Bieszczady Mountains. Mythological story revolves around six main catego-
ries that are the axis of individual stories. These are: nature, work, common 
fate, field socialism, Polish wild west, zakapiorstwo. Listed authors create 
a specific message, combining the authentic events of exaggerated and de-
scriptions of the events. 
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1. Wstęp

Artykuł niniejszy poświęcony jest kulturowej i społecznej roli kolekcjo-
nerstwa. Skupiam się tu na kolekcjonowaniu obiektów dawnych, choć gro-
madzeniu niejednokrotnie podlegają, obiekty współczesne, produkowane 
maszynowo i wielkoseryjnie. Zbieranie rzeczy wytwarzanych w minionych 
stuleciach jest powiązane z demokratyzacją praktyk kolekcjonerskich, któ-
re narodziły się wprawdzie jako pasje arystokratyczne – związane z wysoką 
pozycją społeczną i odpowiednim majątkiem – z czasem zaś, w wieku XIX, 
a zwłaszcza w drugiej połowie XX stulecia, wraz ze wzrostem dobrobytu 
w krajach Zachodu, zainteresowały wielu ludzi.

W niniejszym artykule koncentruję się na kolekcjonerstwie jako for-
mie odnoszenia się człowieka do przeszłości. Może to być przeszłość  
ogólnoludzka, ale także narodowa, regionalna, rodzinna, a także indywidual-
na. Dla wszystkich tych dziedzin zbieranie rzeczy oznacza transformowanie 
ich w pamiątki, „znaki pamięci”, które pozwalają na odpominanie minionych 
ludzi, zdarzeń i okresów życia. Już starożytni akcentowali, że bez rzeczy-pa-
miątek (gr. menemosynon, niem. Denkmal) pamięć ludzka nie znajduje do-
statecznych podpór, aby przypomnieć sobie to, co się zdarzyło [Yates 1977,  
s. 40–61]. Władysław Tatarkiewicz tak wyraził tę prawdę, relacjonując swo-
je wrażenie z przedwojennej wizyty w Bełżycach pod Lublinem, gdzie bywał 
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często do dziesiątego roku życia: „Dwór był przebudowany na szpital, ogród 
wytrzebiony, nie było pokarmu dla wspomnień” [Tatarkiewiczowie 2011,  
s. 213].

Do rzeczy jako znaków i „wsporników” pamięci odnosi nas ten rodzaj ba-
dania i pisarstwa historycznego, który Friedrich Nietzsche określił – w odróż-
nieniu od historii monumentalnej, skupionej na opisie wielkich aktorów historii 
oraz historii krytycznej, obalającej narodowe stereotypy i mity – mianem hi-
storii antykwarycznej. Historia antykwaryczna uprawiana jest w duchu troski 
o to, co zanikające, a bez czego tracimy istotną wiedzę o sobie samych i co jest 
rezerwuarem sił dla tworzenia przyszłości [Nietzsche 2003]. Antykwarystycz-
na pietas to połączenie troski, czułości i szacunku: w tym właśnie duchu od-
szukuje się, zbiera, bada i pielęgnuje pamiątki po przodkach [Jacob 2010]. Gdy 
tej historii jest za dużo, zaczynamy się „dusić”, ponieważ spoglądamy jedynie 
wstecz i tłumimy siły rozwoju. Gdy jest jej za mało – tworzymy przyszłość 
naiwnie i „na ślepo”, bez „podpory” w postaci sprawdzonych wzorców.

Praca pamięci nie może odbywać się bez rzeczy. Człowiek jest istotą cie-
lesną, a jego doświadczanie świata dokonuje się poprzez ciało. Somatyczność 
naszej egzystencji oznacza, że znajdujemy się w wielorakich relacjach z rze-
czami: ubraniami, samochodami, sztućcami, śrubokrętami, komputerami, ro-
werami. Nasze działania są zapośredniczone przez rzeczy. Również wytwory 
naszej świadomości potrzebują urzeczowienia i utrwalenia w formie niepo-
datnej na zmiany (petryfikacji) – w postaci książek, materialnych obrazów, 
rzeźb czy budynków – aby mogły przetrwać [Arendt 2000, s. 105 n.]. Życie 
z rzeczami jest – obok wytwarzania narzędzi i języka – cechą charaktery-
styczną ludzkości, oznacza człowieczeństwo [Olsen 2013]1. Kultura ludzka 
jest pełna rzeczy, a w dziejach ludzkości nasze związki z rzeczami nigdy nie 
były tak liczne i wielorakie [Dant 2007, s. 29; Dumanowski 2006]. 

Do przedmiotów silnie osadzonych w tradycji kolekcjonerstwa należą: 
biżuteria, broń2, medale i monety, książki, meble, zegary, porcelana i szkło, 

1 Przypomina nam o tym od co najmniej dwóch dekad szereg prac napisanych w pa-
radygmacie „powrotu do rzeczy”. Do autorów, którzy nigdy nie zapomnieli o istot-
nym charakterze ludzkich związków z rzeczami, należą: H. Bergson, E. Husserl, 
M. Heidegger, M. Merleau-Ponty, P. Bourdieu i B. Latour.

2 Dawna broń była często bogato zdobiona i wytwarzana w trakcie bardzo staran-
nego, a niekiedy i uciążliwego procesu rzemieślniczego. Ponadto w kulturach 
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ceramika, srebra stołowe, kobierce i dywany, znaczki pocztowe. Z kolei wie-
le rzeczy zbieranych i kolekcjonowanych współcześnie należy do kategorii 
przedmiotów błahych, na przykład: karty telefoniczne, kubki, magnesy na 
lodówkę, nalepki, butelki i puszki po napojach, zabawki. Istnieje też dziedzi-
na przedmiotów, które można uznać za rodzaj pośredni między tradycyjnymi 
cennościami a rzeczami pospolitymi. Należą do niej na przykład plakaty fil-
mowe, zwłaszcza te projektowane przez wybitnych artystów grafików. Pla-
katy są drukami seryjnymi, a także względnie nietrwałymi – ich przechowy-
wanie i wystawianie wymaga szczególnej troski – jednak autorski charakter 
czyni z nich seryjne dzieła sztuki [Barnicoat 1972, s. 183–203].

Kolekcjonowanie związane jest z retrospektywną orientacją względem 
czasu, jako że dla kolekcjonera zbierane przedmioty mają oprócz wartości 
finansowej i naukowej, także wartość sentymentalną i historyczną. Obcując 
ze zbieranymi rzeczami, kolekcjoner nie tylko ewokuje w swoim umyśle 
przeszłość, z której one pochodzą, lecz także wspomina własne o owe rzeczy 
starania, na które składa się często wiele skomplikowanych zabiegów o cha-
rakterze finansowym, towarzyskim i badawczym. Samą zresztą pamięć moż-
na analizować jako „magazyn, w którym zbiera się doświadczenie” [Sommer 
2003, s. 330–355]. Postawy te nie powinny nam jednak przesłaniać faktu, że 
kolekcjoner obcujący z rzeczą przebywa w dużej mierze z „samą rzeczą”, że 
relacja ta bywa relacją „symetryczną” w tym sensie, iż często nie poszukuje 
się niczego reprezentowanego przez rzecz, lecz skupia na jej indywidualnych 
własnościach i traktuje jako niezamienną [Olsen 2013, s. 64–65, 102, 162, 
169, 201 i nast.].

2. zbieranie i kolekcjonoWanie

Zbieranie jest atawizmem. Jego prapoczątki to praktyki naszych naj-
dalszych przodków nakierowane na zabezpieczenie bytu codziennego i na 
przeżycie. Zebranie dostatecznej ilości ziarna, suszonego mięsa albo broni – 
wiedzione myślą o przyszłości, przewidywaniem – było gwarancją przeżycia 
[Sommer 2003, s. 13–29; Hobhouse 2001]. Również we współczesnym świe-

prehistorycznych broń, zwłaszcza miecze, uważano za ściśle związaną z jej wła-
ścicielem i użytkownikiem, stąd po śmierci wojownika umieszczano ją – niekiedy 
znacząco zdeformowaną – w jego grobie.
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cie zbieranie i magazynowanie – w całej ich monstrualności, jakiej wymaga 
ogromna liczba ludzi na ziemi – są podstawą społeczeństw jako gospodarek. 

Być może pradawność praktyk zbierackich jest powodem, dla którego ko-
lekcjonerstwo ma często charakter kompulsywny i nieprzejrzysty dla samego 
podmiotu. Wielu ludzi nie rozumie działającego w nich „przymusu” zbiera-
nia i kolekcjonowania: potrafią szczerze wyznawać, że to jest „silniejsze od 
nich”. Kompulsywne zbieractwo dzieli tu mechanizm innych „wewnętrznych 
przymuszeń”, na przykład zakupowych, czy nałogów: ludzie przyzwyczajają 
się do pewnych czynności i powtarzają je regularnie, a przerwanie sekwencji 
skutkuje niepokojem, który tłumi się powrotem do spełniania czynności. Jak 
dowodzą nowsze badania, mało wybiórcze i kompulsywne zbieractwo (sy-
llogomania) jest zjawiskiem nierzadkim. U jego psychologicznego podłoża 
lokowany bywa syndrom Diogenesa oraz skłonności nekrofilityczne w ro-
zumieniu Ericha Fromma [Orszulak-Dutkowska 2015; Rakowski 2008]. Do-
dajmy, że zbieranie przybiera też ciemniejsze oblicza w przypadku łupiestwa 
dokonywanego przez żołnierzy podczas wojny oraz szabrownictwa mienia 
pozostawionego bez opieki [Zaremba 2012, s. 273–313] 3.

Kolekcjonerstwo jest późniejsze aniżeli zbieractwo i wiąże się z zaawan-
sowanym poziomem kultury. Kolekcjonowanie nie jest wprost nakierowane 
na materialną wartość obiektów, choć często jest z nią powiązane. Rzeczy 
ważne z kolekcjonerskiego punktu widzenia należy raczej określić mianem 
cennych. Cenność to dystynktywna własność obiektów mająca wiele punk-
tów odniesienia: rzadkość ich występowania, dawność, jednostkowość, war-
tość sentymentalną, bycie pamiątką po kimś ważnym dla kolekcjonera, bycie 
rzeczą komplementarną dla serii zbieranych obiektów. Pożyteczne jest roz-
różnienie dwóch typów kolekcjonerstwa: porządkującego (taksonomicznego) 
i estetycznego. Pierwsze nakierowane jest na dążenie do zupełności zbioru, 
wyczerpanie serii, podczas gdy drugie nie ma swego terminus ad quem i chęt-
nie włącza do swych zbiorów każdą kolejną rzecz przynoszącą doznania es-
tetyczne. 

3 Przejmującym filmowym mikroobrazem mechanizmu szabrownictwa jest film 
w reż. A. i W. Sasnalów Z daleka widok jest piękny [2013].
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3. motyWy kolekcjonoWania rzeczy

Jednym z głównych motywów kolekcjonowania rzeczy jest chciwość 
– pożądanie dóbr świata. Wybitny zbieracz sztuki japońskiej i francuskiej 
oraz darczyńca Muzeum Narodowego w Krakowie, Feliks Jasieński, wprost 
deklarował swoją „pożądliwość zbieracza” [Kluczewska-Wójcik 2008,  
s. 123]. Jest w kolekcjonerstwie element intensywnej chciwości, łakomstwa 
na świat: niczym historyzm wyraża ono afirmatywny stosunek do rzeczywi-
stości, uznaje jej – przynajmniej wybiórczą – wartość. Drogocenne cymelia 
albo też rzeczy cenne dla ich artystycznego, rzemieślniczego piękna potrafią 
obudzić w ludziach silne namiętności. Chciwość i pożądanie rzeczy potrafią 
popchnąć kolekcjonerów do czynów amoralnych, a także sprzecznych z pra-
wem: kradzieży, oszustwa, a nawet zabójstw [Cabanne 1978, s. 12]. Grabież 
dzieł sztuki jest stałym elementem wojny, znanym od starożytności. W cza-
sach nowożytnych praktykowali ją na przykład cesarz Napoleon, caryca Ka-
tarzyna II, a w XX wieku Hermann Göring, minister III Rzeszy [Edsel 2013; 
Nicholas 1997]. Obecnie odbywa się handel dziełami sztuki rabowanymi 
przez Państwo Islamskie ISIS; dzieła te znajdują nabywców wśród zbiera-
czy, pomimo świadomości, iż dochody z ich sprzedaży często wspomagają 
terroryzm.

Bardzo istotnym motywem kolekcjonowania od czasów najdawniejszych 
jest zabieganie o prestiż, uznanie społeczne [English 2015]. Posiadacz kolek-
cji rości sobie prawo do społecznego uznania, taktując ją jako widomą oznakę 
swego bogactwa, wysokiej pozycji w hierarchii społecznej, a także wewnętrz-
nej szlachetności i estetycznego smaku. Od zawsze posiadanie kolekcji nobi-
litowało i zmiękczało brutalną i nagą przemoc, tkwiącą w bogactwie. Weźmy 
za przykład prywatną kolekcję Carlosa Slim Helú, jednego z najbogatszych 
ludzi na świecie, zaangażowanego także w działalność charytatywną. Jego 
kolekcja, mieszcząca się w wyrafinowanym architektonicznie Soumaya Mu-
zeum w Mexico City, zawiera obrazy Dalego, Murilla, El Greca i innych 
oraz najrozmaitsze cenne przedmioty. Taka kolekcja, a nawet sam budynek 
muzeum są rodzajem pomnika, jaki ich właściciel stawia samemu sobie, zaś 
architektura obiektu może być uznana za prowadzoną innymi środkami „woj-
nę” o prestiż. Potrzeba trwałych rzeczy jest silnie powiązana z bogactwem. 
Po pierwsze, rzeczy trwałe (przedmioty użytkowe, dzieła sztuki, budynki) 
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dodają prestiżu. Po drugie, stają się pomnikami dla ich posiadaczy, trwają 
przez dekady i wieki jako pamiątki po nich oraz świadectwa ich wspaniałości 
i wartości społecznej [Perec 1982, s. 87].

Niebagatelną rolę w zbieraniu pełnią względy hedoniczne. Obcowanie 
z wybranymi przedmiotami jest źródłem wielu przyjemności o bardzo różnej, 
często złożonej naturze. Rzeczy są zdolne cieszyć każdy ze zmysłów. Zmysł 
wzroku, wspomagany często dotykiem – zwłaszcza w kolekcji prywatnej  
– pozwala cieszyć się formą przedmiotu, dotyk umożliwia bowiem doznanie 
faktury jego powierzchni i ciężaru bryły [Tańczuk 2015]. Jedne rzeczy, na 
przykład dawne instrumenty, brzmią, inne pachną. Kolekcjonowane przed-
mioty dostarczają także licznych przyjemności intelektualnych, do których 
należy pobudzające wyobraźnię doznanie dawności oraz odczucie wartości 
dawności4.

Przedmioty jako źródła przyjemności są obiektami swoiście „wdzięczny-
mi”. Dbałość o nie i poświęcana im uwaga konserwatorska procentują na-
ocznie w ich wyglądzie i stopniu zachowania. Rzeczy się zasadniczo „nie 
buntują”5. Wielu autorów akcentowało tę cechę obiektów materialnych, ze-
stawiając ją z odmienną i kłopotliwą cechą ludzi, którzy – jako istoty wolne 
i nieprzewidywalne – bywają niewdzięczni za okazaną im troskę, kapryśni 
i perwersyjni6. Przeważające doświadczenie rzeczy, jakie mamy, to doświad-
czenie ich wsobnej, nieekspansywnej bytowości, posłuszeństwa naszym 
względem nich zamiarom, swoistej wobec nas „potulności”.

4 Przez doznanie dawności rozumiem wczucie się w sytuację osoby z przeszłości, 
która pozostawała w relacji z daną rzeczą, na przykład używała jej jako broni lub 
narzędzia albo też wykonywała ową rzecz jako dzieło sztuki. Jest to zatem wczu-
cie, Einfühlung, o jakim mówił W. Dilthey lub którego zintelektualizowaną wer-
sję w postaci koncepcji odtwarzania minionych myśli aktorów przeszłości (re-e-
nactment) przedstawił R.G. Collingwood. Natomiast doznanie wartości dawności 
wiedzie nas do koncepcji A. Riegla, który rozumiał przez ową wartość zdolność 
rzeczy, jako ludzkiego wytworu, do stawienia oporu destrukcyjnej sile czasu.

5 Istnieje oczywiście literacki topos buntu rzeczy przeciwko człowiekowi, a także 
wątki wewnętrznego życia i sprawczości (ang. agency) rzeczy. Istnieje także do-
świadczenie buntowania się rzeczy w ludzkim życiu praktycznym, gdy elementy 
rzeczy „jak na złość” nie chcą do siebie pasować lub gdy rzeczy psują się, nawet 
jedna po drugiej, akurat wtedy, gdy najbardziej ich potrzebujemy.

6 Pisał o tym między innymi B. Chatwin, estymator domu aukcyjnego Sotheby’s 
i podróżnik [Chatwin 2012, s. 192 i nast.].
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Kolekcjonowanie mieści w sobie także element władczości. Dzieli go 
z wszelką wiedzą, ta bowiem nie jest wolna od panowania. Już samo nazwa-
nie lub umiejętność nazwania rzeczy czy zjawiska sytuuje człowieka w innej 
do nich relacji, aniżeli relacja osoby nieznającej właściwej nazwy. Umie-
jętność nazwania nieprzypadkowo skutkuje społecznym prestiżem. Byłoby 
jednak wyrazem mizantropii upatrywać w kolekcjonerstwie głównie niskich 
pobudek, w rodzaju wspomnianej chciwości. Ważnym motywem kolekcjono-
wania rzeczy jest bowiem miłość do piękna, które – zgodnie z definicją św. 
Tomasza – ujrzane, wzbudza upodobanie i przyciąga do siebie. Posiadanie 
rzeczy pięknych jest zapewnieniem sobie warunków do tych rzeczy nieustan-
nej kontemplacji [Tatarkiewiczowie 2011, s. 151–153].

4. daWność

Obcowanie z rzeczą dawną w przestrzeni kolekcjonerskiej jest doświad-
czeniem fizycznym. Rzecz zajmuje miejsce w przestrzeni, stawia opór, może 
skupiać uwagę na swych własnościach. Zarazem doświadczenie rzeczy daw-
nej jest doświadczeniem silnie metafizycznym. Dawność rzeczy oznacza, że 
trwała ona w czasie – od jej wytworzenia, jeśli jest artefaktem – bardzo długo 
w porównaniu z czasem naszego życia. Ten rodzaj obcowania sugeruje zatem 
najpierw naszą ludzką kruchość, a następnie fizycznie „stawia” nam ją przed 
oczami. Mówiąc inaczej, dopuszczenie do pełni świadomości faktu, że rzecz 
istniała długo przed nami, nie jest natychmiastowe. Stawiamy tej wiedzy in-
stynktowny opór, podejmujemy szybkie próby mentalnego „oswojenia” daw-
nej rzeczy. Życie człowieka – zawsze rozciągnięte na co najwyżej kilka dekad 
– okazuje się rażąco krótkie w porównaniu z trwaniem przedmiotów w czasie.

A jednak doświadczenie dawności rzeczy posiada także inną stronę. Skoro 
bowiem artefakt trwał w czasie imponująco długo i skoro dotarł do naszych 
czasów w stanie względnie nienaruszonym, okazuje się on świadectwem 
mocy jego twórcy. Dzieło ludzkie poświadcza swą trwałością zdolność czło-
wieka do wytwarzania rzeczy mogących stawić opór niszczącej sile czasu. 
Takie właśnie treści niesie wprowadzone przez A. Riegla w rozprawie Nowo-
czesny kult zabytków pojęcie „wartość dawności” lub „wartość starożytnicza” 
(niem. Alterswert). Wartość owa polega bowiem nie tylko na dowodzeniu 
kreacyjnej mocy człowieka, lecz także na udowodnieniu, iż jest on zdolny 
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tworzyć rzeczy trwałe, wytrzymujące działanie destrukcyjnych sił przyrody 
[Riegl 2006, s. 41–46].

Doświadczenie dawności rzeczy okazuje się być zatem dialektycznie zło-
żonym. Działają w nim oba wektory sił działających w doświadczeniu czasu 
w ogóle. Z jednej oto strony doświadczamy czasu jako niszczącej siły, która 
niweczy zarówno rzeczy, jak i nas samych oraz nasze nawet duchowe wytwo-
ry, z drugiej – czas bywa przez nas ludzi doświadczany jako pole wolności 
i możliwości, które oczekują na realizację7.

5. z historii kolekcji

Upodobanie do rzeczy pięknych i cennych, a także zbieranie takich przed-
miotów wydaje się powszechnikiem kulturowym, choć już rozmach zbierac-
twa zależy od wielu czynników, nie tylko ekonomicznych, ale także na przy-
kład od dostępności cennych rzeczy albo wiedzy o nich. Kolekcjonerstwo nie 
jest domeną kultury Zachodu, choć to właśnie w niej jest wzmagane przez 
indywidualizm, z jego ideą poszerzania własnego ja, poprzez gromadzone 
i posiadane przedmioty [Clifford 2000, s. 235–236]. Wyrafinowane kolekcjo-
nerstwo na ogromną skalę znamy z kultury Chin: „Konfucjański podziw dla 
przeszłości, uznawanej zawsze za lepszą i doskonalszą od współczesności, 
sprzyjał kolekcjonerstwu. Posiadanie zbioru dawnych przedmiotów o nieco-
dziennych kształtach uważano za obowiązek każdego wykształconego czło-
wieka, w ten sposób mógł dowieść znajomości cywilizacji, którą miał kon-
tynuować i interpretować, zaspokajając przy tym własną potrzebę piękna” 
[Corradini 1999, s. 72; Łakomska 2015]. 

Imponujące jakością zbiorów i ich rozmachem kolekcjonerstwo Chin roz-
poczęło się w epoce Song, a swe apogea miało w epokach Ming i Qing. Było 
to możliwe dzięki ogromnym środkom finansowym, jakimi dysponowali ce-
sarze, a także, dzięki dawnym zwyczajom nakazującym gubernatorom pro-
wincji oraz władcom państw lennych przysyłać cesarzowi najlepsze wyroby 
lokalne jako materialny dowód poddaństwa. Z kolei zachowaniu zbiorów do 

7 O owych dwu doświadczeniach czasu pisał R. Ingarden w artykule Człowiek i czas 
[Ingarden 1973].
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naszych czasów sprzyjał fakt, że pałace cesarskie w Pekinie nie doświadczyły 
pożarów ani najazdu. 

Historia kolekcji prywatnych sięga czasów bardzo dawnych. Wiele rodów 
możnowładczych przydawało sobie w ten sposób prestiżu, jak włoscy Medy-
ceusze, którym nie sposób odmówić szczerego umiłowania piękna. Wielkie 
były zbiory królewskie i cesarskie, jak chociażby słynna kolekcja Rudolfa II 
Habsburga –„króla kolekcjonerów”, a także Katarzyny II, która wiele zna-
komitych przedmiotów kupiła i sprowadziła do Rosji z Francji. Skarbnicami 
pamiątek narodowych, ale i ogólnoludzkich, bywały magnackie i arystokra-
tyczne założenia rezydencjonalne, również w Polsce [Dziubecki 2010]8. Ko-
lekcje prywatne, obok skarbców kościelnych z ich cennościami i relikwiami, 
dały początek muzeom. Te ostatnie są wytworem nowożytności, narodziły się 
w XVIII wieku wraz z formułowaną wówczas ideą ochrony zabytków (Bri-
tish Museum, Luwr, Ermitaż, Muzeum Narodowe w Warszawie). Powstanie 
muzeów łączyło się z jednej strony z pielęgnowaniem kultur narodowych, 
z drugiej – z kultem obiektów cennych z punktu widzenia kultury ogólno-
ludzkiej [Folga-Januszewska 2015]. Jan Białostocki był zdania, że tym, co 
wyróżnia nasze czasy, jest uznanie zniszczenia dzieła sztuki za czyn prze-
stępczy. Przekonanie to narodziło się – pisał – w trakcie debat wywołaniem 
zniszczeniem katedry w Reims podczas pierwszej wojny światowej [Biało-
stocki 1966, s. 58].

6. kulturoWa rola kolekcjonerstWa

Krzysztof Pomian w swoich studiach nad kolekcjonerstwem europejskim 
cytuje z aprobatą opinię André Chastela, według której kolekcjonerzy są 
„centralnymi postaciami świata sztuki”, a nawet całej kultury [Pomian 2012, 
s. 8]. Kolekcjonerzy bowiem, oceniając, selekcjonując, zbierając i chroniąc 

8 Zwyczajem było, że nawet pod nieobecność gospodarzy, gości oprowadzano po 
pokojach rezydencji w celu zaprezentowania wspaniałości ich aranżacji oraz skła-
dających się na nią przedmiotów (obrazów, rzeźb, mebli, tapiserii, zegarów), a to 
w celu pokazania znakomitości samych właścicieli tych dóbr. Warto tu wspomnieć 
o rezydencjach angielskich pisarzy-ekscentryków: Strawberry Hill H. Walpo-
le’a i Fonthill Abbey W. Beckforda. Obie rezydencje, podziwiane przez współcze-
snych i szybko podupadłe, mieściły wielkie kolekcje sztuki i znakomite biblioteki 
[Pieńkos 2002, s. 209–218].
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przedmioty niosące znaczenie i wartości estetyczne, ocalają pamięć zbioro-
wą. Kolekcje rzeczy znaczących pozwalają podtrzymać pamięć narodową, 
która bez petryfikacji wspierałaby się jedynie na ulotnych wspomnieniach. 
Również dla lokalnej wspólnoty zbieracz-regionalista, którego zbiory dają 
początek muzeum, okazuje się często postacią centralną, decydującą o obra-
zie tej wspólnoty w szerszym otoczeniu i u potomnych.

Zauważmy też wartość różnego rodzaju kolekcji dla wiedzy historycz-
nej. Zbiory dawnych obrazów, ale też rzeczy codziennego użytku, dostarczają 
wiedzy o życiu codziennym i prywatnym ludzi przeszłości. Dawne obrazy 
okazują się po tym względem bezcenne, dostarczają bowiem historykom, 
a także na przykład filmowcom lub scenografom, detalicznego obrazu prze-
szłości. Obrazy mają nawet „przewagę” nad kolekcjami rzeczy, ponieważ po-
zwalają zobaczyć, jakie przedmioty we wnętrzach mieszkalnych łączono z in-
nymi przedmiotami, oraz które elementy garderoby łączono ze sobą w stroju 
[Bourke 2012, s. 101–124].

Należy też dodać, że kolekcjonowanie przedmiotów współgra z cieka-
wością wobec świata i pobudza ciekawość ukierunkowaną na przeszłość. 
Praktyki kolekcjonerskie dostarczają ludziom satysfakcji estetycznych i pre-
stiżowych oraz stanowią rodzaj pasji, która jest bogatym źródłem energii do 
życia9. Jako praktyka wymaga też specjalnych cnót: wytrwałości, cierpliwo-
ści, zdolności znoszenia trudów i wyrzeczeń, pilności. Kolekcjoner musi być 
przygotowany na niezrozumienie ze strony swego otoczenia, które traktuje 
jego wysiłki jako kompulsję i dziwactwo, a w najlepszym razie jako szlachet-
ny ekscentryzm. Dopiero widoma lub ogłoszona materialna wartość kolekcji 
lub jej sława potrafi ostudzić krytyków. 

Wielkoduszność kolekcjonerów, powiedzmy na koniec, objawia się tym, 
że już za życia postanawiają oni o przekazaniu swych zbiorów instytucjom 
państwowym. Przyświecają im tu dwie troski: o zachowanie i integralność 
kolekcji oraz o znaczenie kolekcji dla pamięci zbiorowej. W tym ostatnim 

9 Kolekcjonerstwo dzieli pod tym ostatnim względem pozycję z innymi pasjami 
człowieka współczesnego: sportami amatorskimi i ekstremalnymi, turystyką, foto-
grafią, amatorsko uprawianą sztuką itd. Na temat roli i niezbędności pasji w życiu 
człowieka współczesnego oraz posiadania pasji jako przymusu kulturowego zob. 
Krajewski 2002, s. 106–107.
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przypadku kolekcjoner lepiej niż inni rozumie, jaką wartość mają dane zbiory 
memorabiliów dla narodowej przyszłości i narodowej wyobraźni.
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summary

Collecting as an attitude to the past
Collection and collecting are very important themes not only for the histo-

ry of culture, but also for other humanities. Today even in social science we 
may observe a growth of interest in material culture and the world of things. 
Collecting is an interesting key to analysing many specific aspects of the rela-
tion between the individual and the world of things. Collectors are the central 
figures in their epochs, because they select things and gather and preserve 
meaningful and pretious objects. Their activity preserves social memory and 
gaves foundations to museums. Among the discussed authors are: K. Pomian, 
F. Nietzsche, A. Riegl, H. Arendt, M. Sommer.
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В пропонованому тексті розходиться про патроцінії та їхні ікони 
церков візантійсько-словʼянського обряду в суміжних регіонах 
Словаччини, Польщі, України, Угорщини та Румунії в рамках історичних 
грекокатолицьких єпархій – Мукачівської, Перемиської та Львівської. На 
стику двох великих культурних пластів – „Slavia latina” та „Slavia byzan-
tina” не раз спостерігаємо багато цікавих переплетень, взаємних впливів 
та збагачень в різноманітних галузях мистецтва. Інколи навіть доходить 
до того, що обʼєкти латинського обряду переходять в користування 
візантійського і навпаки. Як, наприклад, ужгородський єзуїтський [Ter-
dik 2014] та пряшівський міноритський [Švorc 1997, s. 54] храми стали 
грекокатолицькими катедрами, маріє-повчанська ікона Богородиці 
1675 р. [Puskás 2008, s. 128] знаходиться на бічному вівтарі віденського 
Стефансдому. Немало таких прикладів і з теренів Польщі [Brykowski 
1997].

Закономірні стосунки все ж таки відмінних проявів матеріальної та 
духовної культур торкаються також памʼяток іконопису та процесів, які 
проходили на території нинішньої Словаччини. Якщо їх досліджувати 
тільки з територіальної точки зору, то можна дійти висновку, що, 
наприклад, як в 1968 році писав Карол Вацулік, тодішній директор 

Патроцінії храмів 
візантійського обряду 
в регіоні карПат... 
та їхні ікони 
(сПільні риси та розбіжності)

Vladislav Grešlík
uniWersytet preszoWski
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Словацької національної галереї в Братиславі, „іконописна творчість 
виникла на території та для території Словаччини як складова частина її 
власної мистецької традиції” [Vaculík 1968]. Цю тезу розвивали декотрі 
словацькі автори і впродовж наступних років [Keleti 1984; Tkáč 1980]. 
Аналогічне трактування, але з іншої сторони, з точки зору мадярської 
культури, доповнене молдавськими впливами, знаходимо в угорських 
публікаціях останніх двох десятиліть [Puskás 2008]. Виходячи з наших 
досліджень [Grešlík 1994, 2002] можна стверджувати, що все навколо 
іконопису Словаччини, а передусім її східної частини, набагато 
складніше. Але не так, щоб не можна було встановити джерела його 
походження та імпульсів розвитку починаючи ХV століттям – передусім 
Перемиську єпархію (спочатку православну, згодом грекокатолицьку). 
Торкається це й патроцініїв церков та їхніх ікон на теренах досліджуваної 
території.

Вступні дослідження патроцініїв церков візантійсько-словʼянського 
обряду Словачини та їхні ікони були вже частково опрацьовані 
та публіковані [Grešlík 2014; Grešlík 2013;]. Тому мета наступних 
рядків – доповнити існуючі статті менш фреквентованими патронами 
церков, які так само є свідоцтвом довготривалої приналежності 
приграничних з сучасними Україною та Польщею теренів Східної 
Словаччини до традицій, що поєднуються спочатку передусім з давньою 
Перемиською єпархією (варто підкреслити, що посередництвом неї –  
з Київською митрополією) та континуїтетом її візантійсько-словʼянської 
традиції і лише пізніше, з часу виникнення Мукачівської єпархії, з новим 
церковним центром, підпорядкованим католицькій єрархії Угорщини. 

За цілком ймовірним припущенням, у всіх місцевостях, де  
в історичних документах ХIV–ХVII століть згадується „батько” (baytko) 
– православний священик чи деревʼяний храм [Uličný 1990; Uličný 1995], 
мали б стояти вівтар та вівтарна перегородка з хоча би мінімальною 
кількістю ікон та інших предметів необхідних для проведення 
літургійних обрядів. На відміну від сіл південносхідної Польщі, звідки 
походить найбільше давніх українських ікон, в підгірських лемківських 
населених пунктах Східної Словаччини збереглося непорівняно 
менше храмових та інших ікон основного – намісного ряду іконостаса. 
Причини цього явища можна бачити зокрема в інтенсивній побудові 
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мурованих церков, що замінювали деревʼяні споруди особливо з кінця 
ХVIII століття. В рідкісних випадках декотрі давніші ікони перенесли  
в новий обʼєкт, а решту з них за церковними правилами закопували, або 
спалювали. Не менш нищівними були й дві світові війни та численні 
регіональні збройні заворушення та лихоліття в попередніх століттях та 
й недбале ставлення священиків та церковних громад до давніх памʼяток 
через нерозуміння їхнього значення для сьогодення. І в не останній мірі 
відчувався брак фахових установ, котрі б на належному рівні займалися 
збереженням ікон так, як це завдяки митрополиту Андрею Шептицькому 
робили понад сто років тому у Львові а в міжвоєнний період і в інших 
містах Галичини.

На патроцінії храмів Словаччини почали звертати увагу відносно 
недавно [Hudák 1984]. Перші вагомі публікації торкалися тільки обʼєктів 
Католицької церкви, включно з парафіями візантійсько-словʼянського 
обряду (тзв. грекокатолицьких), що стало на перешкоді виокремлення 
цих памʼяток та явищ, які відносяться до пласту „Slavia byzantina”, або 
ще точніше – до української культури [Judák 2009; Judák, Poláčik 2011; 
Krištof 2014; Zubko 2014]. В останніх роках подібний підхід, де чи всі 
кириличні памʼятки презентуються й наголошуються майже виключно 
як словацькі (ніби вони жодним чином не належать до спадщини 
місцевого українського населення), можна спостерігати в численних 
фундаментальних монографіях та статтях працівників Словацької 
академії наук, передусім Славістичного інституту ім. Яна Станіслава 
САН. На жаль, такі памʼятки досі недостатньо, або зовсім не вивчені 
українськими авторами.

Кількісні показники по фреквенції та змінах патроцініїв церков 
Східної Словаччини в статті наводимо за Шематизмами Пряшівської 
[Schematismus Eperjessini 1833; Eperjesini 1884; Schematizmus 1994; 
Schematizmus 2008] й сусідніх єпархій та оглядовими науковими 
працями про церковне будівництво та титулатуру церков [ 2000; 1998; 
Шематизм 1936]. Тому що історично храми візантійсько-словʼянського 
обряду зосереджені виключно на теренах Східної Словаччини (нинішні 
Пряшівський та Кошицький самоуправні краї), будемо їх порівнювати 
з відповідними адміністративними одиницями Грекокатолицької 
Церкви історичних Мукачівської [Schematismus Munkacsiensis 1833], 
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Перемиської [Schematismus Premisliensis 1830], Львівської [Скочиляс 
1998, Скочиляс 2000], Холмської [Слободян 2000] та Орадейської єпархій 
[Schematismus Magno‐Varadinensis 1828] й Апостольської адміністрації 
Лемківщина [Шематизм Лемковщини 1936]1.

Таблиця № 1. Патроцінії церков візантійсько-словʼянського обряду  
в Карпатському регіоні 

єпархія

О
радя 
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иш

ль 

М
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 Пряш
ів 

 Пряш
ів 

 Пряш
ів 

Пряш
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ина  
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Льів гр.-кат.

Холм
 

гр-кат, правосл.

Перем
иш

ль 
гр.-кат., правосл.

М
укачево 

гр.-кат., правосл.

Кош
иці рим

-кат.

рік

1828

1830

1833

1833

1884

1994

2008

1936

1982

1730 -
1733

2005

1998

2000

2008

храми 
разом

139

1261

637

310

319 
 477 

507 

1623

152

1706

537

738

676

754

патроцінії 
разом

14 59 35 27 30 35 39 65 42  ? 75 64 44 90

храми / 
патроцінії

9,99

21,37

18,2

11,48

10,63

13,63

13,00

24,97

3,61

 ?

7,16

11,53

15,36

8,38

Процес заміни патроцінія після змін повʼязаних з храмом (відбудова, 
реконструкція та, головним чином, побудова нової церкви замість старої) 
можна чи не найкраще демонструвати на прикладі патроцінія свв. Петра 
та Павла.

Церкви з патроцінієм свв. Петра та Павла в Східній Словаччині 
доволі пізні. Адже найдавніший такий храм в с. Хим (Chym) з 1335 року, 
первісно католицький, використовується церквою візантійського обряду 
значно пізніше. З шести церков в 1833 році чотири були на південній 

1 На основі наведених публікацій нами складені чотири таблиці частоти 
вибраних груп патроцініїв за окремими церковними адміністративними 
одиницями та історичними територіями, які додаємо в кінці статті.
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території нинішньої Східної Словаччини, де переважало мадярське, або 
словацьке населення. І лише дві з них (Камйонка – 1790 р., Звала – 1795 р.)  
– знаходяться в руських селах. Згодом, найбільше вже в ХХ столітті, до 
церков з таким патроцінієм приєдналося декілька інших парафій, де, 
знов таки, після побудови нового храму поміняли попередній патроціній 
на свв. Петра та Павла (Валашківці – з Миколая, перед 1857 р.; Стебник 
– з Параскеви, 1886 р.; Машковце – з Миколая, 1892 р.; Вишня Яблінка 
– з Миколая, 1923 р.; Банське – з Василія, 1930 р.; Нова Полянка –  
з Параскеви, 1937 р.; Матисова – з архангела Михаїла, 1973 р.). Як видно, 
процес заміни патроцініїв був затяжним й проходив в умовах відкритої 
чи повзучої загальної латинізації, мадяризації та згодом словакізації не 
лише церкви, але й руського / українського населення. 

Наочні приклади таких змін тісно поєднані також з патроцініями, 
які відносяться до святих шанованих на територіях, що успадкували та 
розвивали візантійські церковні та мистецькі традиції, як наприклад св. 
Димитрій [Duć-Fajfer 1994], або св. Параскева Пʼятниця. 

Патроцінія останньої торкнемося трохи детальніше. Якщо взяти 
дане питання трохи в ширшому контексті, то прийдемо до висновку, що 
терени північно-східної Словаччини населені русинами (українцями)  
є інтегральною частиною західноукраїнського культурного масиву. Адже 
з патроцінієм св. Параскеви в сусідніх Перемиській єпархії знаходяться 
43 церкви [Слободян 1998], у ХVІІІ ст. Львівська єпархія налічувала 45 
таких церков [Скрчиляс 1998, с. 234], а в Холмській єпархії були 32 церкви 
св. Параскеви [Слободян 2000, с. 95]. На цьому тлі трохи неочікуваним 
буде виглядати ситуація на Закарпатті, де є всього шість (!) церков св. 
Параскеви [Сирохман 2000] а на півдні, в угорській грекокатолицькій 
Гайдудорозькій Єпархії та Мішкольцському Апостольському Екзархаті 
в 1982 році не було зазначено ні однієї церкви св. Параскеви [Hajdúdo-
rogi 1982]. 

За Шематизмом в Пряшівській Грекокатолицькій Єпархії в 1833 
році в гірських селах Східної Словаччини словацько-польської вузької 
прикордонної смуги (в основному до 30 км) було 13 церков з патроцінієм 
св. Великомучениці Параскеви Пʼятниці [Schematismus Eperiessiensis 
1833], з яких до 2008 року лишилося 8 [ 2008]б бо свій патроціній декотрі 
змінили на інший, за рангом вищий, або згодом стали частиною нового, 
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Таблиця № 2. Тринітарні патроцінії 
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0,95%

1/
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0 0 0 0 12/
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0,42 %
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 7 0 1/
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1/
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8/
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Таблиця № 2. Тринітарні патроцінії 
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св. Хреста

1/
0,72%

48/
3,81%

4/
0,63%

3/
0,97%

3/
0,94%

4/
0,84%

7/
1,38% 

48/
2,96%

4/
2,63%

61/
3,58%

32/
5,96%

32/
4,34%

6/
0,89%

19/
2,52%

Вознесіння 
Господнє 

4/
2,88%

26/
2,06%

41/
6,44%

11/
3,55%

11/
3,45%

29/
6,08% 

30 /
5,92%

26/
1,60%

9/
5,92%

49/
2,87%

12/
2,23%

18/
2,44%

74/
10,95%

15/
1,99%

Воскресіння 
Христа

0 21/
1,67%

0 0 0 0 0 21/
1,29%

0 63/
3,69%

1/
0,19%

15/
2,03%

0 0

Зішестя св. Духа 0 18/
1,43%

24/
3,76

0 2/
0,63%

18/
3,77% 

16/
3,16%

18/
1,11%

5/
3,29%

8/
0,47%

2/
0,37%

11/
1,49%

2/
0,30%

0

Преображення 
Господнє

0 35/
2,78%

1/
0,16%

1/
0,32%

1/
0,31%

11/
2,46% 

13/
2,56%

35/
2,16%

3/
1,97%

47/
2,75%

21/
3,91%

21/
2,85%

15/
2,22%

7/
0,93%

Різдво Господнє 0 4/
0,32%

0 0 0 0 0 4/
0,25%

0 36/
2,11%

2/
0,37%

3/
0,41%

0 0

Св. Дух 2/ 
1,44% 0 2/

1,31%
9/

2,90%
5/

1,57% 0 0 0 0 7 6/
1,12%  0 21/

3,11%
9/

1,19%

Св. Трійця 0 24/
1,90%

1/
1,16% 0 1/

0,31%
9/

1,87% 
9/

1,78%
24/

1,48%
2/

1,32%
62/

3,63%
24/

4,47%
18/

2,44%
32/

4,73%
27/

3,58%

Серце Ісуса 0 0 0 0 0 2/
0,42%

5/
0,99% 0 2/

1,32%  7 0 0 1/
0,15%

37/
4,91%

Стрітення 
Господнє 0 5/

0,40% 0 0 0 2/
0,42%

2/
0,39%

5/
0,31%

2/
1,32%  7 1/

0,19%
5/

0,68%
2/

0,30% 0

Христос Король 0 0 0 0 0 2/
0,42 %

2/
0,39 %

0 5/
3,29 %

 7 0 1/
0,16 %

1/
0,15 %

8/
1,06 %
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більшого за розмірами храму: Бехерів (на Різдво Богородиці в 1847 р.), 
Вишній Свидник (з 2005 р. стала каплицею церкви Божої Мудрості 
районного міста Свидник (виникло в 1944 р. обʼєднанням Вишнього та 
Нижнього Свидників), Вишня Полянка, Доброслава, Капішова (на Різдво 
Богородиці в 1892 р.), Мерґешка (з 1948 р. Нова Полянка, на Петра та 
Павла в 1937 р., коли замість деревʼяної звели муровану церкву), Нижній 
Свидник (на Різдво Богородиці, вже муровану церкву в 1845 р.), Орлів, 
Петрова, Потоки, Руський Казимир (з 1993 р. – Вишній Казимир), 
Руський Кручів (з 1993 р. – Кручів) та Стебник. До слова, Параска була 
популярним іменем серед руських селян Східної Словаччини ще до 

Таблиця № 3. Марійні патроцінії
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рік 1828 1830 1833 1833 1884 1994 2008 1936 1982 1730-
1733 2005 1998 2000 2008

храми разом 139 1261 637 310 319 477 507 1623 152 1256
опис: 794 537 738 676 754

Різдво Богородиці 5/ 
3,60 %

120/
9,52 %

57/
8,95 %

32/
10,32 %

39/
12.23 %

59/
12,37 % 

62 /
12,23 %

120/
7,39 %

10/
6,59 %

57/
7,18 %

44/
8,19 %

66/
8,94 %

73/
10,80 %

32/
4,24 %

Покров Богородиці 0 99/
7,85 %

45/
7,06 %

46/
14,84 % 

50/
15,67 % 

70/ 
16,68 % 

68/
13,41 % 

99/
6,10 %

25/
16,45 %

42/
5,29 %

43/
8,01 %

51/
6,91 %

79/
11,69 % 0

Успіння /  Взяття на 
небо 

8/ 
5,75 %

73/
5,79 %

43
6,75 %

20/
6,45 %

24/
7,52 %

61/
12,79 %

55/
10,85 % 

73/
4,50 %

10/
6,59 %

42/
5,29 %

32/
5,96 %

51/
6,91 %

49/
7,25 %

38/
5,04 %

Благовіщення 8/
5,76 %

11/
0,87 % 

18/
2,83 %

1/
0,32 % 0 2/

0,42 %
2/

0,39 %
11/

0,68 %
6/

3,95 %
7/

0,88 %
5/

0,93 %
13/

1,76 %
10/

1,48 % 0

інші Марійні / % 1/ 0,72 91/
7,22

13/
2,04

14/
4,52

14/
4,39

5/
1,05 0 87/

5,36 
9/

5,92
53/
6,68

20/
3,72

62/
8,40

16/
2,37

111/
14,72

Марійні разом /  % 22/
15,83

394/
31,25

176/
27,63

113/
36,68

117/
36,68

197/
41,30

188/
37,08

390/
24,03

60/
39,47

201/
25,31

144/
26,82

243/
32,93

227/
33,58

181/
24,01 
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першої третини ХХ с., донині є навіть носії такого прізвища (наприклад 
в с. Руський Потік).

Якщо б ми хотіли й на основі тільки наведених даних про патроцінії 
та ікони Східної Словаччини [Kovačovičová-Puškarová, Puškar 1971; 
Grešlík 1994, Grešlík 2002] зробити певні узагальнення, то прийдемо 
до неминучого висновку. Досліджувані патроцінії та ікони церков 
візантійсько-словянського обряду в Словаччині, зокрема її східної 
частини, мають довгі століття більше спільного з Перемиською єпархією 
ніж з окремими частинами історичної Мукачівської єпархії, тим більше 
з латинськими Еґером або Естерґомом. Свідоцтвом цього є не тільки 

Таблиця № 3. Марійні патроцінії

єпархія О
ра

дя
 

Пе
ре

м
иш

ль
 

М
ук

ач
ев

о

 П
ря

ш
ів

 

 П
ря

ш
ів

 

 П
ря

ш
ів

 

Пр
яш

ів

 Л
ем

кі
вщ

ин
а 

 

 Га
йд

уд
ор

ог

Ль
ів

 
гр

.-к
ат

.

Хо
лм

 
гр

-к
ат

, п
ра

во
сл

.

Пе
ре

м
иш

ль
 

гр
.-к

ат
., 

пр
ав

ос
л.

М
ук

ач
ев

о 
гр

.-к
ат

., 
пр

ав
ос

л.

Ко
ш

иц
і р

им
-к

ат
.

рік 1828 1830 1833 1833 1884 1994 2008 1936 1982 1730-
1733 2005 1998 2000 2008

храми разом 139 1261 637 310 319 477 507 1623 152 1256
опис: 794 537 738 676 754

Різдво Богородиці 5/ 
3,60 %

120/
9,52 %

57/
8,95 %

32/
10,32 %

39/
12.23 %

59/
12,37 % 

62 /
12,23 %

120/
7,39 %

10/
6,59 %

57/
7,18 %

44/
8,19 %

66/
8,94 %

73/
10,80 %

32/
4,24 %

Покров Богородиці 0 99/
7,85 %

45/
7,06 %

46/
14,84 % 

50/
15,67 % 

70/ 
16,68 % 

68/
13,41 % 

99/
6,10 %

25/
16,45 %

42/
5,29 %

43/
8,01 %

51/
6,91 %

79/
11,69 % 0

Успіння /  Взяття на 
небо 

8/ 
5,75 %

73/
5,79 %

43
6,75 %

20/
6,45 %

24/
7,52 %

61/
12,79 %

55/
10,85 % 

73/
4,50 %

10/
6,59 %

42/
5,29 %

32/
5,96 %

51/
6,91 %

49/
7,25 %

38/
5,04 %

Благовіщення 8/
5,76 %

11/
0,87 % 

18/
2,83 %

1/
0,32 % 0 2/

0,42 %
2/

0,39 %
11/

0,68 %
6/

3,95 %
7/

0,88 %
5/

0,93 %
13/

1,76 %
10/

1,48 % 0

інші Марійні / % 1/ 0,72 91/
7,22

13/
2,04

14/
4,52

14/
4,39

5/
1,05 0 87/

5,36 
9/

5,92
53/
6,68

20/
3,72

62/
8,40

16/
2,37

111/
14,72

Марійні разом /  % 22/
15,83

394/
31,25

176/
27,63

113/
36,68

117/
36,68

197/
41,30

188/
37,08

390/
24,03

60/
39,47

201/
25,31

144/
26,82

243/
32,93

227/
33,58

181/
24,01 
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Таблиця № 4. Патроцінії небесних сил та святих
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рік 1828 1830 1833 1833 1884 1994 2008 1936 1982 1733 2005 1998 2000 2008

Храми разом 139 1261 637 310 319 477 507 1623 152 1256
opis: 794 537 738 676 754

Арх. Михаїл та Гавриїл 76/
54,68 % 0 21/

3,30% 0 0 0 0 0 6/
3,95 % 0 0 0 0 0

Архангел Михаїл 0 148/
11,74 %

144/
22,6 %

69/ 
22,26 %

71/
22,26 %

66/
14,13 % 

79/
15,58 % 

149/
9,18 %

15/
9,87 % 241 46/

8,57 %
64/

8,67 %
80/

11,83 %
25/

3,16 %

Василій Великий 3/ 
2,16 %

12/
0,95 %

23/
3,61%

5/
1,61 %

5/
1,57 %

8/
1,68 %

9/
1,78 %

12/
0,74 %

1/
0,66 % 5 4/

0,74 %
8/

1,08 %
16/

2,37 % 0

Димитрій 3/
2,16 %

74/
5,87 %

14/
2,2%

16/ 
5,16 %

16/
5,06 %

15/
3,14 %

16/
3,16 %

75/
4,62 % 0 24 23/

4,28 %
25/

3,39 %
18/

2,66 %
1/

0,13 %

Йосафат 0 1/
0,08 % 0 0 0 1/

0,21 %
1/

0,20
1/

0,06 %
1/

0,66 % 0 5/
0,93 %

3/
0,41 % 0 0

Іван Хреститель 1 23 0 8 7 6 3 20 0 7 10 10 16 17

Ілля 0 15 0 0 0 5 6 ? 3 9 9 7 22 0

Кирило та Методій 0 0 0 0 1/
0,31 %

17/
3,56 %

15/
2,96 % 0 0 ? 6/

1,12 % 0 4/
0,59 %

12/
1,59 %

Козьма та Даміан 0 46/
3,65 %

1/
0,16%

26/
8,23 %

24/
7,52 %

21/
4,40 %

20/
3,94 %

45/
2,77 % 0 17 13/

2,42 %
17/

2,30 % 0 2/
0,27 %

Лука 0 5 0 7 6 6 5 ? 0 ? 2 1 1 1

Микола 19/
13,67 %

134/
10,63 %

114/
17,9%

20/
6,45 %

16/
5,02 %

12/
2,52 % 

12/
2,37 % 

133/
8,19 %

13/
8,55 % 111 42/

7,82 %
73/

9,89 %
48/

7,10 %
13/

1, 72 %

Параскева 3/
2,16 %

102/
8,09 %

31/
4,87%

13/
4,19 %

11/
3,45 %

9/
1,89 %

10/
1,97 %

96/
5,91 % 0 45 32/

5,96 %
43/

5,83 %
6/

0,89 % 0

Петро та Павло 0 11/
0,87 %

15/
2,35%

6/ 
1,93 %

7/
2,19 %

26/
5,45 % 

28 /
5,52 %

10/
0,62 %

5/
3,29 % 1 18/

3,35 %
15/

2,03 %
45/

6,66 %
19/

2,52 %

Троє святителі 0 1/
0,08 % 0 1/ 0,32 % 1/

0,31 %
2/

0,42 %
2/

0,39 %
1/

0,06 % 0 ? 0 1/
0,16 %

1/
0,15 % 0

Юрій 4/ 
2,88 %

27/
2,14 %

5/
0,78%

2/
0,65 %

2/
0,63 %

7/ 
1,47  

8/
1,58 % 

27/
1,66 %

3/
1,97 % 21 15/

2,79 %
21/

2,85 %
18/

2,66 %
2/

0,27 %



Патроцінії храмів візантійського обряду в регіоні карПат... 

135

Таблиця № 4. Патроцінії небесних сил та святих
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рік 1828 1830 1833 1833 1884 1994 2008 1936 1982 1733 2005 1998 2000 2008

Храми разом 139 1261 637 310 319 477 507 1623 152 1256
opis: 794 537 738 676 754

Арх. Михаїл та Гавриїл 76/
54,68 % 0 21/

3,30% 0 0 0 0 0 6/
3,95 % 0 0 0 0 0

Архангел Михаїл 0 148/
11,74 %

144/
22,6 %

69/ 
22,26 %

71/
22,26 %

66/
14,13 % 

79/
15,58 % 

149/
9,18 %

15/
9,87 % 241 46/

8,57 %
64/

8,67 %
80/

11,83 %
25/

3,16 %

Василій Великий 3/ 
2,16 %

12/
0,95 %

23/
3,61%

5/
1,61 %

5/
1,57 %

8/
1,68 %

9/
1,78 %

12/
0,74 %

1/
0,66 % 5 4/

0,74 %
8/

1,08 %
16/

2,37 % 0

Димитрій 3/
2,16 %

74/
5,87 %

14/
2,2%

16/ 
5,16 %

16/
5,06 %

15/
3,14 %

16/
3,16 %

75/
4,62 % 0 24 23/

4,28 %
25/

3,39 %
18/

2,66 %
1/

0,13 %

Йосафат 0 1/
0,08 % 0 0 0 1/

0,21 %
1/

0,20
1/

0,06 %
1/

0,66 % 0 5/
0,93 %

3/
0,41 % 0 0

Іван Хреститель 1 23 0 8 7 6 3 20 0 7 10 10 16 17

Ілля 0 15 0 0 0 5 6 ? 3 9 9 7 22 0

Кирило та Методій 0 0 0 0 1/
0,31 %

17/
3,56 %

15/
2,96 % 0 0 ? 6/

1,12 % 0 4/
0,59 %

12/
1,59 %

Козьма та Даміан 0 46/
3,65 %

1/
0,16%

26/
8,23 %

24/
7,52 %

21/
4,40 %

20/
3,94 %

45/
2,77 % 0 17 13/

2,42 %
17/

2,30 % 0 2/
0,27 %

Лука 0 5 0 7 6 6 5 ? 0 ? 2 1 1 1

Микола 19/
13,67 %

134/
10,63 %

114/
17,9%

20/
6,45 %

16/
5,02 %

12/
2,52 % 

12/
2,37 % 

133/
8,19 %

13/
8,55 % 111 42/

7,82 %
73/

9,89 %
48/

7,10 %
13/

1, 72 %

Параскева 3/
2,16 %

102/
8,09 %

31/
4,87%

13/
4,19 %

11/
3,45 %

9/
1,89 %

10/
1,97 %

96/
5,91 % 0 45 32/

5,96 %
43/

5,83 %
6/

0,89 % 0

Петро та Павло 0 11/
0,87 %

15/
2,35%

6/ 
1,93 %

7/
2,19 %

26/
5,45 % 

28 /
5,52 %

10/
0,62 %

5/
3,29 % 1 18/

3,35 %
15/

2,03 %
45/

6,66 %
19/

2,52 %

Троє святителі 0 1/
0,08 % 0 1/ 0,32 % 1/

0,31 %
2/

0,42 %
2/

0,39 %
1/

0,06 % 0 ? 0 1/
0,16 %

1/
0,15 % 0

Юрій 4/ 
2,88 %

27/
2,14 %

5/
0,78%

2/
0,65 %

2/
0,63 %

7/ 
1,47  

8/
1,58 % 

27/
1,66 %

3/
1,97 % 21 15/

2,79 %
21/

2,85 %
18/

2,66 %
2/

0,27 %
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те, чи присутні або ні конкретні патроцінії, але й іконопис та літургійні 
книги – найчастіше західноукраїнського походження (Перемишль, Львів, 
Почаїв). Самозрозуміло, ця теза вимагає дальші інтердисциплінарні 
дослідження. 
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summary

Patronages of Churches of Byzantine Rite and Their Icons in Car-
pathian Region

The article relates to the selected titulature of the churches of Byzantine 
rite and their icons at the intersection of ‟Slavia latina” and ‟Slavia byzan-
tina”. The article demonstrates the process that happens within Slovakia and 
territories of church administrative units of neighboring countries, including 
an attempt of its reasoning. In the article, the methods of statistical compar-
ison of individual Greek Catholic dioceses of Carpathian and Subcarpathian 
regions and studying of historical church documents were used. Due to the 
change of patronages, a composition of icons in the system of an iconostasis 
changes inevitably and we can observe that the amount of traditional icons 
of the Mukachevo’s/Preshov’s diocese of saints is reducing, too. Latinization 
of the Byzantine-Slavic Church in Slovakia – the language of a liturgy and 
relevant church books, church singing with instrumental music come along 
with the changes of patronages and their icons. 
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Wschodnie kresy Polski to od dawna obszar tzw. pogranicza. Termin 
„pogranicze” współcześnie odwołuje się przede wszystkim do terenu przy-
granicznego, czyli położonego przy granicy innego państwa. Drugie zna-
czenie odnosi się raczej do sensu przenośnego tego słowa i oznacza okres 
przejściowy między epokami lub wspólny element różnych dziedzin [Dy-
czewski 1993, s. 67] . W kontekście poruszanego przeze mnie zagadnienia 
pobożności ludowej oraz międzykulturowego dialogu szczególnie istotne 
wydaje się jednak przywołanie terminu pogranicza kulturowego, którego 
istota odwołuje się do obu wyżej cytowanych znaczeń [Adamowski 2005,  
s. 9]. Dokładniejsze wyjaśnienie istoty wschodniego pogranicza kulturowego 
pozwoli zrozumieć rolę sakralnych praktyk ludowych w procesie budowania 
międzykulturowego dialogu. 

Termin „pogranicze” etymologicznie wywodzi się od słowa „granica”, co 
w sensie geograficznym oznacza ‘coś, co dzieli’ [Boryś 2005, s. 177]. Po-
granicze natomiast jest przestrzenią skłaniającą do otwarcia i dialogu, co ma 
istotny wpływ na mieszkańców danego regionu [Pilch 2005, s. 500]. W ta-
kim ujęciu pograniczność kulturowa jest spotkaniem, którego wynikiem są 
charakterystyczne dla regionu pogranicza wartości i swoiste fenomeny [Ada-
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mowski 2005, s. 9]. Rozpatrując takie ujęcie opisywanego obszaru, powie-
dzieć należy, że pogranicze „[…] to nie tyle kwestia dominacji wpływów, 
a obszar kulturowej wspólnoty międzyetnicznej. Wartości stworzone na tym 
obszarze poprzez akceptację społeczną stają się dorobkiem obu sąsiadujących 
kultur i narodów” [Adamowski 1997, s. 19]. 

Pograniczność wschodnich kresów jest wynikiem wieloletnich i wielokie-
runkowych wpływów sąsiadujących ze sobą kultur, co z kolei prowadzi do 
wielu przekształceń. Najbardziej płynnym i najszybciej przyswajalnym ele-
mentem wymiany kulturowej pogranicza jest mowa. Pogranicze to bowiem 
teren silnej interferencji językowej, w wyniku której powstają lokalne gwary. 
Wymiana funkcjonuje poprzez wzajemne wpływy i zależności różnych sys-
temów gramatycznych, wymowy, a także poprzez zapożyczenia leksykalne. 
Zaistnienie, a później utrwalenie określonych zwrotów i całego systemu ję-
zykowego dokonuje się na zasadzie zapożyczenia. Mogą to być wyrażenia 
dosłownie skopiowane z innego języka na poziomie pojedynczych słów, jak 
i całych tekstów. Zapożyczanie form językowych może dotyczyć także po-
szczególnych fragmentów, motywów czy gatunków. Na pograniczu wschod-
nim zależności takie można znaleźć w tekstach folkloru obrzędowego. Spo-
tkania kultur mogą przebiegać także na innej linii. Jest to funkcjonowanie 
w jednym systemie językowym tekstów genetycznie rdzennych i obcych, 
a zatem opisany system językowy ma charakter mieszany [Łesiów 2005,  
s. 36].

Pograniczny charakter wschodnich kresów przejawia się także w sferze 
duchowej, co wiąże się z występowaniem na tym terenie kilku wyznań i re-
ligii. Na obszarze wschodniego pogranicza mieszkali zarówno Polacy, prze-
ważnie wyznania katolickiego, jak Ukraińcy i Białorusini, zazwyczaj pra-
wosławni, a także Żydzi, Romowie oraz Tatarzy. Odwieczna koegzystencja 
zróżnicowanych pod względem wyznaniowym grup społecznych widoczna 
jest przede wszystkim w charakterze architektury sakralnej tego obszaru. 
Przykładem tego może być współwystępowanie obok siebie licznych cerkwi 
prawosławnych, greckokatolickich, a także synagog oraz kościołów i kaplic 
katolickich. Taki element religijnego krajobrazu jest nie tylko kulturowym 
identyfikatorem regionu, ale także czynnikiem określającym tożsamość kul-
turowo-religijną mieszkańców. Tożsamość kulturowa pełni w społeczeństwie 
wiele istotnych funkcji, wśród których wymienić należy: przeciwdziałanie 
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poczuciu zagrożenia, ułatwienie indywidualnej i grupowej komunikacji czy 
realizowanie formuły „arki przymierza między starymi a nowymi czasy” 
[Adamowski 2005, s. 10]. Jednakże za potrzebę najważniejszą uznaje się 
tzw. zakorzenienie, które daje poczucie stabilizacji i własnej wartości. Każdy 
człowiek bowiem, jeśli aktywnie uczestniczy w życiu wspólnoty, dziedziczy, 
a następnie pielęgnuje różnorodne wartości, tradycje oraz zwyczaje danej 
grupy społecznej [tamże, s. 10].

Jednym z najwyrazistszych przykładów zakorzenienia w kulturze ludowej 
może być religijność społeczności wiejskich, która stanowi drogę przekazu 
tradycji. Religijność ludowa w wymiarze socjologicznym oznacza religijność 
funkcjonującą w rzeczywistości społecznej. Dokument Kongregacji Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakramentów pt. Dyrektorium o pobożności ludowej 
i liturgii. Zasady i wskazania z 2002 roku stwierdza ponadto, że „[…] treścią 
religijności ludowej jest rzeczywistość uniwersalna”, religijna, niekoniecz-
nie chrześcijańska, ponieważ „w sercu każdej osoby, jak również w kulturze 
każdego narodu i poszczególnych wspólnot, jest zawsze obecny wymiar re-
ligijny” [Kisiel 2003, s. 19]. W odniesieniu do omawianego tematu oraz bio-
rąc pod uwagę ojczysty kontekst kulturowo-społeczny, posłużę się terminem 
„pobożność ludowa”, którą wspomniane Dyrektorium definiuje jako „[…] 
różne manifestacje kultyczne o charakterze prywatnym lub wspólnotowym, 
które w ramach wiary chrześcijańskiej są przeważnie wyrażane nie na sposób 
liturgii, lecz w formach wywodzących się z ducha poszczególnych narodów 
lub grup społecznych i ich kultury” [tamże, s. 17–18]. Rolą takich manifestów 
jest zawsze uwielbienie osobowo pojmowanego Boga i innych świętych, któ-
re przejawia się poprzez teksty modlitw i pieśni, stosowanie się do okresów 
liturgicznych, nawiedzanie szczególnie znanych miejsc świętych, noszenie 
medalików, wyróżniające stroje i przestrzeganie lokalnych zwyczajów [tam-
że, s. 17]. 

Kultura wiejska wykształciła cały szereg wyrażalnych w manifestach kul-
tycznych przejawów sakralności. Szczególne ich bogactwo odnaleźć można 
właśnie na pograniczu wschodnim, gdyż na obszarze tym od wieków współ-
egzystowały z sobą społeczności różnych narodów, kultur i religii. Wśród naj-
bardziej charakterystycznych przejawów nadbużańskiej sakralności, a więc 
także wschodnich kresów Polski, J. Adamowski wymienia: „1. bezpośrednie 
objawienia (oficjalnie uznane przez kościoły oraz prywatne); 2. obecność, 
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pochodzących bezpośrednio od Boga lub postaci świętych, znaków uznanych 
za sakralne; 3. sakralizacja przestrzeni poprzez wystawianie służących kulto-
wi różnych form architektonicznych – świątynie i mała architektura sakralna;  
4. dosyć powszechna obecność cudownych źródełek i innego rodzaju skut-
ków działalności sił nadprzyrodzonych; 5. sakralizacja na poziomie komu-
nikacji kulturowej, obejmującej kody wer balne i niewerbalne; 6. funkcjono-
wanie sakralnych/religijnych tekstów językowych i szerzej – kulturowych” 
[Adamowski 2014, s. 93].

W oparciu o przedstawioną charakterystykę typowych dla wschodniego 
pogranicza przejawów sakralności, przedstawię najbardziej reprezentatyw-
ne przykłady pobożności ludowej, która, podobnie jak opisywana wcześniej 
istota kulturowego pogranicza, stanowi formę międzykulturowego dialogu. 
Ponieważ do spotkania kultur dochodzi na każdej płaszczyźnie życia religij-
nego, przedstawione przeze mnie manifesty o charakterze kultycznym ukażą 
ich wielowymiarowość oraz ponadczasowy uniwersalizm, który w niektórych 
przypadkach sięga głęboko do źródeł wiary i szeroko rozumianej kultury.

Pierwszym przykładem, jaki chciałbym przedstawić, jest dobrze znana 
ludności wyznania prawosławnego – ale nie tylko – Święta Góra Grabarka, 
nazywana także „prawosławną Jasną Górą”, o czym świadczą wypowiedzi 
informatorów: „U nas takie święte miejsce to jest Grabarka. To tak samo jak 
u katolików Jasna Góra. Zresztą, co tu dużo mówić, to ludzie mówią, że to 
jest taka prawosławna Jasna Góra, to tak samo święte miejsce, jak tam w Czę-
stochowie” (JG); „Nie, ja na Grabarce to ja nigdy nie był, ale to mówią, że to 
taka Jasna Góra dla prawosławnych. No, ale nie byłem tam, tak tylko słysza-
łem, co to ludzie mówili. To nawet tak parę razy słyszałem” (WR).

Już samo nawiązanie do katolickiego miejsca kultu, czyli Jasnej Góry, 
implikuje dość wyrazisty przekaz, że jest to miejsce spotkania różnych kultur. 
Jednakże, dopiero dokładniejsze zapoznanie się z praktykowanymi w Grabar-
ce zachowaniami o charakterze kultycznym pokazuje rzeczywisty między-
kulturowy dialog. W celu lepszego zrozumienia manifestowanej tutaj poboż-
ności należy nawiązać do początków cudownego miejsca, czyli do roku 1710, 
kiedy na terenach Podlasia szalała epidemia cholery. W tym cza sie pewnemu 
starcowi we śnie zostało objawione, że ratunek można znaleźć na pobliskim 
wzgórzu. Wierni poszli za głosem Bożym, przynosząc ze sobą krzyże. Z mo-
dlitwą obmywali się i pili wodę ze źródełka. We dług kroniki siemiatyckiej 
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parafii ratunek od choroby znalazło wówczas tysiące ludzi. W podzięce Bogu 
za cud zbudowano na tym miejscu drewnianą kaplicę pw. Przemienienia 
Pańskiego, która przetrwała do 1990 roku, kiedy to podpalona, doszczętnie 
spłonęła. Dzisiaj stoi w tym miejscu murowana cerkiew, którą wyświęcono 
w 1998 roku [por. Czykwin 1995, s. 121]. Do współczesnych czasów prze-
trwał zwyczaj stawiania krzyży oraz obmywania wodą pochodzącą z cudow-
nego źródełka. 

Tysiące ustawionych wokół cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego krzyży 
przyniesionych zostało z modlitwą o pomoc w różnych trudnych sytuacjach 
życiowych: chorobach, nieszczęściach, z prośbą o pokój dla dusz zmarłych. 
Często są to też krzyże dziękczynne. Liczba nowych krzyży wzrasta szcze-
gólnie w okresie przed świętem Przemienienia, gdy na Świętą Górę docierają 
liczne pielgrzymki, jednak i w powszechne dni wierni przybywają tu z mo-
dlitwą. Pod widzialnymi krzyżami kryją się ludzkie „życiowe krzyże”: troski, 
radości, cierpienia, które pielgrzymi, pozostawiając na Świętej Górze, oddają 
w ręce Bogu, gdyż „łaskę bożą otrzymują wszyscy, niezależnie od wyznania” 
[tamże, s. 120]. Schodząc z góry, zatrzymują się przy pobliskim strumyku 
i obmywają chusteczkami twarz i bolące miejsca. Mokre chusteczki pozosta-
wiają na ziemi przy strumieniu lub zawieszają na gałęziach drzew – symboli-
zuje to pozostawione choroby i troski [Marczewscy 2010]. Tak o cudownych 
uzdrowieniach pisał Kwiercetuś, XIX-wieczny autor artykułu pt. Grabarka: 
„Ci, którzy przychodzą na Grabarkę z prawdziwą, głęboką wiarą, nie tylko 
prawosławni, ale i katolicy, są uzdrowieni” [cyt. za: Czykwin 1995, s. 121]. 
Powyższy cytat jest świadectwem potwierdzającym wiarę w powszechnie 
znane i praktykowane ludowe wierzenia. Jest także dowodem na międzykul-
turowy charakter opisanych praktyk.

Innym, równie wyrazistym przykładem religijnego manifestu jest zwyczaj 
zawieszania krzyży, kapliczek oraz innych atrybutów religijnych na drzewach, 
a w szczególności na dębach, jak ma to miejsce w miejscowości Jabłeczna, 
gdzie znajduje się monaster św. Onufrego. Wierni zawieszają na dębie różno-
rodne symbole wiary, gdyż prawie we wszystkich kulturach to właśnie tym 
drzewom przypisuje się sakralny charakter. O wyjątkowym znaczeniu dębów 
w kulturze ludowej pisze Piotr Kowalski: „Na pniach i gałęziach dębu, będą-
cego siedzibą boga czy świętego, do dziś zawiesza się kapliczki, a ludzie się 
przy nich gromadzą, aby się modlić” [Kowalski 2007, s. 77]. Wśród ludności 
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wiejskiej istnieje bowiem przekonanie, że dąb jest drzewem świętym, w któ-
rym mogą zamieszkiwać dusze zmarłych, inni święci, a nawet sam Bóg czy 
Matka Boska. Poprzez swój epifaniczny charakter drzewo pełni funkcję me-
diatora między światem sacrum a profanum oraz wyznacza oś świata [tamże, 
s. 76–81]. Podobnie jak w przypadku Świętej Góry Grabarki, także tutaj zo-
baczyć można wspólnie symbole wiary katolickiej oraz prawosławnej.

Na terenie wschodniego pogranicza krzyże i kapliczki są powszechnie 
spotykanym symbolem sakralnym świadczącym o pobożności miejscowej 
ludności, bowiem nie pojawiają się one jedynie w miejscach chrześcijańskie-
go kultu, ale stanowią stały element krajobrazu kresowych miejscowości. 
Mała architektura sakralna od zawsze była sposobem wyrażania religijności, 
stąd tak liczne występowanie tego typu obiektów, szczególnie na terenach 
pogranicza, gdzie spotykały się różne kultury. Przydrożne krzyże i kaplicz-
ki stawiano najczęściej na rozstajach dróg, na granicach lub w centralnych 
punktach miejscowości oraz przed poszczególnymi domostwami [Adamow-
ski 2014, s. 98]. Niekiedy z powodu wyjątkowych wydarzeń, takich jak na-
gła śmierć lub objawienie, stawiano takie obiekty także w innych miejscach. 
Miejsce zatem wyznaczało funkcję, jaką pełnił dany obiekt sakralny, a także 
informowało o intencjach ich wystawiania – zazwyczaj były to motywacje 
o charakterze dziękczynnym, pokutnym lub apotropeicznym [tamże, s. 98]. 

W nawiązaniu do wielokulturowości wschodnich kresów wyróżnić moż-
na specyficzną grupę krzyży, które pojawiły się na tym obszarze przed 1905 
rokiem, czyli w czasie prześladowań podlaskich Unitów. Fundowane przez 
miejscową ludność krzyże stawiane były w sposób tajny [tamże, s. 98]. Było 
to przejawem nie tylko ogromnego heroizmu, ale także pobożności. Zazna-
czyć przy tym należy, że takie zachowanie ludności stanowiło w pewnym 
sensie przejaw międzykulturowego dialogu, gdyż religijność unitów łączyła 
w sobie zarówno wartości wyznania katolickiego, jak i prawosławnego. 

Równie powszechnym zwyczajem jak stawianie krzyży było wystawianie 
przydrożnych kapliczek, które nie tylko stanowią znakomite pole dla badań 
nad sztuką ludową, ale w doskonały sposób przedstawiają charakter religij-
ności oraz światopoglądu ludności wschodniego pogranicza [Koziura 2014, 
s. 22]. Spotykane tak licznie na wschodnich kresach kapliczki często skry-
wają tajemnice objawień i nawiązują do ludowych legend. Przykładem może 
być kapliczka w miejscowości Bubel-Łukowiska, której historię opisuje  
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D. Karuk w książce Okaleczone przez czas, zapomniane przez ludzi. Pisze 
ona: „Niedaleko od tego miejsca znajdowała się studnia – w niej bilo źró-
dełko. Do studni chodzili mieszkańcy wsi po wodę dla siebie i dla zwierząt 
domowych. Najstarsi ludzie nie pamiętają, kto tę studnię wykopał.

Około 1910 roku po wodę do tegoż źródełka wybrała się młoda dziewczy-
na, dwudziestoletnia panna Górecka. W odległości około dwudziestu metrów 
od studni, po lewej stronie między drzewami zauważyła postać w niebieskim 
płaszczu, od której biła niezwykła jasność. To była Matka Boża. Dziewczyna 
bardzo się zlękła, gdy Matka Boża do niej przemówiła. Prosiła, aby dziew-
czyna zmieniła swoje życie, aby czyniła pokutę i głosiła to objawienie lu-
dziom. Matka Boża chciała, aby na tym miejscu postawiono figurkę ku Jej 
czci. Mówiła także, że idą ciężkie czasy, aby ludzie czynili pokutę, bo idą 
straszne kary na ludzi, których Matka nie może powstrzymać, jeśli ludzie nie 
przestaną obrażać Boga.

Dziewczyna, będąc w wielkim strachu, powiedziała, że jej nikt nie uwie-
rzy, a teraz pójdzie i zawoła wujka. Gdy wróciła z kilkoma osobami, widzenie 
znikło. Matka Boża powiedziała jej jeszcze jedną rzecz, aby nigdy nie wycho-
dziła za mąż. Ona jednak nie posłuchała polecenia Matki Bożej i wyszła za 
mąż za chłopaka  z pobliskiej wsi.

Podczas wesela, tuż po oczepinach, kiedy to goście składali prezenty 
młodej parze, a było już po północy, panna młoda powiedziała do męża, że 
wyjdzie na chwilę się przewietrzyć. Minęło pół godziny, a panna młoda nie 
wracała, więc goście weselni rozbiegli się w poszukiwaniu kobiety, lecz ona 
przepadła bez wieści. Nikt jej nigdy nie odnalazł, ani żywej, ani jej ciała. Były 
przypuszczenia, że może wstąpiła do jakiegoś zakonu. Do dziś nie wiadomo, 
co się z nią stało.

W późniejszych latach mieszkańcy wsi na tym miejscu, między drzewa-
mi, postawili  prosty drewniany krzyż. Schodzili się wspólnie zanosząc mo-
dły. Ówczesnym władzom to się nie podobało. W Janowie Podlaskim w tam-
tym okresie pracował pewien bardzo gorliwy policjant – Rożuk – odnoszący 
się wrogo do Kościoła, do wiary katolickiej. Rozpędził więc ludzi, połamał 
drzewa, między którymi stała Matka Boża, aby zatrzeć wszelkie ślady Jej 
obecności. W niedługim czasie został ukarany, zachorował – jego nogi, stawy 
i kości zostały powykręcane przez chorobę , tak że nie mógł chodzić o wła-
snych siłach. Wiedział, że jest to kara za grzechy. Prosił ludzi, aby przywieźli 
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go w miejsce objawienia. Ludzie się zlitowali i przywieźli go, a on płacząc, 
prosił Boga o przebaczenie, długo i gorliwie się modlił, a trzeciego dnia wstał 
o własnych siłach – chwaląc Boga i Matkę Najświętszą […]. W 1949 roku po-
stawiono na miejscu objawień murowaną kapliczkę. Niestety , krzyża już nie 
ma, uległ zniszczeniu. W kapliczce Matki Bożej stoją świeże kwiaty i świecą 
się lampki, to znak, że mieszkańcy tej wsi pamiętają o tym miejscu” [Okale-
czone przez czas… 2011, s. 15].

Jak wynika z badań, przy opisanej powyżej kapliczce modlili się zarówno 
katolicy, jak i prawosławni, gdyż wieś Bubel-Łukowiska od zawsze zróżni-
cowana była pod względem wyznaniowym. Wśród ludności wiejskiej wy-
kształciła się także specyficzna forma modlitw, będąca dobrym przykładem 
ludowej pobożności. Przedstawiam fragment takiej modlitwy: 

„Matko Boska Kapliczkowa otocz mnie opieką, nie pomagaj ciemnym 
mocom dręczyć duszę marną / Matko Pana – jak i moja – wielka dobroć Two-
ja pomóż dzieci swe wychować boś matek ostoja / Matko Boska Kapliczko-
wa, co w kapliczce mieszkasz spójrz na radość i zmartwienia zwykłego czło-
wieka / Matko Boska Kapliczkowa pomóż tak jak umiesz w trosce w nadziei 
/ Ty jedna mnie zrozumiesz” [tamże, s. 9].

W licznych miejscowościach wschodniej Polski obiekty małej architektu-
ry sakralnej służą mieszkańcom wsi do odprawiania nabożeństw związanych 
z kalendarzem liturgicznym. Zazwyczaj przy przydrożnych krzyżach i ka-
pliczkach odprawia się nabożeństwa majowe, czerwcowe, uroczystości po-
święcenia pól i gospodarstw, niektóre uroczystości rocznicowe, Gorzkie Żale 
i misteria męki pańskiej, a także nabożeństwa różańcowe. O uroczystościach 
takich wspominają mieszkańcy wsi Bubel-Łukowiska: 

„No, do dzisiaj to przy krzyżu czy tam przy kapliczce, to zależy, co tam we 
wsi jest i jak tam ludzie uważają, to się odprawia zawsze, to co roku, majowe, 
różaniec się mówi, Gorzkie Żale, to tak przed Wielkanocą, to też zawsze jest. 
Kiedyś to jeszcze, no bo teraz to już nie, bo to są te domy pogrzebowe, ka-
plice, i nieboszczyka się w domu nie trzyma, ale kiedyś to zawsze umarłego 
przez wieś wieźli, żeby się pożegnał z wioską, z domem, z sąsiadami. No 
to na końcu wsi, przy ostatnim krzyżu, tam już blisko cmentarza, to mówili 
ostatnią dziesiątkę różańca. To jak ja pamiętam, to tak było, ale teraz to już 
nie” (EA); „Pamiętam, że jak tutaj przyjeżdżałam do Bubla, to jeszcze nie tak 
dawno, bo to już było po dwutysięcznym roku, to na święta to zawsze na po-
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czątku wsi ludzie krzyż ubierali, tam zawsze tyle kwiatów było, to pamiętam. 
Tak samo ksiądz przyjeżdżał i jak było poświęcenie pól, to koło kapliczki, 
tam obok Heleny, zawsze msza była. Później szedł tam na koniec wsi razem 
z ludźmi, tam na łąki, i święcił pola. To tak zawsze było, odkąd tutaj zaczęłam 
przyjeżdżać” (HZ). 

Przykładem spotkania kultur jest także położony w Łukowiskach wiej-
ski cmentarz, gdzie spoczywają zarówno katolicy, jak i prawosławni. Na ob-
szarze wschodniego pogranicza takich miejsc jest dużo więcej. Spotkać tutaj 
można wspólne dla obu kultur przykłady ludowej pobożności. Powszechnym 
zwyczajem na cmentarzach jest świąteczne strojenie grobów. Ludność obu 
wyznań przynosi na groby swoich bliskich małe choinki lub świąteczne stro-
iki. Podobnie w święta Wielkiej Nocy, kiedy zarówno na grobach prawosław-
nych, jak i katolickich pojawiają się ozdoby i atrybuty wielkanocne, najczę-
ściej święcone jaja.

Przejawy pobożności ludowej nie ograniczają się tylko do zachowań 
i obiektów w przestrzeni publicznej. Równie liczną grupę stanowią manifesty 
o charakterze kultycznym, dotyczące przestrzeni domowej oraz prywatnych 
zachowań i gestów słownych [Adamowski 2014, s. 99]. Charakterystyczną 
dla regionów wschodniego pogranicza praktyką jest organizowanie w prze-
strzeni domowej tzw. „świętych kątów”, czyli miejsc w rogu izby, gdzie 
umieszcza się wszelkiego rodzaju dewocjonalia. Mogą się tam znajdować 
święte obrazy, pamiątki odpustowe oraz te przywiezione z miejsc kultu, krzy-
że, świece i innego rodzaju atrybuty wiary [tamże, s. 99]. 

Zachowania o charakterze pobożnościowym wiążą się także z wieloma 
powszechnie stosowanymi na wschodnich kresach praktykami. Przykładem 
może być popularne i często spotykane kreślenie znaku krzyża na rozpoczy-
nanym bochenku chleba oraz na drzwiach i futrynach domostw. Znak krzyża 
ma przede wszystkim chronić oznaczoną przestrzeń przed demonami i zło-
wrogimi siłami, ma więc znaczenie apotropeiczne. Tak o zwyczaju kreślenia 
znaku krzyża na rozpoczynanym pieczywie pisze Kowalski: „Nakreślenie 
nożem znaku krzyża na spodzie bochenka chleba przed jego napoczęciem 
odcinało drogę do niego demonom, które zawsze ulokowane miały być poni-
żej, w dolnej części Wszechświata” [Kowalski 2007, s. 265]. Podobne zna-
czenie mają znaki krzyża kreślone przed i po zakończeniu jakiejś czynności. 
Powszechne na obszarze wschodniego pogranicza przeżegnanie się przed 
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rozpoczęciem posiłku oraz przed modlitwą i po jej zakończeniu ma ochronić 
człowieka przed złem [tamże, s. 265]. 

Innym, często spotykanym zachowaniem wśród mieszkańców pogranicza 
jest całowanie pieczywa, zarówno przed jego rozpoczęciem, jak i w przy-
padku upuszczenia na ziemię. Mówi o tym jeden z informatorów: „Ja to do 
dzisiaj, jak mi chleb upadnie, albo w ogóle jak go rozpoczynam, czy już mam 
kroić, to muszę go pocałować. To u mnie w domu zawsze tak było i ja też tak 
robię. A broń Boże, żeby chleb wyrzucić! To takiego czegoś nigdy nie było!” 
(PM). Wśród ludności wschodniego Podlasia można spotkać także wierzenie, 
które mówi, że nie wolno kłaść chleba spodem do góry, o czym wspomina 
jedna z mieszkanek wsi Bubel-Łukowiska: „Chleba to nie można tak odwrot-
nie kłaść, bo to się w rodzinie będą kłócić, to jakieś nieszczęście może być. 
Moja mama to zawsze mówiła, że Pan Jezus też się odwrotnie nie urodził, nie 
nogami, i chleba też tak położyć nie można” (AM). Symbol krzyża oraz od-
noszące się do chleba liczne wierzenia to przejawy sakralizacji świata, a tym 
samym pobożności ludowej, posiadające ponadczasowy i ogólnospołeczny 
wymiar, bez względu na wyznanie. 

Taki sam uniwersalizm społeczno-wyznaniowy wykazują liczne formuły 
i gesty słowne posiadające w swej strukturze element religijny. Niektórym 
gestom słownym towarzyszy także element sakralizacji domowej przestrze-
ni. Przykładem takiej formuły językowej może być błogosławieństwo, które 
towarzyszy czynności wniesienia kłosów zboża do domu w Wigilię Bożego 
Narodzenia. Tradycja ta, choć coraz rzadziej spotykana wśród mieszkańców 
pogranicza, jest dobrze utrwalona w pamięci informatorów i odnosi się za-
równo do ludności katolickiej, jak i prawosławnej, co potwierdzają relacje 
respondentów obu wyznań: 

„Tato szedł do stodoły i robił taką kolędę z kłosów. To tak ładnie owijał 
słomą, i siano związywał też słomą, przychodził do chałupy, zmrok się robił, 
i mówił »Pochwalony, i winszuję wam świętami, i życzę wszystkim zdro-
wia«. A my już wtedy choinkę ubieraliśmy, na stół tego siana kładliśmy, i pod 
stołem tego siana, a ta kolęda to była na głównym miejscu, tak przy oknie 
przypięta, gwózdkiem przybita” (KM); „No kolędę ze zboża przynosili, trze-
ba ją było na futrynie powiesić, tak kłosami do dołu, to wtedy będzie dobre 
zboże. Broń Boże, żeby krzywo wisiało, wtedy się zboże położy, musiało 
koniecznie prosto wisieć, tak do trzech króli, no a u nas to do Gromnicznej. 
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Ojciec jak z tym przychodził, to zawsze nas pozdrawiał, mówił »Pochwalony, 
niech zdrowie i szczęście będą z wami cały rok«. I tak to było” (JŁ).

Taki symboliczny snopek, na Lubelszczyźnie zwany „królem”, zyskiwał 
wymiar sakralny [Pelc 2009, s. 45]. Gest „wprowadzenia” kolędy do domu 
miał podobne znaczenie jak odmawiana modlitwa – wraz z kłosami zboża 
wnoszono do domu Boga i Jego błogosławieństwo: zdrowie, szczęście i płod-
ność, która chroniła przed głodem. Jan Adamowski wyróżnił także trzy grupy 
krótkich formuł powitalnych, takich jak: „Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus” oraz inne warianty tego powitania (w odniesieniu do codzienności), 
„Boże dopomóż”, „Szczęść Boże” i w odpowiedzi „Bóg zapłać” (przy okazji 
prac polowych), ,,Chrystos woskres” (‘Chrystus zmartwychwstał’) i w od-
powiedzi ,,Wo istynno woskres” (‘Prawdziwie zmartwychwstał’) (w czasie 
Wielkanocy) [por. Adamowski 2014, s. 101]. Innym sposobem wyrażania 
słownej sakralności są ludowe niekanoniczne modlitwy [tamże, s. 101]1. 

Ostatnią grupę ludowych tekstów stanowią liczne opowieści o objawie-
niach, legendy oraz ludowe pieśni o świętych, szczególnie tych, którzy są 
obiektem miejscowych kultów. Taką postacią jest św. Onufry, który jest 
czczony zarówno przez ludność wyznania prawosławnego, jak i katolików 
[tamże, s. 101]. Powszechny w obu odłamach chrześcijaństwa kult św. Onufry 
zawdzięcza cudownemu objawieniu i znalezieniu ikony z jego wizerunkiem 
w rzece Bug, w miejscowości Jabłeczna, gdzie na jego cześć wybudowano 
monaster, a także katolickiej parafii w Drelowie, nieopodal której znajduje 
się kapliczka z figurką przedstawiającą św. Onufrego oraz cudowne uzdra-
wiające źródełko, przy którym spotykają się zarówno katolicy, jak i wierni 
wyznania prawosławnego. 

Przedstawione przeze mnie przejawy pobożności ludowej w niewielkim 
tylko stopniu ukazują rzeczywiste bogactwo manifestów kultycznych, jakie 
możemy spotkać na obszarze wschodniego pogranicza. Ich zróżnicowanie 
i bogactwo form wynika przede wszystkim z wielokulturowego charakteru 
tradycji i zwyczajów oraz wierzeń i legend ludowych, które współwystępo-
wały na obszarach kresowej Polski. Niezależnie od miejscowych podzia-
łów narodowo-religijnych ukazane przykłady ludowej pobożności nie tylko 

1 Przykład takiej modlitwy przedstawiłem wcześniej, w odniesieniu do opisywanej 
przeze mnie kapliczki w Łukowiskach.
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świadczą o międzykulturowym wymiarze tego typu manifestów, ale poprzez 
wielopłaszczyznowość odniesień oraz obejmującą wszystkie aspekty życia 
obecność, stanowią wzbogacenie życia religijnego ludności wschodniego po-
granicza. O istotnej roli religijnych manifestów kultycznych w życiu człowie-
ka przekonuje ich ogólnospołeczny wymiar oraz ponadczasowy charakter. 
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II. Źródła własne (z badań terenowych):

AM –  Agnieszka Malińska, ur. 1977 w Białej Podlaskiej, zam. Bubel-Łukowiska, 
wyzn. rzymskokatolickie.

EA –  Eugenia Abramczuk, ur. 1943 w Bubel-Łukowiska, zam. Bubel-Łukowiska, 
wyzn. rzymskokatolickie.

HZ – Halina Zimna, ur. 1955 w Koźminku (woj. wielkopolskie), zam. od 2006 
w Bubel-Łukowiska, wyzn. rzymskokatolickie.

JG –  Józef Głacki, ur. 1934 w Starych Buczycach, zam. Stare Buczyce, wyzn. pra-
wosławne.

JŁ –  Jan Łysanowicz, ur. 1931 w Gnojnie (zm. 2014), zam. Bubel-Łukowiska, 
wyzn. prawosławne.

KM –  Kazimiera Miszczuk, ur. 1932 w Bubel-Granna, zam. Bubel-Granna, wyzn. 
rzymskokatolickie.

PM –  Paweł Maksymiuk, ur. 1928 w Dereczance, zam. Dereczanka, wyzn. prawo-
sławne.

WR –  Władysław Rutkowski, ur. 1956 w Bubel-Łukowiska, zam. Bubel-Łukowiska, 
wyzn. rzymskokatolickie.

summary

Polish Eastern Borderland folk piety as an example of intercultural 
dialogue

The area of the south-eastern Podlasie region is a place where members 
of various nationalities, cultures, and religions used to meet; since the region 
was inhabited by Poles, Ukrainians, Belarusians, but also Tatars, Romani, and 
Jews. Such a diversity results in multiculturalism present in every field of life. 
A perfect example of this could be the local, folk piety, which, through the 
many ages of diffusion and acculturation, became a form of intercultural and 
intersocial dialogue. 
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The manifestations of cult character can be found in various, local wor-
ship sites, small church architecture, and everyday habits and customs. The 
sacralisation of the world occurring in the eastern borderlands, the examples 
of which are presented in this publication, concerns mostly the Orthodox and 
Roman Catholic population. The aim of this study is to demonstrate the in-
tercultural dimension of these phenomena. In order to picture the borderland 
character of folk piety, I have selected the most representative expressions of 
worship manifestos, revealing its uniqueness, intersocial and independent of 
worship. 
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Autorzy pamiętników, które będą stanowić literacki materiał mojej reflek-
sji, byli przed stu laty postaciami znanymi. Bezlitosny czas, kolejne dzie-
sięciolecia, które minęły od ich śmierci, sprawiły, że zarówno Jan Hupka, 
jak i Wincenty Daniec pozostają rozpoznawalni wyłącznie w swoich małych 
ojczyznach, na ziemi rzeszowskiej, z którą byli związani przez długie lata. Ich 
najtrwalszym dorobkiem są z pewnością pamiętniki, z jednej strony odmien-
ne, a z drugiej bardzo sobie bliskie sposobem postrzegania wojennej rzeczy-
wistości.

Pierwszy z pamiętnikarzy, urodzony w 1866 roku Jan Ernest Hupka, był 
ważną figurą galicyjskiej polityki. Piastował funkcję posła do Sejmu Krajo-
wego, był członkiem wiedeńskiej Rady Rolnej oraz Wydziału Krajowego, 
pełnił także wiele mniejszych, lokalnych funkcji1. W życiu politycznym zwią-
zany był ze środowiskiem konserwatywnym2, prezesował Polskiemu Towa-

1 Przodkowie Jana Hupki pochodzący z Czech zakupili Niwiska w roku 1795 i za-
mieszkiwali tam do czasu parcelacji w roku 1944 [zob. Bieńkowski 1990]. Na 
temat działalności Hupki w powiecie kolbuszowskim zob.: Barden 2006.

2 Jan Hupka należał do założycieli Klubu Konserwatywnego (1896), który dążył 
do sformułowania programu politycznego wspólnego dla ziemiaństwa oraz bogat-
szych chłopów. Idei tej Hupka był wierny również w okresie międzywojennym, 
stąd też jego konflikty z W. Witosem, który zmierzał do oparcia się wyłącznie na 
warstwie chłopskiej [zob. na ten temat: Feldman 1907, s. 210]. 
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rzystwu Emigracyjnemu (instytucja ta zajmowała się wszechstronną opieką 
nad polskimi emigrantami); powszechnie znana była jego pasja polemiczna3. 
Był także wydawcą prasy, założycielem pisma dla wsi „Rola” i zwolennikiem 
solidaryzmu między ziemiaństwem i bogatszymi włościanami. Jako polityk 
lwowskiego sejmu był niezwykle dynamiczny; dał się poznać między innymi 
jako autor tzw. lex Hupka”4, oraz pomysłodawca rozmaitych oryginalnych, 
jak na tamte czasy, inicjatyw politycznych5. 

Hupka jest także niezwykle zasłużony dla polskiej kultury; za czasów stu-
denckich, uwieńczonych doktoratem praw na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
był jednym z pomysłodawców sprowadzenia zwłok Adama Mickiewicza na 
Wawel. W późniejszych latach uczynił ze swojej posiadłości ważny punkt 
kulturalny: dwór w Niwiskach ozdobił secesyjnymi polichromiami Karol 
Frycz, a w okresie międzywojennym gościł tam między innymi aktor, reżyser, 
pisarz i legionista, Zygmunt Nowakowski. 

Ostatni dziedzic Niwisk to także podróżnik, który odwiedził kilka kra-
jów Afryki i Azji, a efektem tych wypraw jest kilka obszernych reportaży6. 
W czasie wojny był przede wszystkim ważną personą polityczną, czego świa-
dectwem jest pamiętnik Z czasów wielkiej wojny. Pamiętnik nie kombatanta, 
którego pierwsze wydanie ukazało się w 1936 roku7. W roku 1914 Jan Hup-
ka został członkiem Naczelnego Komitetu Narodowego (NKN) – instytucji, 
która stanowiła polityczną i wojskową reprezentację Polaków, austriackich 
poddanych. NKN był także nadbudową polityczną nad legionami, instytucją, 
która miało stanowić swego rodzaju „polityczne ramię” dla planów Józefa 

3 Na przykład: Hupka 1896, 1907, 1919. Szczególnym świadectwem obecności 
Hupki w ówczesnej świadomości jest pojawienie się jego osoby w szopce kabaretu 
Zielony Balonik na rok 1911; zob. na ten temat: Weiss 1976, s. 267. 

4 Poseł zgłosił projekt ustawy, która zakazywałaby podziału majątków chłopskich 
(dziedziczyć miałby najstarszy syn [zob. na ten temat w: Dunin-Wąsowicz 1952]. 

5 Z inicjatywy Jana Hupki jego środowisko ziemiańskie zawarło umowę z PSL-em 
o wzajemnym popieraniu swoich kandydatów [Dunin-Wąsowicz 1956, s. 176]. 
Właściciel Niwisk jako parlamentarzysta by też znany ze szczególnego tempera-
mentu politycznego; M. Bobrzyński pisze o „złośliwej deklaracji Hupki” [1957,  
s. 383], a J. Buszko o „układaniu spisków” [1956, s. 163].

6 Między innymi Z zimowej wycieczki [Kraków 1906], Z wędrówki po Indiach (Kra-
ków 1913), Przez Palestynę i Syrię oraz uwagi o kolonizacji żydowskiego w Pale-
stynie [Kraków 1928].

7 Korzystam z drugiego wydania: Hupka 1937. Pisownię uwspółcześniono. 
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Piłsudskiego. W pamiętniku Hupka skwapliwie zdaje relację z rozmaitych 
zawirowań, jakie towarzyszyły wojennym dziejom tej instytucji8. 

Po odzyskaniu niepodległości, nie pełniąc już ważnych funkcji państwo-
wych, ciągle jednak zabierał głos w sprawach tyczących rolnictwa i ziemiań-
stwa, i był znany jako osoba publiczna. Zmarł wyrzucony ze swojego majątku 
i ociemniały w roku 1952 w Kolbuszowej; pochowany został w rodzinnych 
Niwiskach.

Drugi pamiętnikarz, Wincenty Albert Daniec, ma biografię z pewnością 
mniej znaną. Przyszły diarysta urodził się w roku wybuchu powstania stycz-
niowego, a zmarł tuż po zakończeniu powstania warszawskiego, w listopa-
dzie 1944 roku. Najmłodsze lata spędził w Bochni, gdzie jego ojciec praco-
wał w kopalni soli9.

Autor pamiętnika10, urodził się w pierwszym małżeństwie Mateusza 
Dańca i jego żony Marii11. Po ukończeniu niższego gimnazjum w Bochni, 
a następnie wyższego w Tarnowie, został studentem Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, który chlubnie ukończył z tytułem doktora prawa. W ostatnim dzie-
sięcioleciu XIX wieku pełnił rozmaite funkcje prawnicze w Gorlicach (tu był 

8 Wydaje się, że dziś te stronice pamiętnika Jana Hupki znajdą czytelnika przede 
wszystkim wśród osób zainteresowanych historią czynu polskiego podczas pierw-
szej wojny światowej. 

9 Według jednych źródeł był on „funkcjonariuszem salin” [Stawecki 1994], we-
dług innych Mateusz Daniec był sztygarem w kopalni soli [Berbelicki 1983,  
s. 155–160].

10 Dzieło zostało wydane nakładem autora w Rzeszowie w 1925 roku w dwóch czę-
ściach jako Pamiętnik z przeżyć wielkiej wojny [1925] oraz Nasz ostatni biuletyn 
wojenny. Pamiętnik z przeżyć wielkiej wojny z dziennych notatek. 

11 Małżonkom urodziło się jeszcze kilkoro dzieci. Stanisław był potem profesorem 
w tarnopolskim gimnazjum i we Lwowie, Karol był blacharzem na warszawskiej 
Pradze, a siostra o nieustalonym imieniu już w czasie pierwszej wojny światowej 
była wdową [Daniec 1925, s. 148]. Po zgonie pierwszej żony Mateusz Daniec 
ożenił się z Anną z Jasińskich. Z tego małżeństwa urodziło się również kilkoro 
dzieci: Maria, zasłużona nauczycielka, Józef, doktor prawa, który był aplikantem 
w rzeszowskiej kancelarii brata Wincentego, potem legionistą, w roku 1924 został 
mianowany generałem brygady, a dwa lata później Naczelnym Prokuratorem Woj-
skowym [zob.: Kosk 1998]. Synem Mateusza i Anny Dańców był także Bronisław 
Daniec, wybitny filolog, nauczyciel gimnazjalny, legionista, więziony podczas 
następnej wojny w więzieniu na Montelupich, uczestnik tajnego nauczania [por. 
Bielak 1979, s. 320 oraz Berbelicki 1983]. 
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kandydatem adwokackim i sekretarzem magistratu) oraz w Brzozowie (tu 
oprócz prowadzenia kancelarii adwokackiej był także członkiem Towarzy-
stwa Gimnastycznego „Sokół” [Adamski 1990, s. 360]). W tym też mieście, 
na początku XX wieku, Daniec jest już żonaty ze Stanisławą ze Sroczyńskich; 
w Brzozowie rodzą się ich pierwsze dzieci: córka Irena i synowie Juliusz 
i Stefan. 

W Brzozowie Daniec angażował się także w działalność społeczną; był 
członkiem wspierającym zwyczajnym Towarzystwa dla Wspierania Na-
uki Polskiej12. Wtedy też próbował swoich sił – chociaż bez powodzenia 
– w działalności politycznej jako kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go do Rady Powiatu. Mimo poparcia samego Jana Stapińskiego13, jednego 
z ważniejszych przywódców ruchu ludowego, brzozowski adwokat nie został 
wybrany, a przyczyną miał być tytuł naukowy, który zraził chłopskich wybor-
ców [Daniec 1931, s. 127].

 Niebawem zdolny adwokat przeprowadził się do Rzeszowa, gdzie przed 
pierwszą wojną światową wybudował potężną, istniejącą do dziś kamienicę 
na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Jagiellońskiej [por. Czarnota 2001, s. 23], któ-
rej narożnik ozdabia kartusz z monogramem łączącym fantazyjnie splecione 
pierwsze litery nazwiska małżonków Dańców (DWS)14. 

12 Zob. Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa dla Wspierania Nauki Polskiej za rok 
1907, 1908, s. 35.

13 W swoim pamiętniku wymieniał on Dańca jako jednego z tych nielicznych ad-
wokatów, którzy rzetelnie pomagali chłopom poradami prawnymi [zob. Stapiński 
1959, s. 384]. Obydwaj zresztą współpracowali w sprawie spraw chłopskich pod-
noszonych przez Stapińskiego w parlamencie wiedeńskim [zob. Stapiński 1977,  
s. 57]. 

14 W Rzeszowie w 1911 roku urodził się kolejny syn Roman. Wszyscy synowie 
Dańca byli absolwentami rzeszowskiego gimnazjum [por.: Ochenduszko 1993,  
s. 30]. Najstarszy Juliusz, uczestnik wojny w 1920 roku, w czasie drugiej wojny 
światowej walczył wraz w sformowanym w 1940 roku w Anglii I Korpusem Pol-
skim; po wojnie wyjechał do USA. Stefan Daniec, żołnierz kampanii 1939 roku, 
a następnie uczestnik walk pod Tobrukiem i Monte Cassino, po wojnie również 
w USA. Roman, najmłodszy z braci, był w okresie międzywojennym adwokatem 
w Warszawie i działaczem Narodowej Demokracji. Za działalność konspiracyjną 
zesłany w latach 1944–1947 do Donbasu; po powrocie kontynuował działalność 
adwokacką, publikując także książki z zakresu prawa. Warto jeszcze wspomnieć 
o bratanku Wincentego Dańca, Tadeuszu (jego ojcem był jednak prawdopodobnie 
inny brat niż wspomniany wcześniej blacharz Karol). Był on także legionistą, wal-
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W Rzeszowie Wincenty Daniec oprócz pracy adwokackiej pełnił także 
rozmaite funkcje społeczne15, po wybuchu wojny został powiatowym ko-
misarzem wojskowym, znalazł się również w gronie sygnatariuszy odezwy 
wzywającej do jedności w działaniu dla dobra niepodległości Polski oraz do 
ofiarności. Sam zresztą dał jej przykład, udostępniając swoją kamienicę Ko-
mitetowi Zjednoczonych Polek, który utworzył tam składnicę darów16. Gdy 
Rzeszów zajęli Rosjanie, Wincenty Daniec wyjechał do Wiednia, skąd po-
wrócił w maju 1915 roku. Po zakończeniu wojny prowadził nadal prakty-
kę adwokacką, a także udzielał się społecznie (przez pewien czas prowadził 
dział polityczny w czasopiśmie „Ziemia Rzeszowska i Jarosławska”). Zmarł 
9 listopada 1944 roku w Rzeszowie, a dwa dni potem został pochowany na 
cmentarzu w dzielnicy Pobitno17.

Niewątpliwie jednymi z najciekawszych tematów pamiętników Jana Hup-
ki i Wincentego Dańca są opisy wrzącego ,,tygla narodów”, w który w wojen-
nym czasie zamienia się ustabilizowana pod tym względem, jak mogłoby się 
wcześniej wydawać, Galicja. Pod okiem obydwu autorów znajdują się przede 
wszystkim wielotysięczne masy żołnierskie, które przetaczają się wraz ze 
zmieniającymi się frontami, zwłaszcza w pierwszych dwóch latach wojny. 
Pierwsza niespodzianka, jakiej doznaje czytelnik, to odmienny od naszych 
pod tym względem wyobrażeń konterfekt żołnierzy węgierskich. Już na po-
czątku wojny Jan Hupka relacjonuje:

„Honwedzi poczynają sobie po tatarsku. Wypędzili mi bydło i konie ze 
stajni. Opanowali stodoły, gdzie się lokują na nocleg, paląc papierosy i faj-
ki. Obawa pożaru. Odszukuję odnośnego oficera, by zakazał palić. Postawił 
straże i wydał zakaz, ale to nie pomaga. We wsi poczynają sobie honwedzi 
jeszcze gorzej. Zabierają bydło, drób. We wsi lament. Mówią, że Moskale nie 

czył z bolszewikami w 1920 roku, a potem był zawodowym żołnierzem. W 1939 
roku w stopniu podpułkownika dyplomowanego walczył w obronie Warszawy; 
potem w niemieckiej niewoli. Po wojnie został w USA [na jego temat zob.: Jarno 
2004; Chocianowicz 1969; Wroniszewski 1984].

15 Na ten temat zob.: Zyga 2001, s. 780; Sprawozdanie z czynności Wydziału Polskie-
go Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rzeszowie za rok 1913, 1914.

16 Zob. Jarosińska 1998, s. 11. Do kompetencji komisarza Dańca należała między 
innymi rekrutacja do Legionów. Na temat zob. także: Zielecki 1998, s. 673–692.

17 Grób Wincentego Dańca znajduje się w XXVI dzielnicy tego cmentarza, przy alej-
ce od strony bramy wejściowej. 
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byliby gorsi. Austriackie pułki zachowują się lepiej” [Hupka 1937, s. 11, por. 
także s. 233].

To dopiero początek; u obydwu pamiętnikarzy wielokrotnie spotykamy 
się z opisami rozmaitych bestialstw, których dopuszczali się w Galicji żołnie-
rze węgierscy. Oto jeden z takich opisów z książki Wincentego Dańca:

„Galicyjscy uciekinierzy opowiadają o okrucieństwach i rabunkach, ja-
kich dopuszczali się honwedzi, tj. pułki czysto węgierskie. […] W innej znów 
wiosce cały pułk honwedów zaczął gwałcić kobiety, zrobił się straszliwy 
krzyk, posłano po patrol do Przemyśla, lecz zanim ta przyszła, już 17 kobiet 
zostało zgwałconych. Co potrzebowali dla siebie i koni, brali gwałtem nigdy 
nie płacąc. […] W Przemyślu spostrzegli honwedzi około 45 chłopców i bab 
ruskich, prowadzonych przez patrol wojskową, jako podejrzanych o szpiego-
stwo. Odpędzili patrol, otoczyli ludzi i zagnawszy ich na ulicę Dworskiego, 
zarąbali na śmierć wszystkich. W tej masie poćwiartowanego, ludzkiego mię-
sa, widać było przez niejaki czas to drgające członki, to wznoszące się odde-
chem piersi konających. […] Dochodzenia karne wdrożone z tego powodu 
zaniechano, podając, że »sprawca niewiadomy«. Opowiadał mi to naoczny 
świadek” [Daniec 1925, s. 49]. 

Tego rodzaju opisy powtarzają się wielokrotnie [zob. Daniec 1925,  
s. 130–131, 140, 169; Daniec 1931, s. 19, 29, 43, 74, 85, 139, 185]. Czy-
telnik wychowany na haśle „Polak, Węgier, dwa bratanki” z zaskoczeniem 
przyjmuje fakty opisywane przez pamiętnikarza: opisy gwałtów, mordowania 
chłopów i jeńców, bezmyślnego zdziczenia, które wielokrotnie pojawiają się 
na kartach książki Dańca; jego uczucia najlepiej chyba wyraża życzenie skie-
rowane do Węgrów: „oby ich Bóg pokarał” [Daniec 1925, s. 191]. Pamięt-
nikarz pisze, że w Galicji „kamienie i drzewa płaczą […] tam, którędy szli 
Węgrzy”, w następnym zdaniu nazywa ich Hunami „w pierwotnej postaci” 
[tamże, s. 140]. Przy innej okazji, komentując znęcanie się przez węgierskie-
go podpułkownika nad bezbronnymi rosyjskimi jeńcami, pisze o ludziach 
„gorszych od zwierząt” i „azjatyckim w Europie szczepie, w okrucieństwie 
nienasyconym. Widziałem tych potworów tyle razy przy robocie” [Daniec 
1931, s. 167].

Przytaczając tego rodzaju opisy, pamiętnikarz w swoich komentarzach 
daje wyraz zaskoczeniu taką właśnie postawą naszych „bratanków”, zwłasz-
cza, że wielu Węgrów znał osobiście i oczekiwał od nich zupełnie innych 
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zachowań [dłuższa wypowiedź na ten temat: Daniec 1925, s. 221–222]. Dia-
rysta próbuje sobie tę zmianę tłumaczyć na różne sposoby; przytacza między 
innymi zgoła przedziwną wypowiedź węgierskiego kupca, który powiedział: 
„My, Węgrzy, was Polaków z całej duszy nienawidzimy za to, że trzymacie 
z Moskalami” [tamże, s. 19]. Gdy dowiaduje się o mordach na węgierskich 
żołnierzach w Serbii, komentuje: „Tam więc przynajmniej w Serbii spotkała 
tych barbarzyńców zasłużona kara, u nas rabowali i mordowali bezkarnie” 
[Daniec 1931, s. 29]. Podobnie interpretuje pod koniec wojny rewolucję bol-
szewicką na Węgrzech Jan Hupka, który pisze, że naród węgierski w ten spo-
sób „popełnił na sobie harakiri” [Hupka 1937, s. 418].

O wiele bardziej zniuansowany jest portret żołnierzy rosyjskich, którzy 
pojawili się w środkowej Galicji dwukrotnie: najpierw na krótko, we wrześniu 
1914 roku, a kilka tygodni później – na prawie pół roku. Daniec spotyka ich 
wielokrotnie; pisze na przykład o bardzo humanitarnym stosunku rosyjskich 
oficerów do swoich żołnierzy i do ludności polskiej [Daniec 1925, s. 191]. 
Rzeszowski pamiętnikarz często spotykał jeńców rosyjskich, o których za-
wsze wypowiadał się z wielkim współczuciem18. Pozytywne opinie zdarzają 
się także w pamiętniku Jana Hupki, który wspominając swoją wizytę u bisku-
pa w Tarnowie, pisze: 

„Zajeżdżam do hotelu i mimo późnej godziny idę zaraz do ks. biskupa 
Wałęgi. Przyjmuje mię z radością. Zaprasza do siebie na nocleg. Opowiada 
o swoich przejściach. Przykrości od Moskali nie miał. Traktowali go z sza-
cunkiem. Proponowali mu wprawdzie z początku, by nakazał w kościołach 
modły za cara, gdy jednak odmówił, nie nalegano” [Hupka 1937, s. 86].

Obydwaj pamiętnikarze dostrzegają jednak także rozmaite wady Rosjan; 
pamiętnikarz z Niwisk pisze między innymi o ich pijaństwie oraz skłonno-
ści do rabunków [tamże, s. 30], a Daniec o rosyjskim antysemityzmie [Da-
niec 1925, s. 138]. Rzeszowski pamiętnikarz odmiennie postrzega „przecięt-
nych” Rosjan, a inaczej – przedstawicieli państwa rosyjskiego; za typową 
można uznać następującą wypowiedź: „Rosjanie to naród w gruncie rzeczy 
dobry, potulny, gotów z tobą podzielić się ostatnim kawałkiem chleba […]. 
Ale co innego Moskal jako człowiek, a co innego jako polityk” [tamże, 

18 Daniec przypomina jeńca rosyjskiego, który u niego pracował i który był nie tylko 
niezwykle pracowity, ale także potrafił, mimo iż sam był głodny, podzielić się  
z kolegami otrzymanym chlebem [Daniec 1931, s. 168]. 
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 s. 210]. W dalszym ciągu swojej narracji Daniec przypomina swoją rozmowę 
w rosyjskim oficerem, który potępia politykę rosyjskiego rządu wobec Polski, 
uważa ją za barbarzyńską i na końcu ostrzega: „Nie wierzcie Rosji”.

Współczesnego czytelnika zaskoczy też z pewnością sposób, w jaki pa-
miętnikarze postrzegają Rosjan w porównaniu z Niemcami – ci pierwsi ich 
zdaniem reprezentują zdecydowanie wyższy poziom cywilizacyjny i moral-
ny. Kwintesencją tej opinii jest diagnoza, którą Wincenty Daniec zapisuje 
jako komentarz do zbombardowania i sprofanowania przez Niemców kościo-
łów w okolicy Tarnopola oraz do zepchnięcia ze stopni wagonu kolejowego 
chłopca, którego to czynu dopuścił się niemiecki żołnierz: „Moskal tego by 
nie uczynił […]. Tu różnica kultury. Prusacy mają kulturę materialną, ducho-
wo są barbarzyńcami” [tamże, s. 156]. Niemcy są odpowiedzialni za liczne 
zbrodnie wojenne, ale pamiętnikarz jest też świadkiem wielu ich zachowań 
świadczących o osobistym okrucieństwie. Co ciekawe, bardzo krytycznie 
Daniec pisze o Bawarczykach, których ze swojego niegdysiejszego wyjazdu 
znał od jak najlepszej strony. Wojna jednak wyraźnie odmienia lud „daw-
niejszy spokojny, pracowity i uczciwy” [tamże, s. 9]. Pamiętnikarz przytacza 
opowiadanie jednego z legionistów, który w okopach był świadkiem nastę-
pującej sytuacji:

„Staliśmy obok nich w rowach, jeden z ich żołnierzy ostatnie wydawał 
konając jęki, najbliższy jego towarzysz najspokojniej zajadał kiełbasę, a od 
czasu do czasu brał karabin do ręki i strzelał, gdy widział zbliżających się 
Moskali. Jeżeli Bawarzy zabrali jeńców, odkładali na bok karabiny, dobywali 
noży za cholewy i zarzynali ich jak indyki. Ze zgrozą odwracaliśmy oczy” 
[tamże, s. 9].

Niemcom pamiętnikarz przypisuje żywiołową wręcz nienawiść do Sło-
wian, uzasadniając zresztą tę opinię rozmaitymi przykładami [zob. tamże,  
s. 9–10], ale też wręcz sadystyczną skłonność do znęcania się nad ludźmi, 
kradzieże [tamże, s. 53] i wspomniane zabijanie wziętych do niewoli jeń-
ców19. Hupka zdaje się potwierdzać negatywną opinię na temat Niemców; oto 
charakterystyczny przykład:

19 Na przykład mord na oficerze rosyjskim w Haczowie [Daniec 1931, s. 57]. W in-
nym miejscu pisze o wymordowaniu przez Niemców pięć tysięcy jeńców rosyj-
skich [Daniec 1925, s. 155].
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„Zdumiewającą jest ignorancja austriackich oficerów Niemców, zwłasz-
cza na punkcie etnografii. Nawet wyżsi, sztabowi oficerowie idą na wojnę 
w tym przekonaniu, że przekroczywszy w marszu na Kraśnik granicę rosyj-
ską, spotkają tam rosyjską ludność. Daremnie tłumaczyłem im, że i pod Kra-
śnikiem, i pod Lublinem napotkają wyłącznie tylko polską ludność” [Hupka 
1937, s. 13].

W innym miejscu pamiętnikarz pisze o sadystycznej bezwzględności ko-
mendy niemieckiej w okupowanym Królestwie, która zapowiada niszczenie 
polskich wsi i dworów jako odwet za zniszczenia dokonane przez Rosjan 
w Prusach Wschodnich [tamże, s. 60]. 

Wyjątkowo dużo miejsca w obydwu pamiętnikach zajmują rozmaite in-
formacje na temat wojennych relacji polsko-ukraińskich. Wincenty Daniec 
już w sierpniu 1914 roku zapisuje:

„Niepokojące wiadomości przychodzą ze wschodniej Galicji, z powodu 
wrogiego zachowania się Rusinów. Naród ten podzielony na dwa wrogie 
i nieśmiertelnie nienawidzące się odłamy. Jednych zowią moskalofilami, a to 
dlatego, że nie uważają się za odrębny naród, lecz za Rosjan mówiących jed-
nym z narzeczy języka rosyjskiego. Ci oczywiście nie tają się z sympatiami 
dla Rosji. Drudzy zwą się Ukraińcami, twierdzą, że są odrębnym narodem, 
z odrębnym językiem, literaturą i że pragną oderwania się od Rosji i utworze-
nia odrębnego państwa ze stolicą w Kijowie [Daniec 1925, s. 39].

Diarysta ma też krytyczny stosunek nie tylko do kwestii niepodległości 
Ukrainy, a nawet kwestionuje istnienie takiego zjawiska jak naród ukraiń-
ski: „[…] bo narodu ukraińskiego nie ma, lecz partia polityczna, której cały 
program i działania oparte są na oszczerstwie, nienawiści i najwstrętniejszej 
obłudzie […]. Tzw. ukrainizm jest humbugiem, tworem sztucznym, który 
pierwszej próby nie wytrzymał” [tamże, s. 105]20. 

Kilkakrotnie w swojej narracji Daniec widzi inspirację ukraińskimi ma-
rzeniami o niepodległości w działaniach władz niemieckich lub austriackich. 
Podobną optykę patrzenia na kwestię ukraińską reprezentuje Jan Hupka, 

20 Niemal dokładnie tak samo postrzega tę kwestię Jan Hupka: „[…] materiałów pań-
stwotwórczych na Ukrainie nie ma. Większa własność albo polska, albo rosyjska. 
Inteligencja w miastach polska i rosyjska. A lud — mówiący po małorusku, ale 
prawosławny, odrębności narodowej od Rosji nie odczuwa zbyt silnie” [Hupka 
1937, s. 341].
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który powątpiewa nie tylko w zasługi militarne, ale nawet w samo istnienie 
walczącego wtedy po stronie austriackiej legionu ukraińskiego [Hupka 1937,  
s. 25]. 

Dużo uwagi pamiętnikarze poświęcają sprawie Ziemi Chełmskiej, jeszcze 
przed wojną wyłączonej z Królestwa Polskiego i przyłączonej bezpośrednio 
do Rosji. Hupka już kilkanaście miesięcy po wybuchu wojny pisze o „zagię-
ciu parolu” przez Ukraińców na tę ziemię. Wkrótce potem komentuje „ukra-
inofilską” mapę Lubelskiego, wypracowaną w sztabie austriackim, oraz za-
uważa między innymi protesty Ukraińców przeciwko zamienianiu cerkwi na 
kościoły [tamże, s. 135, 146, 128]. Gdy jesienią 1914 roku, po wejściu wojsk 
rosyjskich do Galicji, prawosławny biskup Eulogiusz (znany wcześniej z za-
angażowania w rusyfikację Ziemi Chełmskiej) rozpoczął akcję promowania 
prawosławia21, Hupka tak opisuje mechanizm procesu, którego prawdziwym 
celem była rusyfikacja Ukraińców: 

„Gdzie zaś ksiądz greckokatolicki został, tam urządzali popi głosowanie, 
obiecując tym, którzy przejdą na prawosławie, nadanie gruntów dworskich. 
Prócz tego przekupywano zwożoną żywnością, bydłem, wybrakowanymi 
końmi itp. Gdy się już część chętnych znalazła, wtedy obok księdza grecko-
katolickiego osiadał prawosławny pop, doskonale dotowany i mający surowy 
zakaz pobierania pieniędzy za chrzty, śluby i pogrzeby. Wnet też prawosław-
nych przybywało” [tamże, s. 100–101].

Gdy w lutym 1918 roku Austria i Niemcy podpisują w Brześciu z Ukra-
ińską Republiką Ludową traktat, którego efektem ma być oddanie Ukrainie 
Ziemi Chełmskiej i południowego Podlasia oraz wydzielenie z Galicji części 
ukraińskiej, obydwaj pamiętnikarze postrzegają to wydarzenie jako tragedię 
narodową i jednocześnie jako definitywny koniec swoich złudzeń, co do po-
lityki państw centralnych. Jan Hupka najpierw „drży z niepokoju” na wieść 
o podpisanym układzie, a gdy poznaje jego szczegóły, wylewa swoją rozpacz:

21  „Akcją przymusowego rozprzestrzeniania prawosławia kierował biskup chełmski 
Włodzimierz Gieorgiewski (Eulogiusz). Zamknięto wszystkie szkoły, a otwierane 
na nowo miały być prowadzone według rosyjskich wzorów i z rosyjskim językiem 
nauczania” [Serczyk 1990, s. 321]. Przy tej okazji Daniec pisze wręcz o zdradzie 
ludności „ruskiej”, która „bez wyjątku” sprzyjała [Rosjanom] i „nie taiła się z ra-
dością z powodu ich przybycia” [Daniec 1931, s. 105].
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„Dzienniki przyniosły straszną, przygnębiającą wiadomość. Ogłoszony 
tekst traktatu pokojowego z Ukrainą. Bez Polaków, nie dopuściwszy ich do 
Brześcia nawet z głosem doradczym, oznaczono zachodnie granice Ukrainy 
w ten sposób, że odcina się od Królestwa nie tylko całą Chełmszczyznę i Pod-
lasie, ale nawet powiaty tak czysto polskie, że nawet carska Rosja nie próbo-
wała ich do Chełmszczyzny wcielić, jak Zamość, Szczebrzeszyn, Krasnystaw 
itd.” [tamże, s. 336].

Podobnie komentuje traktat Wincenty Daniec, pisząc o „czwartym roz-
biorze Polski” i „najpodlejszym” zachowaniu się Austrii, która tak się od-
płaca Polakom za odsiecz Wiednia… Obydwaj pamiętnikarze dużo miejsca 
poświęcają także opisom rozmaitych demonstracji, protestów i wieców, 
które przetoczyły się przez ziemie polskie po traktacie brzeskim [tamże,  
s. 336–354; Daniec 1931, s. 168–171]22. Z wielką satysfakcją informują także 
o odwołaniu postanowień traktatu: 

„Co do pokoju brzeskiego, to odnośne postanowienia traktatu zostały już 
raz zmienione. Zawezwano sobie do Wiednia premiera rządu ukraińskiego, 
26 letniego dezertera austriackiego p. Sewriuka i kazano mu podpisać tekst 
zmiany. Groźna postawa Polaków zrobiła swoje” [Hupka 1937, s. 338]23.

Dużo miejsca w obydwu pamiętnikach zajmują opisy relacji polsko-ży-
dowskich. Generalnie, zarówno Hupka, jak i Daniec, krytycznie przedstawia-
ją wojenne zachowania Żydów, zwłaszcza ich obojętność na „sprawę pol-
ską”. Daniec przytacza wiele przykładów unikania poboru do austriackiego 
wojska [Daniec 1925, s. 39, 42, 44, 70], co dla pamiętnikarza jest szczególnie 
niezrozumiałe w pierwszych tygodniach wojny. Hupka w swoich podróżach 
po Królestwie szczególnie krytycznie ocenia „litwaków”, Żydów posługu-

22 Taką właśnie reakcję potwierdza historyk: „Na pierwszą wieść o tym układzie – 
zerwała się burza w całej Polsce. W Galicji i Królestwie wybuchły strajki w fabry-
kach, sklepach i w kolejnictwie. Głębokim oburzeniem kipiały tłumne manifesta-
cje w miastach większych i małych” [Pobóg-Malinowski 1990, s. 114].

23 Wydaje się, że Jan Hupka w trakcie wojennego czterolecia zaakceptował państwo-
we aspiracje Ukraińców, gdyż w trakcie wyprawy Piłsudskiego na Kijów z na-
dzieją pisze: „Piłsudski ma takie szczęście, że może jemu uda się to, co zdawało 
się niemożliwe, tj. znalezienie i skupienie na Ukrainie dość silnych a przyjaznych 
Polsce państwowotwórczych czynników” [Hupka 1937, s. 448]. 
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jących się językiem rosyjskim i w większości identyfikujących się z kulturą 
rosyjską [Hupka 1937, s. 64]24. 

Hupka potrafi jednak dostrzec także przykłady zaangażowania Żydów 
w „sprawę polską”. Przypomina dwóch legionistów: chorążego Steinhausa 
i kaprala Sternschussa, którzy bohatersko polegli: „Mamy więc dwóch no-
wych Berków Joselewiczów, mamy ten krwawy kit, który po polsku czują-
cych Żydów zwiąże silniej ze społeczeństwem polskim i na odwrót, społe-
czeństwo z nimi” [tamże, s. 127].

Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że pamiętniki 
Jana Hupki i Wincentego Dańca zawierają niezwykle bogaty i interesujący 
materiał dotyczący wojennych wydarzeń, szczególnie na terenach dawnej 
Galicji. Teksty autobiograficzne25, będące przedmiotem mojej analizy, są 
pod paroma względami komplementarne. Jan Hupka jest przede wszystkim 
politykiem znacznie przekraczającym miarę lokalną; wśród jego przyjaciół 
i znajomych odnajdziemy Józefa Piłsudskiego, Władysława Sikorskiego, 
Mariana Kukiela, Michała Żymierskiego, Mariana Januszajtisa. Autor pa-
miętnika porusza się podczas wojny nie tylko po Galicji, ale także po terenach 
dawnego Królestwa. Jest ważną postacią w gremiach politycznych, które de-
cydują o obliczu politycznym powstającej Rzeczpospolitej. Z tych powodów 
jego perspektywa oglądu wojennej rzeczywistości jest zdecydowanie szersza.

24 W zasadzie obserwacje pamiętnikarzy na temat potwierdzają historycy: „[…] 
w środowiskach ortodoksyjnych […] wojna mogła przynieść wyłącznie zakłó-
cenie religijnego życia oraz nieszczęścia. Ortodoksi nie interesowali się zbytnio 
polityką i pozostawali niechętni wobec państwowej aktywności publicznej. Takie 
nastroje przeważały w Galicji, zwłaszcza w małych miasteczkach, gdzie Żydzi 
do końca wojny byli znacznie mniej aktywni politycznie niż ich współwyznawcy 
z Kongresówki. W 1914 r. żydowscy mieszkańcy Galicji nie spodziewali się woj-
ny, a jeśli nawet czytali w gazetach o narastającym konflikcie z Serbią, to pociesza-
li się, że wojna jest potrzebna Franciszkowi Józefowi jak »łoch in kop« (»dziura 
w głowie«). Jeszcze większym zaskoczeniem, wręcz szokiem dla nich była klęska 
Austrii w Galicji” [Tomaszewski 1993, s. 108].

25 Obydwaj autorzy dość niekonsekwentnie określają gatunkową przynależność 
swoich książek. Daniec pisze: „Niniejszy pamiętnik jest oparty na […] dziennicz-
ku” [Daniec 1925, s. 7]. Hupka: „Od chwili wybuchu wojny światowej zacząłem 
pisać pamiętniki” [Hupka 1937, s. 5]. Ponieważ obydwaj autorzy przyznają się do 
wprowadzania zmian w dziennikach, które prowadzili podczas wojny, od strony 
formalnej nie bardzo wiemy, czy są to więc bardziej dzienniki, czy bardziej relacje 
o wydarzeniach z perspektywy czasowej, czyli pamiętniki.
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Wincenty Daniec ma perspektywę zdecydowanie bardziej lokalną; wia-
domości z „wielkiego świata” pojawiają się w jego zapiskach raczej incy-
dentalnie i podane „z drugiej ręki”. Jest natomiast niezastąpionym źródłem 
informacji na temat wydarzeń z Rzeszowa i najbliższej okolicy; większość 
opisywanych przez niego wydarzeń to świadectwa bezpośredniego obserwa-
tora lub relacje zasłyszane od rodziny, przyjaciół, interesantów (jako adwokat 
prowadził on rozmaite sprawy sądowe mieszkańców Rzeszowa i okolicy).

Niepewny, tragiczny czas sprzyjał z pewnością zaostrzeniu zarówno 
zachowań, zwłaszcza żołnierzy, ale także innych uczestników „wojennego 
teatru”. Skłaniał także do zaostrzenia opinii i sądów. W patrzeniu obydwu 
pamiętnikarzy na nacje obecne w Galicji podczas pierwszej wojny światowej 
dominuje z pewnością optyka polska. Zarówno Daniec, jak i Hupka iden-
tyfikowali się z polskimi marzeniami o niepodległości, czemu wielokrotnie 
dają wyraz. Próbując zrozumieć ich opinie, powinniśmy także wziąć pod 
uwagę, że w chwili rozpoczęcia działań wojennych reprezentują oni naród, 
który (w Galicji) trwał opuszczony przez własne instytucje państwowe nie-
mal półtora wieku (1772–1914). To może również jakoś usprawiedliwiać ich 
postrzeganie sąsiadów. 
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summary

Great War on the fringes in the light of the diaries of Jan Hupka and 
Wincenty Daniec

In the article author analyses the memories of the two authors, who were 
important figures in the political and social life in Galicja for over ten years 
preceding the outbreak of the First World War. The first of the afore-men-
tioned authors was a significant politician and a Member of the National Par-
liament while the second one was a lawyer associated with Gorlice, Brzozów 
and Rzeszów. During the war Hupka was a Member of the Supreme National 
Committee, and Daniec was one of the creators of Legions.

Both of the authors left behind diaries published in the interwar period. So 
far their diaries has not been resumed. These notes depict a very interesting 
picture of the First World War in Galicja seen from the perspective of civil 
field, i.e. as the clash of different interests, such as military, political and so-
cial ones on the border between states and nations fighting for independence/
freedom.
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1. WproWadzenie

Ważną rolę w rozwoju współpracy transgranicznej odgrywają współcze-
sne media, ponieważ jednym z wyzwań tej współpracy, jak i w ogóle integracji 
europejskiej [Stępińska 2014, s. 171], jest zjawisko „deficytu komunikacyj-
nego” czy też „luki komunikacyjnej”, występującej w relacji pomiędzy insty-
tucjami transgranicznymi i UE a obywatelami regionów transgranicznych. Jej 
efektem jest nie tylko ograniczona wiedza o funkcjonowaniu poszczególnych 
instytucji na płaszczyźnie współpracy transgranicznej, ale i niski stopień po-
czucia własnej przynależności transgranicznej. 

Poza komunikacją bezpośrednią jeden z najważniejszych środków służą-
cych wypełnieniu tej „luki” stanowią media. Chodzi tu nie tylko o tradycyjne 
media krajowe – najbardziej dostępne i zrozumiałe ze względu na język, ste-
reotypowe sposoby przekazywania wiadomości, przyzwyczajeń i upodobań 
audytorium kraju oraz w największym stopniu „kontrolowane” ze strony pań-
stwa. To właśnie informacja w tego typu mediach jest opiniotwórcza. Jednak 
coraz większe znaczenie zyskują współcześnie media związane z Internetem, 
w tym media zagraniczne. Przyciągają one uwagę tej części audytorium, któ-
ra potrzebuje niestandardowego sposobu przedstawienia wiadomości, wyróż-
niającej się tematyki i opozycyjnego myślenia. Co prawda, istnieją pewne ba-
riery dotyczące odbioru informacji, w tym językowe i techniczne. Jednak dla 
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młodszego pokolenia w zasadzie nie stanowi to problemu. Dla pozostałych 
odbiorców, szczególnie starszych, podobną rolę odgrywają media zagranicz-
ne, które nadają przekazy w języku danego kraju i są dostępne z tradycyjnych 
odbiorników. Na Ukrainie do takich mediów można na przykład zaliczyć 
Ukraińskie Studio, stronę internetową Radia Swoboda (Liberty),  Ukraińskie 
Biuro Radia BBC (przestało nadawać), a także stronę internetową BBC Ukra-
ina.

Media należą do środków kształtowania sfery publicznej postrzeganej 
jako swoista przestrzeń, w której odbywa się debata publiczna dotycząca 
kierunków pewnych działań i poszczególnych decyzji podejmowanych w ra-
mach instytucji krajowych i zagranicznych. W obszarze współpracy transgra-
nicznej, podobnie jak opisano to w literaturze poświęconej europeizacji sfery 
publicznej [por. Koopmans, Erbe 2004; Koopmans, Erbe, Meyer 2010; Stę-
pińska 2014, s. 171], można wydzielić dwa podstawowe wymiary: wertykal-
ny i horyzontalny. Wymiar wertykalny odnosi się do monitorowania działań 
podejmowanych przez instytucje transgraniczne i UE w poszczególnych pań-
stwach transgranicznych, w tym w Euroregionach. System medialny opisuje 
je i przedstawia do dyskusji w ramach krajowych sfer publicznych. Natomiast 
wymiar horyzontalny odnosi się do relacjonowania wydarzeń i spraw doty-
czących innych państw. W każdym z tych wymiarów dodatkowo wyodrębnia 
się aspekt oddziaływania i aspekt dyskursu narodowego. W efekcie, podobnie 
jak w integracji europejskiej [Stępińska 2014, s. 172], otrzymujemy cztero-
wymiarowy model transgranicznej sfery publicznej, obejmujący wertykalny 
wymiar relacjonowania działań instytucji transgranicznych i UE, wertykalne 
kształtowanie transgranicznej tożsamości zbiorowej, horyzontalny wymiar 
wymiany poglądów (wprowadzanie i rozpropagowywanie dyskursu transgra-
nicznego) oraz horyzontalną konwergencję dyskursu zachodzącą na poziomie 
krajowych sfer publicznych (upodabnianie się poglądów, ocen, wartości).

2. polskie radio dla zagranicy

Do środków aktywnie działających w wymiarze horyzontalnym w oby-
dwu aspektach w ukraińskiej przestrzeni transgranicznej należy Polskie Ra-
dio dla Zagranicy. Radiostacja ta jest dość popularna na Ukrainie i wielu słu-
chaczy zapoznaje się z Polską i wydarzeniami w Polsce właśnie przez jej 
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audycje. Celem naszego artykułu jest przedstawienie aktywności Polskiego 
Radio dla Zagranicy w procesie rozwoju współpracy Polski z Ukrainą, kształ-
towania transgranicznej sfery publicznej, a w szczególności struktury świata, 
jaki radio to prezentuje ukraińskim słuchaczom.

Jak zaznaczono na stronie internetowej radiostacji, Polskie Radio roz-
poczęło nadawać audycje dla Polaków na Ukrainie w 1990 roku, a w na-
stępnym roku powstała Redakcja Ukraińska Polskiego Radio dla Zagranicy 
(dalej: Polskie Radio). W programie redakcji znajdują się aktualne serwisy 
informacyjne, przeglądy prasy, komentarze, korespondencje zagraniczne, 
wywiady i dyskusje, audycje i magazyny literackie. „Polskie Radio dla Za-
granicy jest częścią radia publicznego. Zadaniem Polskiego Radia dla Zagra-
nicy jest informowanie o wydarzeniach w Polsce, założeniach polskiej poli-
tyki zagranicznej, przekazywanie wiadomości na tematy gospodarcze, w tym 
dotyczące biznesu i inwestycji zagranicznych. Polskie Radio dla Zagranicy 
dostarcza słuchaczom obiektywnych i bezstronnych informacji o Polsce i pol-
skim punkcie widzenia na wydarzenia w regionie i na świecie. W audycjach 
ukazywany jest obraz polskiego społeczeństwa i jego dokonań naukowych 
i kulturalnych” [Radio Poland 2012].

Naszym zdaniem, najbardziej udaną ofertę dla audytorium ukraińskie-
go stanowi dziś wspólny projekt Polskiego Radia i ukraińskiego Radia Era. 
W ramach projektu audycji Polskiego Radia można słuchać na falach Radia 
Era codziennie w prime timie – od 19.30 do 20.00 na terenie całej Ukrainy. 
Jak napisano na stronie internetowej Radia Era, projekt „został stworzony 
w celu przekazywania słuchaczom ukraińskim informacji o aktualnych wy-
darzeniach w UE i Polsce, omawiania realizacji zasad polskiej i unijnej poli-
tyki zewnętrznej, zapoznania odbiorców z rozwojem gospodarki UE i Polski, 
informowania o życiu ukraińskich emigrantów nad Wisłą” [Радіо Ера 2015].

3. metodologiczne podstaWy badań Własnych

W celu realizacji tytułowego zagadnienia zastosowano metodę ilościowej 
analizy treści. Celem badań było poznanie głównych tematów wiadomości 
nadawanych przez Polskie Radio i wydzielenie najważniejszych elementów 
rzeczywistości, na których skupia się uwaga dziennikarzy. Badania mają cha-
rakter fragmentaryczny ze względu na zastosowaną metodę, jak również na 



Bohdan Yuskiv

174

rodzaj i objętość wykorzystanych materiałów, niemniej jednak pozwalają na 
uzyskanie poprawnych wyników analizy.

Wykorzystane materiały to wiadomości Ukraińskiej Redakcji Polskiego 
Radia dla Zagranicy w formie krótkich drukowanych artykułów na stronie in-
ternetowej w rubryce „wiadomości” [adres w: Польське радіо 2015]. Bada-
niami objęta została grupa artykułów w okresie od 01.01.2015 do 17.07.2015 
roku. Próba badawcza zawiera wszystkie jednostki (artykuły) analizowanej 
grupy (1566 artykułów). Każdy artykuł zawiera następujące elementy: tytuł 
(nazwę), datę opublikowania, lid, tekst wiadomości, spis kluczowych słów 
(tagów).

Dla przeprowadzenia analizy wykorzystano dwa modele danych – pre-
dykatowy i tagowy. Predykatowy model zawiera w podstawie przedstawie-
nie istoty wiadomości w postaci zwykłego predykatu1: podmiot – przedmiot, 
struktura którego w naszym wypadku ma wygląd następujący:

Subject
Action

Object
Intention

Gdzie:
subject (podmiot) – kraj, którego dotyczy działanie, wykonawca działa-

nia, aktywny uczestnik;
object (obiekt) – kraj, na który skierowane jest działanie, pasywny uczest-

nik działania;
action (działanie) – tematyka powiadomienia;
intention (intencja) – zamiar, zamysł, cel, na który nakierowane jest dzia-

łalnie podmiotu, motyw działania, myśl przewodnia, określająca, co 
pragnie się osiągnąć. 

1 Predykat (fr. prédicat z łac. praedicatum od praedicare, – atum ‘obwieścić, 
oznajmić’) 1. językozn. w składni – orzeczenie; w semantyce – właściwość; ce-
cha wyróżnionego przedmiotu lub relacja wiążąca wyróżnione przedmioty. 2. log. 
w terminologii tradycyjnej orzecznik; współcześnie: orzecznik generalny (nazwa 
ogólna) lub rodzaj funktora złożonego z wyrażeń ze zmiennymi, które określają 
pewną relację lub cechę [Kamińska-Szmaj 2001; więcej zob. Ziembinski 2013].
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W niniejszych badaniach „podmiot” wiadomości jest rozumiany jako wy-
konawca pewnego działania, a „przedmiot” to problem przedstawiony w da-
nym artykule, obszar zainteresowania (działania) podmiotu. Z kolei pojęcie 
„przedmiotu” zawiera w sobie obiekt jako część rzeczywistości, w której 
zlokalizowany jest przedmiot wiadomości i która wywołuje sytuację proble-
mową, oraz działanie wykonywane przez podmiot zgodnie z określoną in-
tencją [por. pojęcia „podmiot”, „obiekt”, „przedmiot” [w:] Ratajewski 1993,  
s. 12–13; Nowosielski 2012]. Każdy element modelu wystąpił jako oddzielne 
kryterium kodowania wyników, a konkretne kategorie zostały sformułowane 
ex post (po zapoznaniu się z treścią grupy jednostek materiału badawczego).

Tagowy model danych to duża liczba tagów artykułów badanej próby. 
Model ten dopełnia model predykatowy. Tagi są wykorzystane dla uogól-
niania i klasyfikowania całokształtu artykułów, jak również do konkretyzacji 
jego treści. Pierwszy model przedstawia strukturę świata medialnego Polskie-
go Radia dzięki określonym w trakcie badania szablonom (paterns), podczas 
gdy model tagowy, dzięki swojemu niesformalizowanemu charakterowi, jest 
bardziej otwarty i wprowadza do wniosków końcowych elementy różnorod-
ności i nieprzewidywalności. 

Do opracowania materiału statystycznego i otrzymania wniosków wyko-
rzystaliśmy metody Data/Text Mining [por.: Чубукова 2006; Yanchang Zhao, 
2012], a także metodykę analizy intencyjnej [por.: Ушакова, Павлова 2000; 
Цыкунов, Данилова 2003]. Badania przeprowadzono w sierpniu 2015 roku.

4. prezentacja i interpretacja WynikóW analizy

Na początku za pomocą modelu predykatowego, wykorzystując technikę 
wizualizacji (rys. 1), udało się ujawnić najważniejsze elementy świata me-
dialnego Polskiego Radia – podmioty, obiekty, działania i intencje.

Nie powinno budzić zdziwienia, że w tym „świecie” najważniejszym pod-
miotem jest Polska. Jest ona inicjatorem i aktywnym uczestnikiem większo-
ści wydarzeń przedstawionych w artykułach badanej próby. Na tle innych 
podmiotów istotnie wyróżnia się także Europa, jednak powstaje wrażenie, że 
spełnia ona przede wszystkim funkcję eksponowania „europejskości” Pol-
ski oraz stworzenia tła, na którym wyeksponowane zostaje znaczenie Polski. 
Liczba artykułów, w których rolę podmiotów odgrywa następna para krajów 
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– Ukraina i Rosja, jest odpowiednio ponad dziesięć i dwadzieścia razy mniej-
sza. Zatem na tle pierwszych dwóch wyników, Ukraina i Rosja wydają się 
mniej znaczące, a ich rola – niewielka.

Wśród obiektów, na które skierowana jest działalność podmiotów, naj-
ważniejszymi są Polska i Ukraina. Na dalszym planie, choć nie w tak dużym 
oddaleniu, jak u przypadku podmiotów, pojawia się następna para – Rosja 
oraz Europa. Taki wynik również jest prawidłowy, ponieważ odnosi się do 
audycji Ukraińskiej Redakcji Polskiego Radia. Dziennikarze tej stacji tak po-
dają wiadomości, aby jak najlepiej przedstawić Polskę albo w sposób prze-
konujący wykazać, że Polska wspiera rozwój społeczeństwa ukraińskiego.

Jeśli chodzi o tematykę (działania) materiałów podawanych w Polskim 
Radiu, na pierwszy plan wysuwa się sześć tematów:

1. wojna na Ukrainie i aneksja Krymu,
2. wydarzenia kulturalne i historyczne związane z Polską, świętami re-

ligijnymi itp.,

Rys.1. Liczba obecności elementów modelu predykatowego w wiadomościach
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3. problemy bezpieczeństwa i zagadnienia wojskowe,
4. gospodarka i finanse, w tym kryzys ekonomiczny,
5. stosunki międzynarodowe,
6. polityka i wybory w Polsce.
Dokładne przebadanie materiału pozwala podzielić powyższe tematy na 

dwie grupy: tematy wiodące (w omawianym przypadku jest to pierwszy temat) 
oraz tematy stałe, które są aktualne zawsze czy też powtarzają się cyklicznie 
(tematy pozostałe). Pierwsza grupa wydarzeń jest bardziej dynamiczna, zmie-
nia się z miesiąca na miesiąc, z reguły wraz ze zmianą jednego tematu zawsze 
pojawia się inny aktualny temat lub tematy. Na przykład, styczeń to umowy 
mińskie, maj – wybory prezydenta Polski, wrzesień – europejskie problemy 
migracyjne itd. Druga grupa tematów jest, naszym zdaniem, związania z „po-
kojowym” i „dobrym”, a nawet w jakimś stopniu „nudnym” społeczeństwem. 
Jak widać z uzyskanych wyników, liczba wiadomości w drugiej grupie jest 
znacznie większa niż liczba wiadomości pierwszej grupy.

Jeszcze jedną charakterystyczną cechą wiadomości Polskiego Radia jest 
ich struktura intencyjna. Analiza pozwala stwierdzić, że wśród wiadomości 
na pierwszy plan wysuwają się artykuły zawierające intencje pozytywne. Po-
niżej przedstawiamy wykaz takich intencji (podmiot wyraża tu własną inten-
cję):

1. współpraca – wsparcie – pomoc (+),
2. „chwalenie się” – autoprezentacja podczas świąt, spotkań, festiwali, 

wystaw itp. (+),
3. rozwiązanie własnych problemów (+),
4. informowanie – komentarz – zalecenia (0).
Artykuły zawierające negatywne intencje (krytyka – zdemaskowanie, 

oskarżenie – zniesławienie i ostrzeganie – zagrożenia – wezwanie – sankcje) 
przedstawione są w drugiej części tabeli. Liczba artykułów z pozytywnymi 
intencjami w sposób istotny przewyższa liczbę materiałów o zabarwieniu ne-
gatywnym. Ciekawe, że w pełni pozytywne intencje, takie jak: oczyszczenie 
się z podejrzeń – odpowiedź na krytykę i odseparowanie się od tego, co ne-
gatywne – odrzucenie czegoś nieprzyjemnego, ale które do pewnego stopnia 
wiążą się z negatywnymi działaniami, również znajdują się na końcu wykazu.

Drugim etapem analizy było sprawdzenie zależności pomiędzy zmienny-
mi (wskaźnikami): podmiot – obiekt, podmiot – działanie, podmiot – intencja, 
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obiekt – działanie, obiekt – intencja. Analiza tablic krzyżowych z użyciem 
testu niezależności chi-kwadrat Pearsona (we wszystkich parach p-value < 
2.2e-16) wykazała, że jesteśmy w stanie unaocznić związek między każdą 
parą tych zmiennych, co posłużyło za podstawę do szukania takich zależno-
ści. W tym celu wykorzystaliśmy metodę analizy składników głównych oraz 
wykresy mozaikowe.

Analizując związek podmiot – obiekt (rys. 2), można zauważyć kolejne 
właściwości. W przypadku Polski, w badanych materiałach kraj ten jako pod-
miot najczęściej koreluje się z wydarzeniami w samej Polsce albo w Ukrainie 
(pary: Polska – Polska i Polska – Ukraina). Z kolej zdecydowana większość 
artykułów, w których Ukraina występuje jako podmiot, poświęcona jest wy-
darzeniom w Polsce (para Ukraina – Polska). Europa jako podmiot najczę-
ściej wspominana jest w kontekście wydarzeń w Rosji (para Europa – Rosja), 
podczas gdy sama Rosja, jeśli występuje jako podmiot, to w relacji do innych 
krajów, w tym do USA (para Rosja – inne).

Badanie pary podmiot – działanie (rys. 2) wskazuje na jeszcze ciekawsze 
właściwości. Mimo oczekiwań, Polska jako podmiot wykazuje najwyższą 
aktywność w sprawie polityki, kultury oraz innych (bliskość par: Polska – 
polityka, Polska – kultura oraz Polska – inne). Ukraina, wbrew głębokiemu 
zaniepokojeniu tragicznymi wydarzeniami na Wschodzie, najczęściej wspo-
minana jest w artykułach w ramach tematu „stosunki kulturalne z Polską” 
(para Ukraina – kultura), a także, podobnie jak i Rosja, w ramach tematu 
„stosunki międzynarodowe” (para Ukraina – stosunki międzynarodowe). Eu-
ropa pojawia się przede wszystkim w kontekście sankcji wobec Rosji (para 
Europa – sankcje). Wszystkie wspominane podmioty w większym lub mniej-
szym stopniu łączą się z „wojną” i „gospodarką”. Pozostałe kraje, ujęte przez 
nas jako „inne”, kojarzone są z działalnością w dziedzinie obronności i bez-
pieczeństwa państwa.

Jeśli działalność rozpatrywać pod kątem obiektu, na który ona jest na-
kierowana (para obiekt – działalność, rys. 2), otrzymujemy oczywiste wyni-
ki: przeciw Rosji są skierowane sankcje (para Rosja – sankcje); Ukraina jest 
wciągnięta w wojnę, a także jest aktywnym uczestnikiem rozmaitych akcji 
międzynarodowych (pary Ukraina – wojna i Ukraina – stosunki międzyna-
rodowe); Polska jest krajem licznych wydarzeń kulturalnych i politycznych, 
aktywnej działalności gospodarczej, jest zatroskana problemami własnego 
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bezpieczeństwa; zarówno Europa, jak i Polska mają te same problemy, za-
pewne jedynie z wyjątkiem polityki.

Następne dwa wykresy mozaikowe (rys. 3–4) przedstawiają dodatkowe 
charakterystyki stosunków między krajami. Można zauważyć, że w badanych 
artykułach, w których Ukraina występuje w roli podmiotu, dużo więcej uwa-
gi, aniżeli oczekiwano, użyczono Polsce. Jednocześnie Europa jako podmiot 
w mniejszym zakresie, aniżeli oczekiwano, orientuje swoje działania na Pol-
skę a więcej, niż można było oczekiwać, na Rosję. Analiza intencyjna, wbrew 
oczekiwaniom, ujawnia więcej szczegółów dotyczących „stosunków medial-
nych” między państwami w parach podmiot – obiekt:

• Polska – Polska: bardzo mało negatywnych intencji, neutralnych  
– zbyt dużo,

• Polska – Rosja: mało pozytywnych intencji, negatywnych – zbyt 
dużo,

Rys. 2. Wspólna obecność par elementów modelu predykatowego w wiadomościach
  (na podstawie analizy składników głównych)
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• Europa – Polska: ogólnie mało wiadomości (negatywnych, pozytyw-
nych i neutralnych),

• Europa – Europa: za dużo intencji negatywnych,
• Europa – Rosja: za dużo intencji negatywnych,
• Rosja – Polska: za dużo intencji negatywnych i mało pozytywnych,
• Rosja – Europa: za dużo intencji negatywnych,
• Rosja – inne: zbyt dużo intencji negatywnych,
• Ukraina – Polska: za dużo intencji negatywnych,
• inne – Polska: zbyt mało intencji neutralnych,
• inne – inne: za dużo intencji neutralnych.
Z powyższego wyłania się następujący obraz krajów: Polska jest ak-

tywnym i pozytywnie nastawionych krajem, który wydatnie pomaga Ukra-
inie; Ukraina aktywnie podtrzymuje Polskę we wszystkich sprawach; w roli 
wspólnego światowego oponenta występuje Rosja, która jest negatywnie na-
stawiona do wszystkich; Europa w odpowiedzi również okazuje negatywny 
stosunek do Rosji.

Dalej przeprowadzono następującą ocenę intencji:

Rys. 3. Porównanie faktycznej obecności w wiadomościach pary elementów: 
    podmiot – obiekt z oczekiwaną wartością
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• chwalenie się, autoprezentacja podczas świąt, spotkań, festiwali, wy-
staw itp. – ocena (+3),

• współpraca, wsparcie, pomoc, kondolencje – ocena (+2),
• rozwiązanie własnych problemów – ocena (+1),
• oczyszczenie się z podejrzeń, odpowiedź na krytykę – ocena (+1),
• separowanie się od tego, co negatywne, odrzucenie czegoś nieprzy-

jemnego, niegodnego – ocena (+1),
• neutralne informacje, komentarze, polecania – ocena (0),
• krytyka lub zdemaskowanie kogoś albo czegoś – ocena (–1),
• oskarżenie lub zniesławienie kogoś – ocena (–2),
• ostrzeganie kogoś, grożenie komuś, sankcje przeciw komuś – ocena 

(–3).
Na podstawie tych ocen obliczamy wskaźniki (indeksy) intencyjne każ-

dego artykułu, a następnie – uogólnione wskaźniki intencyjne dla elementów 
modelu predykatowego. Wyniki są również interesujące (ich wizualizację 
przedstawiono na rys. 5–6):

1. Jako podmioty Polska i Europa charakteryzują się wysokim stopniem 
pozytywnych intencji i dużym zainteresowaniem ze strony dziennika-
rzy. Aktywna działalność Ukrainy również oceniana jest pozytywnie, 

Rys. 4. Porównanie faktycznej obecności w wiadomościach trójki elementów: 
   podmiot – obiekt – intencja z oczekiwaną wartością
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chociaż poświęcono jej mniej uwagi (poniżej średniej). Poza Rosją 
działalność pozostałych podmiotów również postrzegana jest pozy-
tywnie, chociaż poświęca się im znikomą uwagę. Jedynym podmio-
tem, którego działalność ocenia się wyjątkowo negatywnie, jest Rosja, 
chociaż de facto poświęca się jej niewiele uwagi. Fakt, iż wskaźnik 
intencji Rosji jest negatywny i ma największą wartość bezwzględną 
spośród intencji innych podmiotów, świadczy o tym, że działalność 
Rosji wywołuje wyjątkowo dużo negatywnych intencji.

2.  Polska, Ukraina i Europa jako obiekty wpływu powiązane z pozytyw-
nymi intencjami przyciągają sporo uwagi. Pozytywną, lecz niezbyt 
wielką uwagę poświęca się światu, w tym USA, Grecji, NATO oraz 
innym organizacjom międzynarodowym. Wysokim poziomem nega-
tywnych intencji i znaczną uwagą jako obiekt charakteryzuje się Ro-
sja. Przejawy nietolerancyjnego zachowania zauważono w stosunku 
do Białorusi oraz ONZ.

Rys. 5. Intencyjny wymiar obecności elementów modelu predykatowego  
   w wiadomościach
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3.  Analiza intencji związanych z działaniami pokazuje, że najbardziej ne-
gatywnie ocenione zostały sankcje wobec Rosji i one też przyciągnęły 
najwięcej uwagi. Na ich tle znacznie mniej uwagi poświęcono – cho-
ciaż oceniano negatywnie – przestępczości i terroryzmowi, łamaniu 
praw człowieka, problemom bezrobocia i korupcji. Pozostałe działania 
charakteryzują się pozytywną intencją. Najwięcej uwagi poświęcono 
wojnie w Ukrainie i wydarzeniom na Krymie (wsparcie i współczu-
cie), wydarzeniom kulturalnym, edukacyjnym, historycznym oraz 
innym, a także świętom, problemom bezpieczeństwa i wojska, sto-
sunkom międzynarodowym, gospodarce, polityce, w tym wyborom, 
problemom finansowym i perspektywom wyjścia z kryzysu.

4.  Negatywnymi i przyciągającymi uwagę są wszystkie sprawy związane 
z relacjami, w których Rosja występuje zarówno jako podmiot, jak 
i obiekt. Chodzi tu przede wszystkim o relacje: Polska – Rosja i Eu-
ropa – Rosja. Dużą uwagę, ale związaną z pozytywnymi intencjami, 
poświęcono relacji: Polska – Polska, Polska – Ukraina, Europa – Ukra-

Rys. 6. Intencyjny wymiar wspólnej obecności oddzielnych podmiotów  
   z innymi elementami modelu predykatowego w wiadomościach
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ina, Polska – Europa, Polska – świat, Europa – Europa, Ukraina – Pol-
ska, Europa – Polska.

5.  W tych relacjach, w których podmiotem jest Polska, negatywne inten-
cje dotyczą wyłącznie sankcji, łamania praw człowieka oraz sytuacji 
na rynku pracy. To właśnie te sprawy są przedmiotem troski Polaków. 
Warto jednak zauważyć, że problemom tym poświęcono znacznie 
mniej uwagi niż zagadnieniom charakteryzującym się pozytywnymi 
intencjami. Nie powinno budzić zdziwienia, że dla Ukrainy w centrum 
uwagi znajdują się stosunki z Rosją i poszukiwanie wsparcia ze strony 
wspólnoty międzynarodowej, w tym ONZ. Rosja jako podmiot cha-
rakteryzuje się wyjątkowo negatywnymi intencjami. Największa licz-
ba artykułów, w których podmiotem jest Rosja, odnosi się do Polski, 
Europy i Ukrainy.

Badanie tagów pozwoliło na wnikliwe przeanalizowanie otrzymanych 
wniosków. W analizie wykorzystaliśmy zasadę generowania tzw. chmur ta-
gów. Chmura tagów (ang. tag cloud) to graficzne przedstawienie tagów, przy-

Rys. 7. Chmura tagów generowana na podstawie zbioru artykułów  
   w całym badanym okresie
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padkowo rozrzuconych na grafiku, a wielkość i pogrubienie czcionki uzależ-
nione jest od ważności lub częstotliwości danego znacznika. 

Przedstawiona na rys. 7 chmura tagów odzwierciedla najbardziej znaczą-
ce tagi z częstotliwością ich użycia w artykułach przez cały badany okres. 
Okazuje się, że takimi tagami są przede wszystkim: „Polska” i „Ukraina”, na 
drugim planie – „Rosja”, a na trzecim – „Komorowski”, „polityka”, „wybo-
ry”, „NATO”, „sankcje” i inne. 

styczeń 2015 luty 2015 marzec 2015

kwiecień 2015 maj 2015 czerwiec 2015

Rys. 8. Chmury tagów generowane na podstawie zbioru artykułów w całym badanym 
            okresie (za każdy miesiąc oddzielnie)

Generowanie chmur tagów na każdy miesiąc oddzielnie, świadczy o tym, 
że proces wyświetlania wydarzeń nie jest jednoznaczny. Jak widać na rys. 8, 
sytuacja w ciągu półrocza istotnie się zmieniła. Chmury ukazują dynamikę 
przejścia zainteresowań od Ukrainy do wydarzeń bezpośrednio związanych 
z Polską. W styczniu informacje dotyczące Ukrainy znajdowały się na pierw-
szym planie, podczas gdy sprawy Rosji i Polski zamieszczane były na planie 
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dalszym, artykuły dotyczyły głównie Donbasu, konfliktu, sankcji, pomocy. 
W lutym dołączyła do nich tematyka umów mińskich, a w marcu, gdy sy-
tuacja zaczęła zmieniać się – na pierwszy plan wysunęły się aż trzy słowa 
– „Polska”, „Ukraina”, „Rosja”. W kwietniu wszystko uległo radykalnej 
zmianie – najważniejszym stał się jeden tag: „Polska”, podczas gdy „Ukra-
ina” zeszła na drugi plan, a „Rosja” – na trzeci. W maju mówiono wyłącznie 
o sprawach wewnątrzpolskich – wyborach prezydenta Polski. W tym miesią-
cu na pierwszym planie pojawił się tag „Polska”, na drugim planie – słowo 
„wybory”, na trzecim – „Komorowski” i „Ukraina”, a dalej – „Duda” i „Ro-
sja”. Czerwiec nadal pozostał miesiącem „polskim”, plany drugi oraz trzeci 
były nieobecne, a „Ukraina” przemieściła się na czwarty plan, podczas gdy 
„Rosja” – jeszcze niżej.

Następnym krokiem była analiza skupień (ang. data clustering) tagów 
i artykułów. 

Na początku przeprowadzono grupowanie tagów, co pozwoliło odna-
leźć najczęściej używane ich połączenia – grupy (klastry) tagów. Jak widać  
z rys. 9, wyróżnić można następujące sześć grup tagów :

• Polska,
• Rosja,
• Ukraina,
• polityka (chodzi o wewnętrzną politykę Polski),
• Komorowski – Duda – wybory – Prezydent,
• szereg tagów związanych z wojną w Ukrainie, polityką bezpieczeń-

stwa oraz reformami w Ukrainie.
Analiza skupień również pozwoliła na podstawie tagów wydzielić klastry 

artykułów i tym samym wyróżnić popularne tematy publikacji (rys. 10). Moż-
na wyróżnić sześć głównych opinii (idei) publikacji w badanym półroczu:

1.  Polska w osobie prezydenta B. Komorowskiego stara się złagodzić 
skutki konfliktu/wojny między Rosją a Ukrainą,

2.  agresja Rosji przeciw Ukrainie, konflikt oraz protesty,
3.  wybory prezydenta Polski, konfrontacja polityczna między B. Komo-

rowskim a A. Dudą,
4.  wsparcie i pomoc Polski dla Ukrainy przez prezydenta B. Komorow-

skiego na forum międzynarodowym (szczyt NATO),
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5.  sankcje wymierzone przeciwko Rosji ze strony wspólnoty międzyna-
rodowej, w tym NATO, z powodu wojny na Ukrainie,

6.  polityczne i wewnątrzekonomiczne problemy Polski, kryzys w Grecji.
I na koniec zatrzymajmy się na skojarzeniu słów (word-associations) 

w artykułach Polskiego Radia. Chodzi o to, co w lingwistyce [por. Захаров 

Rys. 9. Grupowanie (klastry) tagów w badanym okresie 
   (na podstawie analizy skupień tagów)

Rys. 10. Grupowanie (klastry ang. cluster) artykułów w badanym okresie  
     (na podstawie analizy skupień tagów artykułów)
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2011] znane jest pod nazwą „kolokacji”, czyli słów, z którymi analizowa-
na jednostka (często) występuje powiązana w tekście. Ujawnienie koloka-
cji słów pozwala lepiej zrozumieć treść wiadomości, a konkretnie odnaleźć 
ukryte w nich szablony albo wzory treści (patterns).

Na rys. 11 jako przykłady przedstawione kolokacje trzech grup słów:
• podmioty analizy,
• oddzielne słowa związane z wydarzeniami w Ukrainie,
• oddzielne słowa związane z wyborami w Polsce.
 Analiza skojarzenia słów również ukazuje zaangażowanie świata medial-

nego Polskiego Radia. W pierwszej grupie słowo „Polska” spotyka się w tylu 
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różnych kontekstach, że stałe i mocne skojarzenia z innymi słowami praktycz-
nie nie występują (maksymalna korelacja z innymi słowami sięga zaledwie 
0.14). Słowo „Europa” jest ściśle związane ze słowami: „zachodnia”, „środ-
kowo-wschodnia”, „region”, „lider”, „inwestycje”, natomiast słowa „Ukraina” 
i „Rosja” korelują się przede wszystkim ze sobą nawzajem, a w następnej ko-
lejności asocjują ze słowami: „wojna”, „konflikt” oraz sankcje.

W drugiej grupie słów bardzo ciekawe jest słowo „wojna”. Mamy tu nie 
jedną, a szereg asocjacji – wojna jest wiązana z takimi określeniami jak: „świa-
towa”, „globalna”, „informacyjna”, „zimna” itp. Reszta słów jest interpreto-
wana bardziej jednoznacznie. Na przykład słowo „sankcje” łączą się ze słowa-
mi: „Rosja”, „spójność”, „Tusk”; słowo „pomoc” – ze słowami: „wsparcie”, 
„humanitarna”, „akcja”. Słowa trzeciej grupy tagów odzwierciedlają realia 
sytuacji wyborczej w Polsce. Na przykład, słowo „wybory” ściśle łączy się ze 
słowami: „Duda”, „tura”, „Prezes”, „debata TV”, „Komorowski”; słowo „Ko-
morowski” – ze słowami: „Duda”, „Bronisław”, „wybory”, „Prezes”, „tura”. 

5. podsumoWanie

Ważną rolę w zmniejszaniu deficytu komunikacyjnego w procesie rozwo-
ju współpracy transgranicznej odgrywają współczesne media. Do takich me-
diów aktywnie działających w ukraińskiej przestrzeni transgranicznej należy 
Polskie Radio dla Zagranicy. Wyniki przeprowadzonego badania prowadzą 
do wniosku, że świat medialny przedstawiany przez Ukraińskie Studio Pol-
skiego Radia dla Zagranicy posiada wybitnie propagandowy charakter. Ten 

Rys. 11. Kolokacje oddzielnych grup tagów w wiadomościach
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świat można bez wątpienia nazwać polskocentrycznym. Główną rolę odgry-
wa w nim Polska, która niezmiennie dba o dobrobyt własnych obywateli, 
kultywuje tradycje kulturowe i historyczne, jest progresywna i rozwija się 
w kierunku ogólnoeuropejskim. Jednocześnie stara się być dobrym sąsiadem 
i partnerem Ukrainy, którą na wszelkie sposoby wspiera.

W planie metodologicznym badanie ukazało unikalne możliwości techni-
ki Data/Text Mining, która służy ujawnianiu obiektywnych prawidłowości.
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summary

Polish worldview model in ukrainian media domain (on the Polish 
Radio International broadcast example)

One of the main trans-border and international regional cooperation pro-
blems is the ‟communication deficit” between the trans-border institutions 
and trans-border regions’ population. The article deals with analysis of filling 
in that ‟communication deficit” gap by foreign media within Ukrainian media 
domain, based on the example of the Polish Radio International broadcast. 
The study proves the propaganda-style ‟media-world”, shaped by the Ukra-
inian Office of the Polish Radio International. That „world” can be characteri-
zed as Polish-centric. The main role is played by Poland taking care of its citi-
zens, strictly upholding cultural and historical traditions, and is progressively 
developing within the European vector. With it, it tries to be good neighbor 
and partner for Ukraine, offering its support.

The study also proved the unique Data/Text Mining technology potential 
for obtaining new knowledge and revealing non-obvious, objective and useful 
trends.
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Tematem niniejszego artykułu nie są rozważania teoretyczne na temat 
pojęcia pogranicza, tożsamości pogranicznej, politycznego, społecznego czy 
kulturowego wymiaru i kontekstu pogranicza. Ważne i fundamentalne, roz-
ważania teoretyczne nie przekreślają bynajmnej znaczenia opisów konkret-
nych, historycznych epizodów (zdarzeń i zachowań) pogranicznych. Opisy, 
a może lepiej: rekonstrukcje takich epizodów, przyczyniają się nie tylko do 
pogłębiania i ścisłości wiedzy historycznej jako bazy empirycznej i weryfi-
kacyjnej dyscyplin humanistycznych odnoszących się do pogranicza, lecz, na 
zasadzie sprzężenia zwrotnego, wpływają również na wypracowanie struktu-
ralnych i funkcjonalnych modeli pogranicza. Ponadto, wzmagają one tenden-
cję do ustanowienia praktycznej wiedzy o pograniczu jako swoistej praktyki 
pogranicza. Wydaje się, że praktyka ta jest wiedzą w naszych realiach bardzo 
potrzebną, ma ona przy tym ogromne walory i atuty pozanaukowe jako narzę-
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dzie chociażby edukacji społecznej i kulturowej, a wiemy niestety, że służy 
też jako narzędzie manipulacji wszelkiego rodzaju. Nie bez powodu w kata-
logach epizodów pogranicza wyróżnione miejsce powinny mieć te oznaczone 
mianem dobrych praktyk. 

Dobre praktyki opierają się na ideach niegwarantujących sukcesu. Niech 
za wstępny przykład posłuży idea partnerstwa miast [por. CEMR 2015] jako 
pewien świadomie stosowany mechanizm pokonywania barier i granic. Idea 
miast partnerskich w dzisiejszym rozumieniu pojawiła się tuż po drugiej woj-
nie światowej i miała być sposobem na przełamanie, powstałych w wyni-
ku krwawych wojnen, barier między narodami i ludźmi. Chodziło o to, aby 
w nowej Europie strony niedawnej wojny, ludzie z Francji i Wielkiej Brytanii 
z jednej strony, a z drugiej obywatele Niemiec, mogli podjąć współpracę, aby 
szukali tego, co ich łączy, a nie dzieli, aby mogli porzucić uprzedzenia i za-
ufać sobie. W 1947 roku pierwszy akt partnerstwa podpisały francuskie Mon-
tbelliard i niemiecki Ludwigsburg. W 1951 roku powołano Radę Gmin Euro-
py, która od 1984 roku nosi nazwę Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR). 
Do dzisiaj to właśnie z wymienionych trzech krajów pochodzi najwięcej jed-
nostek samorządu terytorialnego, które zawarły porozumienia.

Podobny ruch zaczął się i w Polsce, szczególnie po roku 1989 miał mieć 
ważne znaczenie w przełamywaniu stereotypów i uprzedzeń narodowo-kul-
turowych w relacjach z Ukrainą. Bywa jednakże, że partnerstwo polskich 
i ukraińskich miast i gmin skażone okazuje się konfliktem, który właśnie 
partnerstwo miało pomóc przełamać. Kiedy na Ukrainie zachodniej zaczęto 
budować pomniki Stepana Bandery oraz nadawać twórcy UPA obywatelstwo 
honorowe, polskie miasta partnerskie zainicjowały protesty. Partnerstwo stało 
się swoim przeciwieństwem, ścieżką podkreślania odmienności doświadcze-
nia i pamięci historycznej oraz braku zaufania. Kraków zaprotestował w roku 
2010 wobec partnerskiego Lwowa po nadaniu obywatelstwa honorowego 
Stepanowi Banderze i Romanowi Szuchewyczowi. W regionie lubelskim 
najgłośniejsze były protesty z lat 2011–2012 rad miast Zamościa, Tomaszo-
wa Lubelskiego i Lublina skierowane do samorządów partnerskiej Żółkwi 
i Łucka [por. Nowicka, 2011, Wójtowicz 2012]. Jednakże wyciąganie zbyt 
daleko idących wniosków jest błędne. Z faktu zachwiania się praktyki part-
nerstwa miast nie wynika wcale, że bezpośrednie relacje międzyludzkie oraz 
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jednostek administracyjnych w strefie pogranicza zmieniły się, poprawiły lub 
pogorszyły. 

Dlaczego Drohobycz jest miastem interesującym dla naszych rozważań? 
Bynajmniej nie z tego powodu, że to „ta wybrana kraina, ta prowincja osobli-
wa, to miasto jedyne na świecie” [Schulz 2000, s. 300], jak pisał w Republice 
marzeń Brunon Schulz, przynosząc miastu światową sławę wśród ludzi, dla 
których literatura i sztuka są przewodnikami po świecie. Rzecz jasna, pro-
za Schulza ma dla tematu „pogranicza”, szczególnie w filozoficzno-kultu-
rowym. ale i społecznym rozumieniu tego terminu, niebagatelne znaczenie, 
skoro świat przedstawiony schulzowskiej prozy – genetycznie wywodzący 
się z realnego Drohobycza – ukazywany jest jako uniwersum ponadkulturo-
we i ponadnarodowe, jakby wyłączone z obowiązywania podziałów i inności. 
Drohobycz był poniekąd modelowy pod względem życia w jednym organi-
zmie miejskim trzech nacji, religii, kultur: polskiej, ukraińskiej i żydowskiej, 
czemu Marian Hemar dał wyraz, pisząc, że Drohobycz to „półtora miasta” 
[1970, s. 1]. 

Jednakże pewne refleksje literackie, bliskie tzw. literaturze faktu, jakich 
doczekało się to miasto, ukazują je zgoła odmiennie niż Schulz. Henryk 
Grynberg w zbiorze Drohobycz, Drohobycz, składającym się z relacji Żydów, 
którzy przeżyli Holokaust, głosem Leopolda Lustiga kreśli panoramę mia-
sta jako wrogiego Żydom. Pisze na przykład: „Żydów było w Drohobyczu 
dwa razy więcej niż Polaków, ale w szkole byliśmy jedną piątą i wchodzili-
śmy przez szpaler, w którym bili nas i kopali. Skargi przyjmowano, ale ni-
kogo nie karano” [Grynberg 2005, s. 20]. Tymczasem Andrzej Chciuk, autor 
dwóch wspomnieniowych książek, Atlantyda i Ziemia księżycowa, wpraw-
dzie przyznaje, że antysemityzm był w polskich domach serwowany niemal 
od kołyski, jednakże kiedy po latach analizuje fenomen Drohobycza, miasta 
wielokulturowego i o wiekowych tradycjach, dostrzega, że trzy nacje przez 
wieki potrzebowały siebie nawzajem, zatem konstatuje: „Ludzie tam zawsze 
dzielili się na przyjaciół, znajomych i nieznajomych. Nieznajomy wszakże 
naprzód był człowiekiem, zanim jeszcze był Polakiem, czy Ukraińcem, czy 
Żydem, czy Niemcem” [Chciuk 1989, s. 27]. 

Relacje Grynberga i Chciuka wykluczają się tylko pozornie, bowiem re-
prezentują odrębne widzenia historii, wydarzeń, postaw ludzi i ich uwikłań, 
widzenia indywidualne i subiektywne, lecz równocześnie są symptomatyczne 
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dla określonych grup mieszkańców miasta. Są one możliwymi składowymi, 
dopełnieniami rekonstrukcji epizodu historycznego, który jest wieloaspekto-
wy, wielowarstwowy i wieloznaczny, oraz – podobnie jak ze sprawą partner-
stwa miast – wymaga szerszego nakreślenia obiektywizujących kontekstów. 
Co do sprawy partnerstwa miast – dodajmy jeszcze, że mimo publicznych 
oświadczeń żadne ze wspomnianych polskich miast nie zerwało relacji part-
nerskich z miastami ukraińskimi; problem wywołujący konflikt przestał być 
podejmowany, co nie znaczy, że został wykreślony z puli kwestii definiującej 
w jakimś zakresie aktualne wzajemne kontakty. 

Sięgnijmy do źródła bardziej obiektywizującego, aby przyjrzeć się Dro-
hobyczowi i dobrym praktykom pogranicza. Materiałem pod tym względem 
ciekawym jest „Głos Drohobycko-Borysławski”, jako podają wydawcy – 
„tygodnik bezpartyjny”, który ukazywał się w latach 1927–1936, zazwyczaj 
w formacie A4 i objętości czterech–ośmiu stron. „Głos” poświęcał wiele 
uwagi społeczności żydowskiej, ale z pewnością nie czynił z niej jedynej 
„grupy docelowej” gazety. Pismo miało profil społeczny, w pewnym sensie 
patriotyczny; było pismem wielonarodowego rozsądku, pragmatyzmu, łącze-
nia ponad podziałami, konsensusu dla wspólnego dobra w trudnych czasach. 
Prym na pierwszych stronach wiodły tematy poważne, społeczne, dotyczące 
ważniejszych zjawisk tego czasu, w tym problemów Polski i sytuacji między-
narodowej, Sejmu II Rzeczpospolitej, rozwoju przemysłu, porządku publicz-
nego i opieki socjalnej, a w równym stopniu tematy o znaczeniu lokalnym: 
relacje z poczynań władz lokalnych, sprawy budżetu Drohobycza, inwestycji, 
opieki społecznej, sporów politycznych, złego zarządzania, biedy, przekup-
stwa itp. [por. Józefczuk 2013, s. 64–66]. Nie brakowało serwisu kulturalne-
go, śmielszej publicystyki i felietonów. 

Pismo było redagowane żywo, co ciekawe, kilkakrotnie konfiskowano na-
kład z powodów politycznych. To paradoks, bo jak zobaczymy, „Głos” był 
pismem poważnie traktującym ideę wielonarodowej pracy na rzecz wspól-
nego dobra, za jakie uważano miasto Drohobycz, miasto pogranicza kultur 
funkcjonujące w polskich ramach ustrojowo-prawnych II Rzeczpospolitej. 
Dlatego podajmy przykład ukazujący, kiedy pismo tak prospołeczne i w pew-
nym sensie ponadnarodowe narażało się na represje. 

Jedna z konfiskat zdarzyła się „Głosowi” po wydarzeniach, które miały 
miejsce na Małym Rynku w Drohobyczu w nocy z 18 na 19 grudnia 1928 
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roku, a więc tuż przed świętami. Na Małym Rynku znajdowały się między 
innymi stragany żydowskiej biedoty. Handel odbywał się z pogwałceniem 
zasad higieny, dlatego planowano go w takiej formie zlikwidować, a sprze-
dawców przenieść do wydzielonych miejsc w budowanej właśnie hali targo-
wej (wokół której miała istnieć strefa trzystu metrów zakazu handlu). Lecz 
miasto popadło w konflikt z żydowskim inwestorem i dzierżawcą hali, który 
nie chciał przyjąć biednych straganiarzy. Wtedy problem handlu postano-
wiono rozwiązać siłowo pod płaszczykiem porządków sanitarnych usank-
cjonowanych prawnie. Na podstawie nowych przepisów starosta drohobycki 
wydał 18 listopada 1928 roku obwieszczenie na temat Sprzedaży i przewozu 
artykułów żywności [por. „Głos” 1928, nr 47, s. 9]. Każdy sklep czy budka 
handlowa powinna spełniać niebywałe warunki: mieć stół z marmuru, stali, 
szkła lub drewna niesmolistego, zlew z bieżącą wodą (oraz mydło i ręcznik), 
produkty nabiałowe powinny być odgrodzone od publiczności, a produkty do 
bezpośredniego spożycia – w gablotach za szkłem. A kto handlował z wozu, 
powinien towar zawijać w czysty papier. 

Lista wymagań była długa, za ich nieprzestrzeganie groziła kara dwóch 
tysięcy złotych grzywny lub sześciu tygodni aresztu. Termin uporządkowania 
sytuacji ustalono na 31 grudnia 1928 roku. Gazeta pisała: „Ponieważ zarzą-
dzenie to wydano w porze zimowej, godzi ono w egzystencję setek rodzin, 
których Magistrat nie uprzedził na czas o konieczności rozbiórki budek i stra-
ganów” [„Głos” 1929, nr 1, s. 5]. Tymczasem władze miasta się pośpieszyły. 
I właśnie w nocy z 18 na 19 grudnia wynajęci przez magistrat ludzie wraz 
z oddziałem straży pożarnej rozbili stragany i budy handlowe biedoty żydow-
skiej i usunęli je z Małego Rynku. 

„Głos” zdał relację z wydarzeń. Przypomniał, że to minister spraw we-
wnętrznych Felicjan Sławoj-Składkowski nakazał uporządkowanie terenów, 
gdzie handlowano w opłakanych warunkach sanitarnych, lecz „władze miej-
skie wykazały zbytnią gorliwość” [„Głos” 1929, nr 1, s. 4] i natychmiast wy-
konały jego polecenie, krzywdząc kilkaset rodzin, nie dając im możliwości 
skorzystania z innych rozwiązań. Wydarzenia opisano w artykule Zbytnia 
gorliwość!, zaś w drugim o tytule Atak na straganiarzy skrytykowano polity-
kę ministra. Czytamy tam, że polityka ministra Składkowskiego polegająca 
na komenderowaniu z góry w imię czystości spowoduje, że „będzie wszę-
dzie czysto, bo ludzie powymierają z głodu” [tamże, s. 5]. Autor, podpisany 
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„H.L.”, zarzuca ministrowi, że przekroczył kompetencje, gdyż „sprawa stra-
ganów, budek, placów należy do własnego zakresu gminy”. I szydzi, że jeżeli 
minister i magistrat chcą zadbać o higienę w mieście, to powinni zająć się rze-
ką – potokiem, jaki przepływa przez miasto, a który jest tak brudny, że może 
stać się źródłem epidemii duru brzusznego! Lecz – kontynuuje gazeta – takie 
apele na nic się zdają, ofiarami tej polityki padają niewinni ludzie, i tylko „za-
płacze biedny straganiarz, któremu siepacze rąbią ostatni dobytek” [tamże]. 

Na te sformułowania zareagowała cenzura funkcjonująca w strukturze 
miejscowego starostwa i numer gazety „Głos” – jak wtedy mówiono – „za-
jęto”, czyli skonfiskowano. Artykuł Atak na straganiarzy wydrukowano po-
nownie w następnym wydaniu gazety (z 11 stycznia 1929), ale z białymi pu-
stymi miejscami po „skonfiskowanych ustępach tekstu”. Redaktorzy „Głosu” 
nie byli jednak bojaźliwi, bo obok ocenzurowanego tekstu umieścili znako-
mitą satyrę w postaci wierszowanych „rozmówek noworocznych”, świetnie 
ilustrujących drohobycki tygiel administracyjno-narodowościowy interesów 
tamtego czasu:

„Pan Starosta: / Stał się w mieście bałagan / Przez ten głupi stragan […] / 
Za ministrem się ujmuję / I gazetę konfiskuję! // Straganiarz: / Pędzą nas, gdzie 
wiatr wieje, / Rąbie budki straż pożarna – / Rozpacz nas ogarnia czarna […] 
// Inż. Reut: / Bądź pewny, bracie, iż w potrzebie / Ja opuszczę prędko ciebie 
[…] // Dr. Winnicki: / Szcze ne wmerła Ukraina – / Wybije nasza godzina. // 
Dr Piechowicz: / Mnie nie nastraszy żaden pucz, / Kto niezadowolony, niech 
idzie, za Zbrucz! […] // Rejent Rosenblatt: / Gdy głosować za mną będzie mój 
klub, / Wykopię Radzie miejskiej wielki grób” [Głos 1929, nr 2, s. 3]. 

Opisana sytuacja świadczy o tym, że wspieranie ponadnarodowej współ-
pracy lokalnych grup dla dobra wspólnych wartości i celów lokalnych wcale 
nie musi być podstawą do stosowania tzw. taryfy ulgowej przez administrację 
państwową wyższego szczebla, która powinna ową współpracę uznawać za 
cenną i godną wsparcia. 

W czymże jednak wyraża się owa wyjątkowość „Głosu” i Drohobycza? 
Dla naszych rozważań najważniejszy jest trop, jaki znajdujemy na pierwszej 
stronie numeru 16. „Głosu” z 10 października 1931 roku. To ujęta w ramkę 
odezwa takiej treści: „Obywatele! Hasło rzucone przez nas przed wyborami 
do Rady miejskiej Drohobycza w roku 1927 okazało się słuszne i skuteczne. 
Stanęliśmy na stanowisku, że Rada miejska nie powinna być terenem walk 
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politycznych i partyjnych, lecz jest placówką, na której wszyscy obywatele 
mogą i powinni zgodnie współpracować nad gospodarczym i kulturalnym 
podniesieniem Gminy, nad utrzymaniem i powiększeniem majątku gminne-
go. W 1927 roku poszliście, Obywatele, za tem hasłem, głosowaliście soli-
darnie na listę Bloku Trzech Narodowości i wybraliście Radę, która wedle 
najlepszej wiedzy i sumienia załatwiała sprawy miejskie jedynie z punktu 
widzenia interesów miasta, jako części Rzeczypospolitej, z wyłączeniem 
wszelkich względów narodowościowych, wyznaniowych, partyjnych i poli-
tycznych. […] Także i do tych wyborów idziemy pod dotychczasowym ha-
słem zgodnej współpracy wszystkich narodowości dla dobra naszego Miasta” 
[„Głos” 1931, nr 16, s. 1]. 

Po czym wymieniono nazwiska reprezentantów klubów radnych: pol-
skich, żydowskich i ukraińskich, osoby o najwyższym autorytecie wśród każ-
dej z grup narodowych. Na ostatniej, szesnastej stronie numeru zamieszczono 
jeszcze ogłoszenie: „W niedzielę 11 października głosują wszyscy na listę 
Bloku Trzech Narodowości” [tamże, s. 16]. 

Za trzy lata, w numerze 4. „Głosu” z 1934 roku, znowu zwróci uwagę 
notka przypominająca, że w maju mają być wybory oraz że „ostatnio po dłu-
gich perturbacjach doszło do porozumienia wszystkich 3-ech narodowości, 
polsko-ukraińsko-żydowskiej, gdzie ostatecznie zawarto pakt w sprawie wy-
stawienia jednej wspólnej listy wyborczej. Porozumienie to ustalono na na-
stępujących warunkach: Polacy otrzymają 15 mandatów, Żydzi 11 mandatów, 
a Ukraińcy 6 mandatów” [„Głos” 1934, nr 4, s. 2]. Każdorazowo przed wybo-
rami inicjatorzy porozumienia przypominali, co udało się dzięki współpracy 
osiągnąć, czyli między innymi odbudować ratusz i na nowo zagospodarować 
Rynek, położyć bruk i uporządkować główne ulice, zbudować szkoły „naro-
dowe” dla poszczególnych nacji, a także zbudować zupełnie nową sieć wo-
dociągowo-kanalizacyjną. 

Tymczasem informacji na temat tak skutecznej współpracy polityczno-
-społecznej – w tak konfliktowych warunkach – między Polakami, Ukraińca-
mi i Żydami nie znajdziemy w żadnej, dosłownie żadnej książce popularnej 
lub naukowej o Drohobyczu, tak polskiej, jak i ukraińskiej, ani w szerszych 
publikacjach o Galicji. O politycznym pomyśle, dzięki któremu Blok Trzech 
Narodowości z powodzeniem i sukcesami przez kilka ważnych lat współsta-
nowił władzę w Drohobyczu, nie ma nic w najpoważniejszej z tych publika-
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cji, wydanej w 2009 roku ukraińskiej pracy zbiorowej pod redakcją historyka 
drohobyckiego uniwersytetu, prof. Leonida Tymoszenko, Szkice z historii 
Drohobycza. 

Rzecz jasna, brak rekonstrukcji zjawiska takiej trójnarodowej współpra-
cy skazuje ten epizod historyczny na zapomnienie, zafałszowuje obraz prze-
szłości kreowany potem wtórnie przez edukację i świadomość społeczną, 
pamięć historyczną oraz indywidualną. Sprzyja natomiast takiej rekonstruk-
cji historii polsko-ukraińskiej i relacji polsko-ukraińsko-żydowskich, która 
nacechowana jest antagonizmami i konfliktami. Jednym słowem: zakłamuje 
rekonstrukcję epizodu pogranicza i dobrych praktyk pogranicza. Fakt, że po 
stronie polskiej nie bada się i nie popularyzuje takich przykładów dobrych 
praktyk pogranicza, jakim był Blok Trzech Narodowości, jest tym bardziej 
zaskakujący, że przecież wpisuje się on w tak obecnie ważną wizję tradycji 
polskiej państwowości jako tradycji wielokulturowości, kontynuatora warto-
ści tolerancji i współpracy wywodzących się z I Rzeczpospolitej, z czasów 
Jagiellonów. Być może wspólny podręcznik historycznych dobrych praktyk 
w relacjach polsko-ukraińsko, wydany po polsku i ukraińsku, z epizodem 
drohobyckim, zmieniłby współczesne rozumienie przez samorządowców idei 
i sensu partnerstwa miast oraz możliwości, jakie ona otwiera.

Polityka „Głosu”, polegająca z jednej strony na wspieraniu lokalnego 
konsensusu trójnarodowego ponad podziałami, zaś z drugiej na obronie in-
teresów szerokich mas i propagowaniu ducha nowoczesności w służbie spo-
łecznej, napotykała na niespodziewane wyzwania i wymagała ostrych wypo-
wiedzi. A to dlatego, że w systemie Bloku Trzech Narodowości, który umiał 
połączyć politykę pragmatyzmu i nacjonalizmów, pojawiały się pęknięcia 
wywołane dość charakterystycznymi przyczynami. 

Oto w jednym z pierwszych numerów z 1929 roku czytamy list Pod adre-
sem Rady miejskiej” [„Głos” 1929, s. 2] podpisany przez anonimowego kupca 
żydowskiego, który wyraża swe zatroskanie żądaniem ukraińskich radnych 
Drohobycza, aby język ukraiński był drugim obok polskiego językiem urzę-
dowym w mieście. Autor uważa, że jest to żądanie polityczne, na dodatek 
grożące rozwiązaniem rady, podczas gdy najważniejszą sprawą i celem de-
legatów powinna pozostać „sanacja gospodarki miejskiej” ku ponadnarodo-
wemu pożytkowi powszechnemu. Dlatego łagodnie, ale wyraziście perswa-
duje: „Czy to przyniesie zbawienie narodowi ruskiemu czy ukraińskiemu? 
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Czy to będzie lekarstwem na wszystkie choroby gospodarcze i narodowe tego 
narodu? – Czy społeczeństwo ruskie ma już wszystkie swe dezyderaty na 
terenie miasta zaspokojone, a brakuje tylko obwieszczeń dwujęzycznych?” 
[tamże]. Zaskoczony tym, że postulat Ukraińców popierają w radzie Żydzi 
i tym samym igrają z możliwością wprowadzenia zarządu komisarycznego, 
autor pyta ziomków: „Czy sądzicie, że można dopuścić, by ludność żydow-
ska, która płaci gros podatków w czasie takich rządów i zawieszenia autono-
mii, nie miała należytego zastępstwa i obrońców swych najżywotniejszych 
interesów? Kupiectwo i rękodzieło, oddając wam przy wyborach swe głosy, 
żądało od was należytego gospodarowania na terenie Rady i dobrego zarządu 
majątkiem Gminy, nie zaś polityki – na tym apolitycznym terenie” [tamże]. 

Czy określenie „apolityczny teren” sugeruje, że w trudnych czasach za-
warto w Drohobyczu jakieś niepisane porozumienie o unikaniu wzajemnych 
konfliktów między Polakami, Ukraińcami i Żydami? Nikt chyba nie miał 
wątpliwości, iż Blok Trzech Narodowości to nie była jedyna realność poli-
tyczna Drohobycza tamtych lat. O innej w „Głosie” nie ma, rzecz zrozumiała, 
zbyt wiele, bo i pewnie być nie mogło: o głębokim, tragicznym konflikcie 
polsko-ukraińskim tego okresu, którego źródłami są z jednej strony oczywiste 
działania odrodzonego państwa polskiego mające na celu integrację i odbu-
dowę dawnego systemu terytorialnego, z drugiej także oczywiste oczekiwa-
nia obywateli narodowości ukraińskiej w kwestiach autonomii i zachowania 
tożsamości narodowej. Nie znajdziemy wiele o akcjach terrorystycznych 
Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, odrzucającej współpracę z Polaka-
mi i organami państwa polskiego, jak i o odwetowej brutalnej reakcji rządu  
II Rzeczypospolitej w postaci tzw. pacyfikacji Małopolski Wschodniej, kiedy 
to między innymi zamknięto gimnazjum ukraińskie w Drohobyczu. Przypo-
mnijmy, że 29 sierpnia 1931 roku dwaj młodzi Ukraińcy zastrzelili w Tru-
skawcu, nieopodal Drohobycza, posła Tadeusza Hołówkę z obozu Józefa 
Piłsudskiego, uważanego za orędownika zbliżenia polsko-ukraińskiego, wy-
poczywającego w pensjonacie greckokatolickich sióstr służebniczek. W sa-
mym Drohobyczu tego rodzaju wydarzeń nie było. Reasumując najkrócej: 
oto jest ważna i pouczająca kwestia i lekcja, że nawet w takich warunkach 
udało się w Drohobyczu zachować konsensus trzech narodowości. 

Rekonstrukcja epizodu wymaga odtworzenia różnych planów wydarzeń 
i relacji różnych źródeł, dodatkowo w szerszym wymiarze – znajomości sie-
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ci najróżniejszych kontekstów, w tym przypadku związanych ze swoistością 
życia kulturalno-społecznego Galicji oraz polityką II Rzeczypospolitej. Ma 
to ogromne znaczenie dla zrozumienia swoistości tego pogranicza, współcze-
snych zachowań jego mieszkańców i instytucji, rozumienia tożsamości naro-
dowej i relacji wobec innych, a także ukrytych zafałszowań w tych relacjach. 
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summary

Borderland: cooperation and conflict. On relations Polish-Ukra-
inian-Jewish on the basis of Drohobycz newspaper “Voice” in the inter-
war period

In the opinion of the author, Drohobycz of the interwar period was a city 
with an appearance that differed very much from what we might imagine. 
Today, no one mentions that in late 1920s–early 1930s, Polish, Ukrainian, 
and Jewish nationalist circles have entered into an agreement to the benefit of 
the development of their respective ethnic interests and with the purpose of 
promotion of the city as a common home in general – which was, too, very ad-
vantageous to the development of culture and arts. The „Voice of Drohobych 
and Boryslav” („Głos Drohobycko-Borysławski”) was a newspaper which 
supported such positions, searching for common values which might unite 
Polish, Ukrainian, and Jewish – and keeping their differences in mind at the 
same time.
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„Urodziłem się 13 I 1920 w Drohobyczu. Tam gimnazjum, potem zaczęte 
prawo we Lwowie, wojna. Ucieczka na nartach na Węgry, fałszywy paszport 
[…], wojsko we Francji […]. Potem do 1950 roku pracowałem jako dzien-
nikarz a la pige dla kilku pism polskich i francuskich […] były różne presje, 
zmniejszenie zapotrzebowania na reportaże, nędza […] wyjazd do Australii 
w 1951. Tu były choroby dzieci, żony, moja, trudno o pracę, nieznajomość 
angielskiego […] lanie asfaltów na ulicy, wreszcie kucharz. Po pracy (nielek-
kiej) piszę i czytam. To wszystko. Podobno ludzie lubią o sobie pisać, mnie to 
nie bawi. Życiorys banalny” [cyt. za: Żongołłowicz 1999, s. 88].

Tak w liście do Jerzego Giedroycia pisał o sobie Andrzej Chciuk. Ponie-
waż autor Emigranckiej opowieści wciąż nie jest w Polsce zbyt znany, warto 
dokończyć jego biografię. Co było dalej? Współpraca z „Wiadomościami” 
Mieczysława Grydzewskiego i zgoda na surowy mecenat Giedroycia. Ciągła 
bieda, brak stałej pracy i kolejne nieudane związki z kobietami. Chciuk, już 
jako Andrew Soddell, to pisarz nierówny i niepewny wartości swoich utwo-
rów. Na łamach „Tygodnika Polskiego” w Melbourne drukuje felietony, które 
nie przysparzają mu sympatii rodaków. I dopiero nagroda „Wiadomości” dla 
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Atlantydy za najwybitniejszą książkę pisarza polskiego pochodzenia wydaną 
na emigracji, pozwala Chciukowi uwierzyć w swój talent. Sukces wydawni-
czy osiąga również Ziemia księżycowa, druga część wspomnień z przedwo-
jennego Drohobycza, którą autor określa mianem Wielkiego Księstwa Bała-
ku. Brat pisarza, Władysław Chciuk, w liście do młodej żony Andrzeja, Basi, 
wspomina pokrętne losy rodzeństwa: „Wojna nas rozdzieliła, ale łączy […] 
rodzina i Drohobycz. Kto wie, co było ważniejsze. Po tylu latach nie jestem 
sam pewien. Chyba bałak” [tamże, s. 161]. Zatem Drohobycz i specyficzny 
język, bałak, to „spoiwo”, pojęcia, które w sposób nierozerwalny tworzą ca-
łość. Jedno nie może istnieć bez drugiego. Mają wartość ocalającą pamięć 
i tożsamość generacji (po)wojennych emigrantów. Na czym więc polega fe-
nomen wielokulturowego miasta położonego koło Borysławia i Truskawca? 
W niniejszym szkicu podejmę próbę analizy wspomnianej dylogii Andrzeja 
Chciuka w kontekście zjawisk pogranicznych.

Termin „pogranicze” na dobre zagościł w badaniach literackich, a od 
ponad ćwierćwiecza jest przedmiotem żywych dyskusji. Tadeusz Bujnicki 
w Refleksjach o literaturze kresowej i pograniczu dowodzi, że posługując 
się nim, ,,[…] zwykle zakładamy, iż dotyczy ono jakiejś bliskości, niewiel-
kiej odległości od linearnie wyznaczonej granicy. Pogranicza lokuje się po 
obu jej stronach, zajmując określone, chociaż niezamknięte, miejsce w prze-
strzeni” [Bujnicki 2011, s. 201]. Paradoksalnie więc pojęcie „pogranicza”, 
słowotwórczo pochodzące od „granicy”, odnosi się do przestrzeni otwartej, 
o nieostrym i niejednorodnym charakterze. Idąc w ślad za badaczami zjawisk 
pogranicznych, należy zgodzić się z nimi, że kategoria „pogranicza” konotuje 
formułę przestrzenności fizycznej, geograficznej, realnej. Jednak wzbogace-
nie znaczenia o jego kulturowy aspekt rzuciło nowe światło na pojmowanie 
pograniczności, a nade wszystko poszerzyło horyzonty interpretacyjne po-
granicznego dyskursu. Pogranicze kulturowe, jak słusznie zauważa Tadeusz 
Bujnicki, nie może być tożsame z jego geograficznym (tradycyjnym) odpo-
wiednikiem. Pierwsze ujęcie zakłada bowiem współistnienie, różnorodność, 
obecność wielu kultur, podczas gdy drugie odnosi się do życia pogranicznego, 
egzystencji przy granicy. Wykorzystując ten termin na gruncie literatury (kul-
tury), nie sposób pominąć zagadnienie Kresów. Jednakże opisywanie kultu-
rowych zjawisk pogranicznych z perspektywy dyskursu kresowego przestaje 
wystarczać lub więcej – znacznie zawęża sposób ujęcia omawianego zagad-
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nienia. Przejście od kresów do pogranicza, jak słusznie sugeruje Krzysztof 
Zajas, „[…] jest znaczące nie tyle terytorialnie, ile antropologicznie. Kresy 
były nasze, a teraz należą do Innych, podczas gdy pogranicze jest wspólne 
[…] zamiast straty, mamy wspólnotę terytorialną, historyczną, kulturową, 
a nawet językową” [Zajas 2011, s. 214–215].

W tym rozumieniu pograniczny Drohobycz Chciuka jawi się jako etnicz-
ny tygiel lub – jak chciał Marian Hemar – „półtora miasta” ze społecznościa-
mi: żydowską, polską i ukraińską. Autor Atlantydy w swojej drohobyckiej 
dylogii wiele razy podkreślał wzajemną koegzystencję różnorodnych narodo-
wości, bo jak pouczał małego Jędrka (narratora–bohatera opowieści) ojciec: 
„[…] wszyscy ludzie są jednakowi […]. Każdy chce żyć, chce jeść, pić, spać, 
kochać i być szczęśliwym, każdy chce być wolnym, u siebie, boi się strachu, 
choroby, przemocy. […] Są porządni Niemcy i źli Polacy […]. To samo zoba-
czysz – jak dorośniesz… [Chciuk 2002a, s. 85, 88].

Jednak lektura drohobyckich utworów Andrzeja Chciuka nie pozwala 
nam do końca zgodzić się z obietnicą tej wielokulturowej idylli. Podobne sta-
nowisko przyjmuje Jan Sowa w swojej pracy Fantomowe ciało króla. Autor 
patrzy na kresy z postkolonialnej perspektywy. Według niego dawny sarmac-
ki mit kresów powraca w międzywojniu, kiedy Rzeczpospolita po raz kolejny 
konstytuowała się jako autonomiczne państwo [Sowa 2012, s. 496]. Sytuacja 
ta skutecznie stymulowała projekt „wymazywania wszelkich antagonizmów” 
w wielu miejscach pogranicza. Autor twierdzi, że „harmonijne współżycie 
skolonizowanych i kolonizatorów” to fikcja [tamże, s. 513]. Tego samego 
zdania jest Krzysztof Zajas, który relacje „swojego” wobec „Innego” podda-
je krytycznej analizie. Według niego próby nawiązania kontaktów z Obcym 
służą jedynie zaspokajaniu własnej próżności. Ten pozorny dialog daje szansę 
projekcji „ego” pisarza, a opowieść o Innym tak naprawdę staje się monolo-
giem na swój temat: „Mówimy o wielokulturowości, ale szukamy takich jej 
odmian, które powiedzą coś o nas […] co już istniało jako nasza perspektywa 
– wielokulturowa, ale nadal polska” [Zajas 2011, s. 218] – konkluduje autor 
i trudno się z nim nie zgodzić.

Andrzej Chciuk z powodzeniem obiera tę technikę odautorskiego, subiek-
tywnego punktu widzenia. Powierzając nam bowiem tajemnice Wielkiego 
Księstwa Bałaku, tak naprawdę snuje narrację o sobie, zaś próba zbliżenia 
się do Innego w konsekwencji staje się iluzją. W ten oto sposób wielokul-
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turowość z realnego doświadczenia zostaje przeniesiona w sferę mitu. Jego 
słowa: „Normalna ludzka atrofia pamięci, astygmatyzm wspomnień i na-
sza skłonność do upiększania i mitologizowania ich na starość…” [Chciuk 
2002a, s. 53] dowodzą, że autor Atlantydy uzurpuje sobie niejako prawo do 
zniekształcania wspomnień. Trudno bezkrytycznie dać wiarę Chciukowi, któ-
ry zapewnia o zgodnym współistnieniu wieloetnicznego Drohobycza. Nie-
jednoznaczność oceny nastrojów społecznych wymaga zatem szczegółowego 
rozpoznania stosunków między ludźmi zamieszkującymi to miasto.

Chciuk zdaje sobie sprawę z różnorodności miejsca swojego dzieciństwa, 
co dla „nędznej prowincji” mogłoby się stać szansą, a w najgorszym wypadku 
symbolem, znakiem rozpoznawczym [por. Zajas 2011, s. 211–224, Dąbrowski 
2001, s. 56–74]. Wydaje się jednak, że jego współczucie dla „braci Żydów” 
jest tyleż pompatyczne, co powierzchowne. Podobny ton towarzyszy zresz-
tą pisarzowi, kiedy przywołuje wspomnienia z przedwojennego Drohoby-
cza. Jak wytrawny przewodnik, Chciuk oprowadza nas po swoim mieście. 
Szczególnie interesują go miejsca dalekie jego dziecięcemu doświadczeniu, 
zakazane, których obecność młody chłopak dostrzega, lecz nie bardzo rozu-
mie. Razem z nim odwiedzamy gimnazjum żydowskie Blatta, dom starców 
prowadzony przez Gminę Żydowską przy Sobieskiego czy słynną dzielnicę 
żydowską Łan. Mamy możliwość obcowania z handlarzami ryb i księgarzem 
Segalem, spolonizowanymi Langermanami, sąsiadami Chciuków i okolicz-
nym dziwakiem, handlarzem starzyzną. Uczestniczymy w pogrzebie rabina 
Wagmana, a nawet w korowodzie żydowskich kolędników biegających po 
Wójtowskiej Górze. Autor chwali się przed nami znajomością z Brunonem 
Schulzem, którego – dość naiwnie – przedstawia jako prowincjonalnego filo-
zofa, masochistę egzaltującego się wypadkami w mieście. 

Ta nuta fałszu w miejscach poświęconych Żydom brzmi w drohobyckiej 
dylogii Chciuka częściej. W rozdziale Atlantydy zatytułowanym Ślepe na me-
cze nie chodzu autor wspomina mecz Junaka, lokalnego klubu sportowego 
z Ukrainą. Szczególnie dużo miejsca poświęca rozentuzjazmowanym kibi-
com, wśród których znajdowali się również Żydzi. Z niezwykłą precyzją od-
twarza epizod, kiedy to „Mariańciu Wilk, który, by przerwać przegrywany 
przez Junaka mecz, na boisko wpadł przebrany za Żyda i z doprawionymi 
pejsami, i w pożyczonym chałacie zaczął lać sędziego parasolem, by odium 
spadło na Żydów” [Chciuk 2002a, s. 30]. Jak słusznie zauważył Arkadiusz 
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Bagłajewski, Chciuk był świadom międzywojennego dyskursu antysemic-
kiego i starał się go uniknąć. Dlatego też opis znieważenia liturgicznej szaty 
żydowskiej przez jednego z kibiców zostaje zrównoważony przez pozorny 
humor [por. Bagłajewski 2014, s. 93]. Poza tym pisarz dodaje, że ten sam 
„Mariańciu z Błonnej ulicy w czasie okupacji chował u siebie Żydów, daw-
nych oponentów […]. A mały Strutyński, choć krzyczał na meczach okrop-
nym głosem: bij Żyda!, zginął potem z całą rodziną, rozstrzelany przez Niem-
ców za przechowywanie kilku kolegów Żydów” [Chciuk 2002a, s. 93]. 

W innym rozdziale Atlantydy Chciuk poświęca sporo miejsca handlarzowi 
starzyzną, Żydowi Chaimkowi, który już wyglądem zwracał na siebie uwagę 
[tamże, s. 82], a zajęcie, które wykonywał, już z góry deprecjonowało go 
w oczach sąsiadów. Chaimek jest kwintesencją inności, uosobieniem Obce-
go, spotkanie z którym mogłoby być dla otoczenia sprawdzianem z moral-
ności, egzaminem z tolerancji. Chciuk wnikliwie opisuje, jak w świadomy 
i zaplanowany sposób polscy gimnazjaliści upokorzyli Żyda, popychając go 
i niszcząc jego marny dobytek: „Chaimek jęczał tylko i z rozwianymi połami 
chałata biegł za wózkiem. Tam upadł i płakał, trzymając głowę w dłoniach. 
Ten zawodzący jęk człowieka do ostatnich granic nieszczęśliwego słyszę 
nawet teraz” [tamże, s. 83]. Ów incydent można by skomentować słowami: 
dziecięcy wybryk. Czy aby na pewno?

Katarzyna Olszewska w artykule poświęconym antysemityzmowi zwraca 
uwagę na antyżydowskie zachowania, które rozpowszechniły się wśród dzie-
ci. Zjawisko to, zazwyczaj bagatelizowane i uważne za nieszkodliwe, mogło 
w formie utajonej dojrzewać, by w końcu uzyskać społeczną sankcję. Tym-
czasem – jak sugeruje autorka artykułu – dziecięce wybryki były odzwiercie-
dleniem nastrojów świata dorosłych [por. Olszewska 2012]. Opowiedzianą 
historię Chaimka kończy Chciuk w typowy dla siebie sposób. Tym razem 
w roli moralizatora i poniekąd sumienia rodziny występuje matka autora, któ-
ra po konfrontacji z poszkodowanym oznajmiła synowi, że Chaimek jest bar-
dzo nieszczęśliwy, i że jest takim samym człowiekiem jak inni [por. Chciuk 
2002a, s. 84]. Tani i mocno zdewaluowany to argument. 

Podobny przykład napiętych polsko–żydowskich relacji znajdujemy 
w opowiadaniu Frelichowie i oba rynki z Ziemi księżycowej. Tym razem jed-
nak autor opisuje sprzedaż karpi prowadzoną przez studentów przed Bożym 
Narodzeniem, która stanowiła konkurencję dla żydowskich handlarzy z Ma-
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łego Rynku: „Kupcy żydowscy […] obserwowali nas z żalem i złością, albo-
wiem nasze sprzedawanie ryb pozbawiło ich utargu”. I dalej Chciuk z pełną 
świadomością napięcia społecznego dopowiada: „Wprawdzie nie wszyscy 
studenci byli antysemitami, ale w chwilach zacietrzewienia nikt nie bawi się 
w niuanse i semantyczne rozważania” [Chciuk 2002b, s. 12]. By jednak sto-
nować niewygodne odczucie owego antysemityzmu i zrównoważyć poczu-
cie krzywdy wobec starozakonnych, pisarz wspomina pogrzeb rebe Schriera, 
podczas którego trumnę ze zwłokami nieśli jego uczniowie Żydzi i ich kole-
dzy Polacy oraz Ukraińcy.

Nie nazwałbym Chciuka antysemitą, jednak może irytować polonocen-
tryczny punkt widzenia Innych, a także skłonność pisarza do konfabulacji. 
Doskonale orientuje się on w niesprzyjającej Żydom polityce państwa pol-
skiego. Co prawda – jak czytamy w Słowniku schulzowskim – „Drohobycz 
w okresie międzywojennym był miastem, w którym nie dochodziło do po-
ważniejszych konfliktów narodowościowych” [Bolecki, Jarzębski, Rosiak 
2003, s. 23], jednak sam autor w postrzeganiu Innych powiela pokutujący 
w społeczeństwie stereotyp. Opisując wrażenia z wędrówki po dzielnicy ży-
dowskiej, Chciuk rozważa: „Nie byłem pewien, czy to nie grzech patrzeć na 
Żydów, których przodkowie zamordowali Chrystusa” [Chciuk 2002a, s. 110]. 
Narrator przyjmuje perspektywę dziecka, w rzeczywistości zaś Żydów uzna-
je za niższą, gorszą nację. Pozornie nieświadomie powtarza sądy dorosłych, 
które wzmacniają tylko mit złego Żyda.

Katarzyna Weinper, która analizowała przestrzeń Drohobycza, w pro-
zie Schulza wyróżniła jej różne aspekty [por. Weinper 2009, s. 335–343]. 
W omawianej dylogii z reguły mamy do czynienia z przestrzenią fizyczną, 
która oddaje specyfikę miasta pogranicza kulturowego. Bardzo dobrze zo-
stała ona uwidoczniona w opisie wędrówki po Łanie, dzielnicy Drohobycza 
zamieszkałej przez społeczność żydowską [Chciuk 2002a, s. 108–122]. Nar-
racja prowadzona z punktu widzenia bohatera wpływa na egocentryczność 
owej przestrzeni ze zmieniającym się centrum – małym Jędrkiem. W spo-
sób typowy dla prozy wspomnieniowej autor konsekwentnie postrzega rze-
czywistość z punktu widzenia dwóch narratorów: wspomnianego dziecię-
cego, nieświadomego siebie i przeszłości oraz człowieka dorosłego, który 
z dużo większą świadomością odnosi się do poruszanych zagadnień. Zna on 
wagę konsekwencji wynikających na przykład z antysemityzmu. Oswojona 
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przez młodego bohatera przestrzeń ma układ koncentryczny, otwierający ją 
w porządku rosnącym: pokój chłopca (strych), mieszkanie rodziców, loka-
le sąsiadów, podwórko i najbliższa okolica, ulica Polna i Wójtowska Góra, 
gimnazjum, rynek i corso. Żydowski Łan należy do przestrzeni obcej – ty-
leż egzotycznej, co fascynującej. Jej odmienność wyraża autor kwiecistymi 
epitetami rodem z Schulza: „rezerwat niezwykłej inności”, „fascynująca nie-
zwykłość najzwyklejszych spraw”, „woń żydowskiej małomiasteczkowej 
nędzy”, „przepastne oceany inności wnętrz”. Nośnikiem tego fascynującego 
świata są ludzie zamieszkujący tę dzielnicę – Chciukowe „typy i typki”: czap-
nik Josefe Bante, wariaci Abrumku i Benio Spitz, pomocnik rabina Simche 
Piórko. Po wejściu do Łanu tak dobrze opanowane kompetencje przewod-
nika przekazuje bohater Teo Langermannowi, synowi żydowskich sąsiadów 
Chciuków [tamże, s. 108–122].

Ziemię księżycową rozpoczyna zdanie: „Ciągle ta dwoistość. Jestem tu 
i żyję tu (…) Ale ileż razy […] jestem tam?” [Chciuk 2002b, s. 7]. Ta dycho-
tomiczna perspektywa widzenia miejsc i ludzi towarzyszy pisarzowi w obu 
częściach opowieści o Bałaku. Chciuk jednak nie stoi w rozpaczliwym roz-
kroku między Polską a Australią, bowiem zna swoje miejsce w świecie, wie, 
gdzie mieszkają jego bliscy i skąd pochodzi. Konsekwentnie też ocenia swoją 
prowincję w odmienny sposób: „Mój Drohobycz, śmieszny i piękny, mały 
i wielki, okropny i jedyny z całym jego i moim kosmosem…” [Chciuk 2002a, 
s. 158]. W innym miejscu pisarz ekscytuje się, że „Nareszcie coś niezwykłe-
go stało się w naszym ukochanym, lecz bardzo durnym mieście…” [tamże,  
s. 146]. Ta ambiwalentna perspektywa towarzyszy również Chciukowi w oce-
nie bieżących wydarzeń, których jest jednocześnie uczestnikiem i świadkiem. 
W drohobyckiej dylogii nie brak też przykładów szlachetnych postaw Pola-
ków wobec Innych. Drohobycki dziekan, ksiądz doktor Kazimierz Kotula, 
ocalił wielu Żydów i udzielał chrztu, by ratować ich przed śmiercią [tamże, 
s. 22]. Podobnie pomocni Żydom byli Zajączkowscy z ulicy Śnieżnej i stary 
Worosiński. A żona majora Wojska Polskiego, posłanka ziemi drohobyckiej, 
Laryssa Chomsowa w czasie okupacji niemieckiej ocaliła życie stu pięćdzie-
sięciu trzem Żydom [Chciuk 2002b, s. 121–122].

Jak podaje wirtualny sztetl, portal żydowskiej historii lokalnej, w mię-
dzywojniu drohobyckich Żydów było dwanaście tysięcy, tuż po wyzwoleniu 
miasta przez Armię Radziecką – zaledwie czterystu, którzy zresztą wyemi-
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growali. Czytamy tam również, że w 1869 roku w Drohobyczu zamieszki-
wało: cztery tysiące Polaków, pięć tysięcy Żydów i osiem tysięcy Ukraiń-
ców, którzy w tamtym czasie stanowili większość populacji mieszkańców 
miasta [por. www.sztetl.org.pl/pl/article/drohobycz]. Tym ostatnim Andrzej 
Chciuk również poświęca sporo miejsca w swoich drohobyckich utworach. 
W rozdziale Atlantydy zatytułowanym Szczybanie liści z drzewa poznania 
młodych bohaterów najbardziej intrygują Ukraińcy. Dzieci nie kryją zdziwie-
nia, że tamci nie różnią się niczym od innych ludzi: „To czemu nasi kuzyni 
z Katowic tak się dziwili, gdy pierwszy raz zobaczyli przez okno Ukraiń-
ców?” – pytali [Chciuk 2002a, s. 85]. Społeczność ukraińska nie była tak 
ekspansywna jak żydowska, a folklor dużo mniej atrakcyjny od wyznawców 
judaizmu. Stereotyp w postrzeganiu Żyda czy Polaka pozostawiał naddatek 
wiedzy na ich temat, dlatego percepcja tych narodowości była dla bohaterów 
czymś naturalnym. W typowy dla autora sposób, po krytycznej uwadze na 
temat Innych, pojawia się komentarz tonujący ową opinię, a w roli moraliza-
tora tym razem występuje ojciec Chciuka, w którego usta wkłada on naukę 
o równości wszystkich ras i narodowości [tamże, s. 88]. Trudno się z tym nie 
zgodzić, gdy autor wspomina historię Hołówki, który został zastrzelony przez 
ukraińskiego terrorystę. Jako symbol polsko-ukraińskiego pojednania ukazu-
je on klęskę marzeń o zgodnym współistnieniu obu narodów.

Jeszcze inny przykład polsko-ukraińskich animozji zawiera opowiadanie 
Historia z loterią fantową. Autor, będąc dowódcą drużyny zuchów, wracał 
z nocnej eskapady po lokalnym festynie, kiedy został napadnięty i pobity 
przez Ukraińców. Powodem były nieuczciwe zasady loterii fantowej, w któ-
rej główna nagroda – akordeon – spodobała się hersztowi grupy Ukraińców: 
„My ciebie, dziadu, tu teraz zatłuczemy, Lachu parchaty, za tę harmonię” 
[Chciuk 2002b, s. 38]. Incydent na moście mógł mieć bardziej poważne kon-
sekwencje niż strach i rozbita głowa autora Ziemi księżycowej. Lwowskie 
spotkanie po latach Chciuka ze swoim oprawcą nie ma już wcześniejszej dra-
maturgii. Adwersarze zachowują się jak przyjaciele, a nad skomplikowaną 
historią pobrzmiewa serdeczny śmiech obydwu. Pisarz permanentnie odsuwa 
na bok coraz wyraźniejsze konflikty narodowościowe, łagodząc je humorem, 
co zresztą może irytować czytelnika.

Przyjęcie przez Chciuka właśnie takiej strategii ukazywania Obcych stało 
się znakiem rozpoznawczym autora Emigranckiej opowieści. Cokolwiek by 
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mówić o takcie i poprawności kulturowej w ujmowaniu tematu wielonaro-
dowości, Chciuk z życzliwością przygląda się ukraińskim sąsiadom. Doce-
nia profesjonalizm inżyniera Chomyszyna i zasługi dyrektora Baraniuka dla 
ukraińskiego gimnazjum. Choć wielokrotnie niepochlebnie wypowiada się 
o matematyku Krawczyszynie, to już z rozrzewnieniem wspomina szkolnego 
kolegę Michała Czepowskiego – Ukraińca, który był obiektem drwin owego 
nauczyciela. Wśród licznych lokatorów domu Chciuków znajdowali się też 
Maksymowiczowie, „mili Ukraińcy”. Z rozbrajająca szczerością autor wspo-
mina, że „z dwojga złego bowiem woleli już Ukraińcy dać zarobić Polakom” 
niż Żydom [tamże, s. 12]. 

Zdarzało się jednak, że przedstawiciele wszystkich trzech narodowo-
ści jednoczyli się. Tak było wobec bolszewików, wspólnego wroga, który 
pierwszego w Drohobyczu rozstrzelał Ukraińca Myszkę, komunistę. Chciuk 
z przejęciem opisuje pobór mężczyzn do wojska. Z końcem sierpnia 1939 
roku i rekrutom, i odprowadzającym ich rodzinom polskim lub ukraińskim 
towarzyszyły podobne uczucia: „Obok nas stali Żydzi, Ukraińcy i Polacy […] 
ktoś wreszcie pomimo upału zaczyna śpiewać: »W dzień deszczowy i po-
nury…«. A wszyscy to podejmują, wszyscy to śpiewają, Żydzi »w dżeń«, 
Ukraińcy »w deń deszczowyj i ponuryj«, ale wszyscy myślą to samo, może 
uda się, że powróci zdrów i zobaczy miasto Drohobycz” [tamże, s. 96–97].

Innymi wydarzeniami w mieście, które czyniły jego mieszkańców wspól-
notą, były pogrzeby lub mecze. Opisywany w Ziemi księżycowej mecz ho-
kejowy drohobyckiego Sokoła z przemyskim Czuwajem zgromadził na 
widowni Polaków, Żydów i Ukraińców, którzy razem kibicowali drużynie 
z Drohobycza. Chciuk w optymistycznym, typowym dla siebie tonie, kon-
kluduje: „Lecz zawsze w tym kraju wielu narodów i kultur, wielu orientacji 
i złudzeń, wielu wzajemnych krzywd i wiarołomności, win, oskarżeń i prze-
sądów, nie brak było w najciemniejszej nocy i prawdziwej braterskiej miło-
ści, i prawdziwej ludzkości nieraz wprost monumentalnej, aż ocierającej się 
o świętość” [tamże, s. 121].

Z zaprezentowanych przykładów wynika, że Andrzej Chciuk w drohobyc-
kiej dylogii kreśli obraz Księstwa Bałaku w sposób ambiwalentny. Z jednej 
strony nie pomija zdarzeń, które rodziły późniejsze antagonizmy i w konse-
kwencji doprowadziły do rozpadu wielokulturowej Atlantydy, z drugiej zaś 
ów niewygodny realizm równoważy typowym dla gawędy humorem bądź 
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przywoływaniem zasług opisywanej grupy dla reszty społeczeństwa. W ten 
sposób Chciuk wpisuje się w ideę „pogranicza”, które oddaje swoją niejed-
norodność – odrębność, ale i wymianę, oddzielenie, lecz również przenikanie 
[por. Próchnicki 2012, s. 35–51]. Tę dwoistość pisarz dostrzega także w sed-
nie prowincji: „Prowincja daje niby spokój i ciszę, ale człek ciągle jest jakby 
za szybą […] wystawy” [Chciuk 2002a, s. 50]. Z typową dla siebie szczero-
ścią Chciuk zastanawia się: „Ale komu ja zasunę bajer, że Drohobycz był taki 
piękny? Nie zasunę, bo nie był, bo to miła i nudna, brudna i urocza, śliczna 
i nędzna prowincja” [Chciuk 2002b, s. 54]. Złudzeń o wyjątkowości tego 
miejsca pozbawia pisarza po latach w Melbourne mecenas Chmielowski: ,, 
[…] pan pisze o tym swoim Drohobyczu jak o Paryżu pańskiej młodości, ale 
to była okropna żydowsko-ukraińska dziura, pan to sobie wszystko idealizu-
je…” [tamże, s. 56].

A więc najpierw idealizacja, a później profanacja tej idei stają się świa-
domym zabiegiem pisarza, projekcją jego subiektywizmu, znakiem pamięci. 
Motywy zatopionej Atlantydy i nieosiągalnej, wyrażonej paradoksem Ziemi 
księżycowej konotują idylliczny charakter świata, narzucają potrzebę jego 
idealizacji. Jednak Arkadia Chciuka nie jest krainą mlekiem i miodem pły-
nącą. Owszem, stanowi ona raz na zawsze utraconą „geografię serdeczną”, 
ale istnieje w ściśle określonej przestrzeni i czasie, który zarówno ocala, jak 
i niszczy jej tożsamość. „Ale nie było owo Księstwo Bałaku wyłącznie jakąś 
Arkadią, pełną wiecznej szczęśliwości i uroku. Nędza czasem tu aż skwier-
czała, nie bajerujmy się barwikiem i perspektywą wspomnień, które wszystko 
uróżowiają i przemeblowują proporcje na milusie i śliczne” [Chciuk 2002a, 
s. 14]. Arkadia Chciuka to świat podzielony, pęknięty, niespójny, o dycho-
tomicznej strukturze [por. Czaplejewicz 1987, s. 74]. Wyróżnia się w nim 
swoiste napięcie między tym, jak jest, a tym, jak mogłoby być.

Kategorią, która u pisarza zajmuje miejsce pierwszorzędne, jest pamięć 
wpływająca na kształt i jakość przechowywanego we wspomnieniach świata. 
Pasjonuje ona Chciuka i prześladuje zrazem, a on sam określa ją mianem 
„Anioła Stróża” towarzyszącego ludziom przez całe życie [Chciuk 2002b, 
s. 154]. Niewątpliwie pamięć staje się również stymulatorem mityzacji ludzi 
i miejsc, a więc środkiem służącym polemice z autentykiem. Nadmierne za-
ufanie własnym wspomnieniom sprawia, że autor Atlantydy wpisuje się w ty-
pową dla dyskursu pogranicznego strukturę. Jak słusznie dostrzega Arkadiusz 
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Bagłajewski, pamięć jest „budulcem prozy wspomnieniowej na zasadzie Ber-
gsonowskiej rekonstrukcji” [Bagłajewski 2014, s. 85]. 

Na ten aspekt zwróciła również uwagę Maria Delaperrière, która w swo-
ich pracach badała zależności między historią a literaturą [Delaperrière 2013,  
s. 49–60]. Według niej pamięć jest zjawiskiem ciągle aktualnym, które 
stanowi pomost między „doświadczeniem przeszłości” a „wieczną teraź-
niejszością”. Autor Ziemi księżycowej wykazuje niezwykłą dyscyplinę, by 
zwerbalizować przywołane wspomnienia, z katalogową wręcz precyzją opi-
sać wszystkie „typy i typki” lub miejsca Drohobycza i jego okolic. Jak sam 
Chciuk zauważył, „stawanie się pamięci” to dla niego sprawa pierwszorzęd-
na. Epitety: „cudne bałaku”, „zatopiony przylądek dobrej nadziei”, „zegar 
słoneczny szczenięcych lat” czy „podręcznik geografii serdecznej” z gruntu 
już zdradzają tendencję do idealizacji miejsca dzieciństwa autora. Zmysło-
wy kontakt z ukochanym miastem skutkuje sensualnym charakterem jego 
prozy, który Zuzanna Wasilewska-Lipke w artykule poświęconym Atlanty-
dzie Chciuka nazywa „narracją synestezyjną” [por. Wasilewska-Lipke 2005,  
s. 112]. Autor z proustowskim zacięciem opisuje smaki, zapachy i dźwię-
ki – a więc specyficzną różnorodność materii tamtego świata. Wszystko dla 
niego jest ważne: zapachy dusznych mieszkań, mgieł, ropy i błota czy gno-
jówki nieopodal domu; dźwięki ostrzenia noży przez Jasia Kapustę z nieod-
łącznym wózkiem lub bicie dzwonów po zdobyciu przez Junaka mistrzostwa 
Ligi Okręgowej; smaki babki wielkanocnej ze smalcem, aromatycznej kawy 
ze śmietanką, fasolki szparagowej z własnego ogródka w kwaśnym sosie 
z ziemniakami. Rzeczy ważne przeplatają się w prozie z na pozór banalnymi, 
jednak dla Chciuka wszystkie one są znakami pamięci, czy – jak chciał autor 
– „nitkami w arrasie”. Przestrzeń fizyczna miasta traci swój realny wymiar 
w onirycznej, a do domu-azylu przenikają elementy z obcego, nieoswojonego 
przez bohatera świata. Te wzajemne fluktuacje, przenikanie się przestrzeni 
i pozorny chaos spisywanych doświadczeń stają się znakami rozpoznawczy-
mi pisarstwa Chciuka [por. Bagłajewski 2014, s. 88].

Dyskursowi wspomnieniowemu, uobecnianiu miejsc pamięci towarzyszą 
jednocześnie nostalgia i afirmacja. Przywoływany już Jan Sowa dowodzi, 
że „w nostalgii kresowej dochodzi do szczególnego rodzaju synestezji: czas 
przyjmuje właściwości przestrzeni i tęskniący podmiot uzyskuje zdolność 
poruszania się w nim w dowolnym kierunku” [Sowa 2012, s. 505]. Autor 
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przytacza typologię Svetlany Boym, która dzieliła nostalgię kresową na od-
twarzającą i refleksyjną. „Drugi typ nostalgii to taki, który godzi się z utratą 
swojego przedmiotu i uznaje ją za punkt wyjścia do doświadczenia straty 
jako uniwersalnego elementu kondycji ludzkiej” [tamże, s. 506]. Z pewnością 
ten wymiar nostalgii przenika postawę autora Atlantydy. Na kartach obu dro-
hobyckich utworów Chciuk wielokrotnie dawał świadectwo straty swojego 
miasta, czego dobitnie dowodzi zdanie kończące Atlantydę: „Oj, Boży, Boży, 
czemu to wszystko tak si stału?” [Chciuk 2002a, s. 158]. 

Nostalgia, o której mowa, nie jest siłą destrukcyjną wobec wyznawanych 
wartości, lecz przeciwnie – wyznacza pisarzowi nowe horyzonty, niezbadane 
dotychczas przestrzenie. Drohobyckim utworom Chciuka towarzyszy kon-
wencja gawędy, która zdecydowanie skraca dystans między autorem a jej 
adresatem. Czytelnik ma wrażenie, że od dawna należy do dobrze znanego, 
oswojonego świata pogranicza kulturowego, dzięki czemu współuczestniczy 
w jego małych sprawach i wielkich dramatach, a narrator – dzięki swojskie-
mu bałakowi – przyjmuje rolę dobrego znajomego z sąsiedztwa. Formuła ga-
wędy pozostawia u odbiorcy wrażenie nadmiaru miejsc, osób, zdarzeń. Autor 
świadomie nie dba o selekcję faktów – przeciwnie, ewokowane wydarzenia 
prezentuje nam „na gorąco”, jedno łączy z drugim bez ściśle określonego 
porządku. W ten sposób jego historia zyskuje na wiarygodności, a narrator-
-gawędziarz traktowany jest przez odbiorców jak najbardziej serio. Podobnie 
przyjmowana przez niego perspektywa dziecięcego narratora pozostawia ślad 
w postaci naiwnej percepcji świata zewnętrznego, niezaskakującego, prze-
widywalnego autokomentarza. Autor wielokrotnie wyraża troskę o czytelni-
ka, jakby chciał mu się przypodobać: „[…] ludzie potrzebują takich smutno 
uśmiechniętych książek, aby się w ich kartach jak lustrze przejrzeć, by zoba-
czyć swoje tamtejsze Drohobycze” [Chciuk 2002b, s. 94]. Właśnie dlatego 
pisarz uzurpuje sobie prawo do upiększania swojego życiorysu, widzenia kil-
ku rzeczy i spraw naraz, dlatego zgadzam się z Henrykiem Markiewiczem, 
który w dyskursie kresowym wyodrębnił stałą obecność „cech naddanych” 
[cyt. za: Kacperski 2007, s. 102]. 

Utratę ojczyzny Chciuk rekompensuje różnorodnością stylu, kwiecisto-
ścią języka, luźną kompozycją czy wielością konwencji, jakby dawał sobie 
szansę do absolutnej wolności w języku właśnie. Używane przez pisarza 
określenia „arrasu”, „kalejdoskopu” czy „fotoplasykonu” na tego typu hybry-
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dę gatunkową są jak najbardziej trafne. Zagęszczenie treści najłatwiej oddać 
mnogością rozwiązań stylistycznych, przez co w dylogii realizuje się swo-
iste „decorum”. Arras Wielkiego Księstwa Bałaku obejmuje ludzi, których 
połączył Drohobycz. Chciuk potwierdza: „Moja ojczyzna-swojszczyzna […] 
nigdy nie była jednojęzyczna i jednoplemienna […]. Polska to […] wspólnota 
kulturowa i współlosy naszych sąsiadów i wspólny ślad po nich” [Chciuk 
2002b, s. 30]. Jak w kalejdoskopie autor patrzy na ludzi, przywracając im 
jednocześnie miejsce w Księstwie Bałaku. W ten sposób jego proza wspo-
mnieniowa ocala od zapomnienia.

Niepodważalną wartością dylogii Chciuka jest język, „bałak”, który wyra-
ża emocjonalną więź autora z ziemią, rodziną, domem. Szacunek dla „cudne-
go bałaku” przejawia się w umiłowaniu miejsc i ludzi z tamtych lat. Autor ma 
świadomość wagi języka, który zwykłego czytelnika zaprasza w niepowta-
rzalny świat folkloru pogranicza, odkrywając przed nim esencjonalne piękno: 
smaki, niuanse, niezmierzone pokłady humoru. Dla Chciuka od bałaku się 
wszystko zaczyna i na bałaku kończy. Język jest płaszczyzną, która łączy jego 
wszystkich użytkowników. Bez bałaku są oni niczym. W jednym z rozdzia-
łów Ziemi księżycowej pisarz zadaje sobie filozoficzne pytanie: czym jest ży-
cie, nasza ziemia? I – słowami poety Bunina – odpowiada: „Czymś, co wiąże 
[…] niewidzialnymi nićmi nas, żyjących […] z mroczną duszą grobowców” 
[cyt. za: Chciuk 2002b, s. 92]. Wydaje się, że w omawianym zagadnieniu 
wzajemnego oddziaływania kultur z obszaru pogranicza szczególną rolę od-
grywają owe „niewidzialne nici”, które tak bardzo zajmowały autora. Ewa 
Wiegandt w pracy poświęconej pograniczu kulturowemu powiada: „Ontolo-
giczną zasadą świata jest pograniczność, człowiek pograniczny to kulturowy 
mieszaniec, normę moralną stanowi tolerancja dla inności” [Wiegandt 2012, 
s. 64], co oznacza, że pograniczność to autonomiczna cecha każdego człowie-
ka, którą nosi on w sobie przez całe życie. Uniwersalny aspekt tej dyspozycji 
uwzględnił także w swoich rozważaniach Tadeusz Bujnicki, według którego 
pograniczność można interpretować jako „przekraczanie granic” [Bujnicki 
2011, s. 210], co również zyskuje – przynajmniej w teorii – optymistyczny 
wydźwięk. W tym kontekście słowa Andrzeja Chciuka: „Każdy ma swój Dro-
hobycz, każdy ma swoją Atlantydę, swoją szerszą ojczyznę-swojszczyznę” 
[Chciuk 2002b, s. 59] wydają się dzisiaj, jak nigdy dotąd, aktualne.
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summary

The Vision of Drohobycz as a phenomenon of borderland in dilogy 
by Andrzej Chciuk Atantyda and Ziemia księżycowa
This article focuses on the pre-war image of Drohobycz in Atlantyda and 

Ziemia księżycowa by Andrzej Chciuk. On account of multicultural border-
land town, the concept of work is an attempt to answer to question, how the 
ethnic, religious and cultural elements function in the dilogy. The mechanism 
of creating the distinctiveness between Polish, Jewish and Ukrainian com-
munity is the crucial issue in the dilogy. This mechanism forms the coherent 
whole in the memorial prose of Andrzej Chciuk. The article analyses the co-
nvention of tale and specific language “bałak” – the dialect of Lvov and the 
surrounding area. “Place memorial” is the category that establishes the shape 
and the quality of stored in recollection world. This provides a foundation of 
Andrzej Chciuk’s memories, which the author describes as “fotoplastikon” or 
“tapestry”.
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Mówiąc o edukacji kulturowej w nawiązaniu do ukraińskiej recepcji Bru-
nona Schulza, wychodzę z założenia Karla Ermerta, niemieckiego teoretyka 
edukacji kulturowej i polityki kulturalnej: „Edukacja i kultura to dwie stro-
ny tego samego medalu: edukacja jest subiektywną stroną kultury, a kultura 
obiektywną stroną edukacji” [cyt. za: Zwierzyna 2012]. W kontekście takiej 
relacji pojęciowej, młoda jeszcze ukraińska recepcja Brunona Schulza jest 
coraz intensywniejsza między innymi – a może i przede wszystkim – dzięki 
Międzynarodowemu Festiwalowi Brunona Schulza w Drohobyczu, który od-
bywa się w cyklu dwuletnim od 2004 roku i za swoje przesłanie podstawowe 
ma odkrywanie Schulza dla Ukrainy, dla ukraińskiego odbiorcy, który zbyt 
długo nic nie wiedział o tym pisarzu i artyście. Festiwal Schulzowski w Dro-
hobyczu jest zarówno formą kultury, jak i edukacji. Z jednej strony, tekst 
i biografia Schulza, do których Festiwal nieustannie nawiązuje, reprezentują 
szczególny rodzaj kultury tworzącej obiektywną stronę edukacji kulturowej 
jako, między innymi, partycypacji w zapomnianej wielokulturowości Dro-
hobycza. Z drugiej strony, edukacja skierowana poprzez Festiwal do obec-
nych mieszkańców miasta i ogólnie do Ukraińców, tworzy subiektywne na-
rzędzia do odzyskania/regenerowania kultury reprezentowanej przez Schulza.

Jak mają się do siebie te dwie strony medalu edukacji kulturowej, zdefi-
niowane przez Karla Ermerta, w odniesieniu do recepcji Schulza? Zacznę od 
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dwóch skrajnych przykładów, które posłużą za dobrą ilustracją wyjściowego 
założenia. Pierwszy przykład dotyczy polskiej recepcji Schulza, drugi ukra-
ińskiej.

Polski dziennikarz Ziemowit Szczerek w swojej debiutanckiej książce, 
nagrodzonej w 2013 roku Paszportem Polityki, swoistym cyklu quasi-repor-
taży z Ukrainy Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian – opi-
sał dwie dziewczyny, polonistki z Warszawy, wystylizowane na czarno, z na-
pisami „Bruno Schulz” i „Franz Kafka” na podkoszulkach, które przyjechały 
do Drohobycza, by z czarnymi świeczkami w dłoniach oddać hołd wielkiemu 
polsko-żydowskiemu pisarzowi i koniecznie odnaleźć Ulicę Krokodyli: 

„Obok nas stały dwie dziewczyny. Jedna miała na podkoszulce napis 
»Bruno Schulz«, a druga – »Franz Kafka«. Włosy obu były pofarbowane na 
czarno, tyle że jedna nosiła je krótkie, a druga – długie, po łopatki. Obie trzy-
mały w dłoniach po czarnej świeczce.

Były z polonistyki. Z Warszawy. Ta z krótkimi włosami miała na imię 
Marzena. Ta z długimi – Bożena. Przyjechały, jak twierdziły, »oddać hołd 
wielkiemu polsko-żydowskiemu pisarzowi, mistrzowi mowy polskiej«1. Tak 
to ujmowały. Oddać hołd i koniecznie znaleźć ulicę Krokodyli.

Zapaliły swoje czarne świece (kupione zapewne w jakimś dizajnerskim 
sklepie jeszcze w Warszawie), postawiły pod schodami i usiadły koło nas. 
Puściły Wigor2 w ruch” [Szczerek 2013, s. 30–31].

W rzeczywistości dość często można spotkać się w Drohobyczu z podob-
nie egzaltowaną (chociaż niekoniecznie tak karykaturalną jak u Szczerka) sy-
tuacją pielgrzymowania do Schulza. Z poważną też, co nie ulega wątpliwości.

Dla jednej i drugiej sytuacji pielgrzymowania do Drohobycza jako mia-
sta Schulza Ulica Krokodyli faktycznie jest swoistą „matrycą kulturową”, na 
podstawie której Polacy – jak twierdzi Elżbieta Rybicka – „konceptualizują 
geografię wyobrażoną” Drohobycza: „[…] wędrówka za Schulzem przeobra-

1 W tym miejscu Ziemowit Szczerek najprawdopodobniej ironicznie nawiązuje do 
napisu na tablicy pamiątkowej, która w 2002 roku została odsłonięta na domu przy 
dawnej ulicy Floriańskiej (obecnie Jurija Drohobycza) w Drohobyczu, w którym 
mieszkał Bruno Schulz. Tekst na tablicy głosi, iż w tym domu „mieszkał i tworzył 
wybitny żydowski malarz i pisarz, mistrz słowa polskiego, Bruno Schulz”.

2  „Wigor” to nazwa stosunkowo taniego balsamu ziołowego na spirytusie, który 
można kupić w aptekach na Ukrainie, a który cieszy się popularnością wśród 
polskich turystów.
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ża się z czasem w wędrówkę z Schulzem. Ulica Krokodyli czy w kolejnych 
rozdziałach Sonety krymskie Adama Mickiewicza są więc składnikami matry-
cy kulturowej, za pomocą której Polacy konceptualizują geografię wyobra-
żoną Ukrainy3. W konsekwencji narracje Schulzowskie nie służą już tylko 
wyznaczaniu trasy, ale stanowią swego rodzaju drogowskazy interpretacyj-
ne. […] Oprócz rzeczywistych podróży lekturowych istnieją jednak także 
imaginacyjne podróże lekturowe, które mogą stanowić integralną część tych 
pierwszych” [Rybicka 2014, s. 233]. Autorka Geopoetyki sądzi, że nawet tak 
karykaturalnie pokazana, jak u Ziemowita Szczerka, imaginacyjna podróż 
lekturowa z Schulzem, którą odbyły egzaltowane podpite polonistki Marzena 
i Bożena, nie unieważnia znaczenia samej podróży: „Przejaskrawiona saty-
ryczność sytuacji nie przekreśla znaczenia tego »klasycznego tour de Schulz«, 
ponieważ krytycznej wiwisekcji poddawany jest sam rytualizm pielgrzymki 
literackiej, uświadamiając jej mielizny i stereotypy oraz przemianę w »ni-
szową« modę. Książka Szczerka przynosi jednak jeszcze inny sposób rozu-
mienia roli literatury, a kluczowy, jak się wydaje, dla podróży lekturowych. 
Bohaterowie, ruszając wraz z warszawskimi polonistkami po Drohobyczu, 
odczytują fragmenty Ulicy Krokodyli. Opowiadanie Schulza pełni więc rolę 
klasycznego bedekera, ale nie tylko, stopniowo zaczyna ono tworzyć ramę 
interpretacyjną współczesnego Drohobycza” [tamże, s. 232].

Dodam, że nie tylko Polacy konceptualizują i interpretują geografię wy-
obrażoną Drohobycza poprzez Schulzowski kod Ulicy Krokodyli, ale i wielu 
tych, dla których Drohobycz jest pięknym mitycznym miastem wyimagino-
wanym przez autora Sklepów cynamonowych. Takich odbiorców jest sporo na 
całym świecie, choć w Polsce zdecydowanie najwięcej.

Dobrym przykładem jest tu Marian Paweł Bocianowski, artysta grafik 
z Łodzi, który swoją własną, konceptualizowaną i wyobrażoną Ulicę Kroko-
dyli pokazał na Trzecim Festiwalu Schulzowskim w Drohobyczu (2008). Na 
jego obrazach da się rozpoznać niejedną egzaltowaną i uwodzicielską dziew-
czynę, na wzór Marzeny lub Bożeny z książki Ziemowita Szczerka.

 

3 Trudno nie skomentować, iż określenie Sonetów krymskich Mickiewicza jako 
„składnika matrycy kulturowej” Ukrainy, po aneksji Krymu przez Rosję brzmi 
dość dwuznacznie.
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Zdj. 1. Marian Paweł Bocianowski, 
Ulica Krokodyli – Cień Szklanej Góry, 
akwaforta, 39,5 × 32 cm

Zdj. 2. Marian Paweł Bocianowski, 
Ulica Krokodyli – Podwórko Niepamięci, 
akwaforta, 32,5 × 40 cm

 

Zdj. 3. Witalij Sadowski, Ulica 
Krokodyli, olej, płótno, 60 × 50 cm

Zdj. 4. Witalij Sadowski, Procesja, olej, 
płótno, 55 × 75 cm
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Również inni artyści z Polski, uczestnicy Międzynarodowego Festiwalu 
Brunona Schulza w Drohobyczu, po swojemu odczytują ten literacki kod: 
Witalij Sadowski z Wrocławia, Stanisław Ożóg z Rzeszowa, Bartłomiej Mi-
chałowski z Lublina, Wojciech Grabowski z Będzina, Włodzimierz Finke  
z Łodzi.

 

Zdj. 5. Stanisław Ożóg, Ilustracja do 
Sklepów cynamonowych, tempera,  
35 × 48 cm

Zdj. 6. Stanisław Ożóg, Ilustracja do 
Sklepów cynamonowych, tempera,  
35 × 48 cm

 
Kolejnym znakomitym przykładem jest Teatr Formy z Wrocławia z fa-

scynującym spektaklem pantomimy pt. Ulica Krokodyli, zaprezentowanym 
w Drohobyczu na Czwartym Festiwalu Schulzowskim w 2010 roku.

W tym kontekście należy wspomnieć klasyczny film animowany z 1985 
roku pt. Ulica Krokodyli autorstwa brytyjsko-amerykańskich reżyserów Ste-
phena i Timothy’ego Quayów, który pokazali w Drohobyczu w 2007 roku.
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Zdj. 7. Bartłomiej Michałowski, Ulica 
cynamonowa, akwarela, 50 × 60 cm

Zdj. 8. Wojciech Grabowski, Ulica 
Krokodyli, collage, czarny tusz, 1 
8 × 26 cm

Zdj. 9. Teatr Formy (Wrocław), spektakl pantomimy Ulica Krokodyli, Drohobycz, 
26.05.2010. Fot. Igor Feciak
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Zdj. 10. Zdjęcia z filmu animowanego Ulica Krokodyli, 1985.
Twórcy: Stephen i Timothy Quay. Pokaz w Drohobyczu w 2007 
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Wszystkie te artystyczne „konceptualizacje wyobrażone” Drohobycza 
jako miasta Schulza są jednocześnie elementami obecnej i żywej kultury, któ-
rą Bruno Schulz po swojej śmierci wciąż kreuje w dzisiejszym świecie, oraz 
narzędziami edukacji adresowanej do każdego odbiorcy tej wciąż na nowo 
i na żywo kreowanej kultury, a przede wszystkim do odbiorcy ukraińskiego, 
bo to w jego kraju i w jego mieście już ponad dziesięć lat odbywa się Mię-
dzynarodowy Festiwal Schulzowski oraz inne wydarzenia poświęcone temu 
pisarzowi i artyście.

Jak się ma dzisiejszy Drohobycz i jego mieszkańcy do Ulicy Krokodyli 
jako rzekomo „matrycy kulturowej” tego miasta? Jak się mają do niej Ukra-
ińcy zamieszkali w Drohobyczu i nie tylko w nim?

A więc drugi przykład, tym razem z życia, nie z fikcji literackiej. Jeden 
z długoletnich przedstawicieli władz miasta piętnaście lat temu popierał skan-
daliczne wywiezienie z Drohobycza do Jerozolimskiego Instytutu Pamięci 
Holocaustu Yad Vashem ściennych malowideł Brunona Schulza, motywu-
jąc swoje zdanie obcością tego artysty dla ukraińskiej kultury i ukraińskiego 
Drohobycza. Cztery lata temu domagał się zmiany nazwy projektu „Półtora 
miasta” (tak Marian Hemar określił Drohobycz w recenzji z książki Atlantyda 
Andrzeja Chciuka), wspólnie realizowanego przez Teatr Alter z Drohobycza 
i Akademię Ruchu z Warszawy. W ubiegłym roku, podczas konferencji pra-
sowej w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie z okazji po raz pierwszy 
organizowanych Dni Europy w Drohobyczu (czerwiec 2015), ten sam przed-
stawiciel władz miasta powiedział, że Drohobycz jest miastem Iwana Franki 
(drugiego obok Tarasa Szewczenki ukraińskiego wieszcza narodowego), Juri-
ja Drohobycza (Jurija Kotermaka, renesansowego astronoma, lekarza i po-
ety z Drohobycza, związanego z Uniwersytetami w Bolonii i Jagiellońskim) 
oraz… Brunona Schulza. Dobry wynik: autor Republiki marzeń – opowiada-
nia, w którym pięknie pisał o Drohobyczu jako o „wybranej krainie, prowin-
cji osobliwej, mieście jedynym na świecie” [Schulz 1989, s. 325] – staje się 
zarówno podmiotem, jak i przedmiotem edukacji kulturowej mieszkańców 
dzisiejszego Drohobycza, włącznie z jego władzami.

Niemniej jednak, dzisiejsze ukraińskie miasto Drohobycz najwyraźniej 
nie przyjmie do wiadomości, że jedna z jego głównych ulic, zbiegająca w dół 
od placu rynkowego i nosząca obecnie imię hetmana Iwana Mazepy, jest uli-
cą, którą Schulz na zawsze wpisał na mapie świata kultury jako Ulicę Kroko-
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dyli. Tekst kultury, jakim jest Schulzowska Ulica Krokodyli, raczej nie jest 
odczytywany bądź jest wręcz ignorowany przez ukraińskich mieszkańców 
Drohobycza. Zupełnie inaczej ten sam tekst kultury wygląda w świadomości 
i wyobraźni osób z całego świata, które pielgrzymują do Drohobycza w po-
szukiwaniu śladów dzieła i życia Brunona Schulza. Nie znaczy to jednak, 
że Ulica Krokodyli czy jakikolwiek inny znak Schulza w dzisiejszym Dro-
hobyczu przestaje być obiektywnym elementem kultury, stale zachowują-
cym w sobie subiektywną perspektywę edukacji, która w każdym momencie, 
w każdym poszczególnym wypadku indywidualnej recepcji może znaleźć 
swoją realizację.

Od materii egzemplarycznej, jak powiedziałby Bruno Schulz, przejdę do 
kategorii ogólnych, związanych z zapowiedzianym tematem. Rozważając za-
gadnienie edukacji kulturowej wobec przemian globalizacyjnych i lokalnych, 
Agnieszka Roguska wprowadza następującą sugestię: „W edukacji kulturo-
wej należałoby odwrócić siły oddziaływania. Zamiast niwelować czy łago-
dzić skutki globalizacji kulturowej, w tym medialnej, podążać w kierunku 
wzmacniania funkcjonowania tego, co wartościowe, wspomagające ogólny 
rozwój człowieka. […] Odwrócenie siły oddziaływania oznacza koncentrację 
na elementach, które w funkcjonowaniu społecznym należałoby podkreślać 
i wspierać dla dobra kierunku rozwoju edukacji kulturowej. […] Tworzenie 
się globalnej kultury, czyli kulturowej homogenizacji, wchodzi w relacje, czę-
sto też bywa w opozycji z kulturową heterogenizacją, czyli zróżnicowaniem 
kulturowym” [Roguska 2005]. Tekst biografii i twórczości Brunona Schulza 
jest idealnym przykładem kultury heterogenicznej, której szczególne warto-
ści należy wspierać i rozwijać, między innymi poprzez budowanie recepcji 
jego dzieła w tych krajach, gdzie on do tej pory nie był znany – w naszym 
przypadku chodzi o tworzenie ukraińskiej recepcji tego pisarza i artysty. Przy 
takim budowaniu faktycznie należy odwrócić siły oddziaływania edukacji 
kulturowej: od globalizujących procesów homogenicznych w stronę warto-
ści szczególnych, zróżnicowanych kulturowo, heterogenicznych. W pewnym 
sensie kultura tworzona przez Schulza i kontynuowana przez twórców in-
spirujących się jego dziełem jest opozycją do kultury globalnej. Nie należy 
jednak tej opozycji rozumieć jako egzemplifikacji kultury lokalnej, regional-
nej czy mniejszościowej. Tekst Schulza w jego najszerszym kontekstualnym 
funkcjonowaniu w kulturze nie jest lokalny ani regionalny, a tym bardziej nie 
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jest mniejszościowy. Na pewno nikomu nie przyszłoby do głowy umieścić 
autora Sklepów cynamonowych i Księgi bałwochwalczej w ramach tzw. lite-
ratury kresowej. Jego tekst jest unikatowy, a zarazem uniwersalny.

W tym miejscu należy sprecyzować różnice między zawartością definicji 
„globalny” i „uniwersalny”. Jedynie zaznaczam tę konieczność, ograniczając 
się do Wikisłownika, na podstawie którego możemy wyjaśnić, iż uniwersalny 
– to między innymi obejmujący całość i mający wiele zastosowań [Wikisłow-
nik 2015], natomiast globalny – to całościowy, czyli liczony lub rozpatrywa-
ny ogólnie [tamże]4. W takim dyskursie pojęciowym tekst Brunona Schulza 
jako szczególny rodzaj kultury raczej obejmujący całość (świat przedstawio-
ny, fikcja literacka oraz zróżnicowane perspektywy recepcji i interpretacji), 
a nie całościowy (jego utwory literackie są afabularne i fragmentaryczne); 
mający wiele zastosowań, czyli interpretacji, a nie rozpatrywany ogólnie. 
Wielość interpretacji tekstu Schulza oraz perspektywa jego udziału w wielu 
zróżnicowanych kontekstach kultury świadczą o jego uniwersalności, a nie 
globalności; o jego heterogeniczności, a nie homogeniczności.

Podobne rozróżnienia terminologiczne mają znaczenie metodologiczne 
i mogą być punktem odniesienia w budowaniu ukraińskiej recepcji dzieła 
i życia Brunona Schulza, która swoją drogą stanie się (już się staje) pretek-
stem i narzędziem edukacji kulturowej.

Pojmując tekst twórczości i biografii Brunona Schulza jako szczególny 
rodzaj kultury tworzącej obiektywną stronę edukacji kulturowej, myślę o tym 
tekście przede wszystkim jako o kulturze elitarnej, o elitaryzacji twórczości 
Schulza.

4 Uniwersalny słownik języka polskiego pod redakcją Stanisława Dubisza wyjaśnia 
znaczenie tych dwóch słów w następujący sposób: „globalny […] obliczony ogólnie, 
ujmowany w całości, jako całość; ogólny, całkowity” [Dubisz 2003, t. 1, s. 1015]; 
„a) uniwersalny […] obejmujący całość, wspólny dla wszystkich, niezależny od 
sytuacji, miejsca i czasu; powszechny, ogólny […] b) nadający się do wszystkiego, 
mogący mieć wszechstronne zastosowanie” [Dubisz 2003, t. 4, s. 997]. Sądzę, że 
uniwersalność tekstu biografii i dzieła Brunona Schulza jako szczególnego rodzaju 
kultury polega przede wszystkim na tym, iż jest on ponadczasowy, nie zależy od 
sytuacji, miejsca i czasu, jak też na tym, że z całą pewnością ma „wszechstronne 
zastosowanie” w różnych kontekstach kulturowych, w zróżnicowanych strategiach 
interpretacyjnych oraz w odmiennych horyzontach recepcji.
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Elitaryzację kultury tłumaczę jako konsekwencję odwiecznej wielo-
etniczności i silnego rozwarstwienia europejskiej kultury, do której należy 
Schulz. Jak sugeruje antropolożka literatury i kultury Ewa Kosowska, elita-
ryzm w kulturze, sztuce i literaturze „[…] obecnie konsekwentnie zmierza do 
aksjologicznego separowania kultury od natury, idei od materii, wytwórcy 
od konsumenta, teorii od praktyki. Zadaniem praktyki […] jest zaspokaja-
nie potrzeb, zadaniem teorii – ich tworzenie i rozumienie” [Kosowska 2007, 
s. 74–75]. Otóż elitaryzm Schulza, elitaryzm jego tekstu jako rodzaju kultury, 
polega na tym, iż twórczość tego pisarza – to kultura, idea, teoria jako wy-
twarzanie potrzeby głębi bytu i równocześnie rozumienia bytu poprzez jego 
tożsamość heterogeniczną. Elitaryzm twórczości Schulza, jak zresztą każde-
go artysty wpisanego w obszary wielokulturowości, tkwi w tym, że nie służy 
ona zaspokajaniu potrzeb, tylko ich projektowaniu i doskonaleniu na drodze 
elitaryzacji, co nie ma nic wspólnego z dominowaniem jednej idei czy teorii 
nad drugą, czyli z jakimkolwiek manipulowaniem ideą.

Tekst Brunona Schulza to przede wszystkim idea, a więc każda jego inter-
pretacja będzie właściwa, jeśli tylko nie przekroczy „zakazanej granicy” mię-
dzy ideą tego tekstu z jego tożsamością heterogeniczną a manipulowaniem 
nią na rzecz wszystko jedno jakiej ideologii homogenicznej. Właśnie z powo-
du zagrożenia manipulowania ideą twórczości na rzecz ideologii Adam Mich-
nik, podczas wykładu inauguracyjnego na Piątym Festiwalu Schulzowskim 
w Drohobyczu (wrzesień 2012), wyraźnie podkreślił, że typowe dla epoki 
państw narodowych pytanie „Czyj jest Bruno Schulz?” jest pozbawione sen-
su, aczkolwiek skierowane w stronę ideologii, a nie samej idei twórczości: 
„Czy [Schulz] jest polski, ponieważ pisał po polsku? Czy jest ukraiński, gdyż 
pisał na terytorium zachodniej Ukrainy, tu żył i tu został zamordowany? Czy 
jest żydowski, dlatego że był pisarzem pochodzenia żydowskiego, a los jego 
stał się składnikiem Zagłady narodu żydowskiego? […] nie był Schulz polski 
na wzór nacjonaliczny, endecki. Nie był też ukraiński na wzór nacjonalistycz-
ny, banderowski. I nie był – wreszcie – z pewnością żydowski na wzór syjoni-
styczno-rewizjonistyczny Żabotyńskiego. […] Był to – myślę – genialny pi-
sarz, u którego każdy znajduje odpowiedzi na pytania, które sam sobie stawia. 
To pytania o sens świata, o sens cierpienia, o sens nieszczęścia” [Michnik 
2014, s. 19–21].
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Kolejną ważną wskazówką dla budowania ukraińskiej recepcji dzieła 
Schulza w kierunku edukacji kulturowej jest fenomen odkrywania tożsamo-
ści poprzez twórczość. Młody ukraiński poeta i pisarz Andrij Lubka powie-
dział trzy lata temu na Dniach Brunona Schulza w Czerniowcach (paździer-
nik 2013), że dzięki temu artyście uczy się własnej tożsamości, która dużo 
więcej znaczy niż narodowość.

Zygmunt Bauman postuluje, iż człowiek dąży do „odkrywania” swej toż-
samości, gdy „nie jest już dana, lecz zadana. Gdy trzeba ją dopiero posiąść, 
gdy nie da się jej posiąść raz na zawsze, ale trzeba ją brać w posiadanie wciąż 
na nowo, za każdym razem wybierając z innego zestawu możliwości, o ja-
kim wiadomo, że się będzie zmieniał, ale nie wiadomo w jakim kierunku. 
[…] Z odkryciem tożsamości przychodzi na świat podmiotowość refleksyjna” 
[Bauman 2007, s. 29].

Bruno Schulz, jak i wielu innych pisarzy z wielokulturowych obszarów 
Europy, odkrywał swoją tożsamość poprzez twórczość, ponieważ w rzeczy-
wistości zastanej nie była mu dana. A więc i my poprzez Schulza czy innego 
pisarza, który pozostawił swój ślad na wielokulturowej mapie Europy, mo-
żemy odnaleźć, odkryć swoją własną tożsamość. Literatura daje czytelniko-
wi-interpretatorowi bezgraniczne możliwości dla odkrywania swojej tożsa-
mości, o których pisze Bauman, ostrzegając, iż nigdy nie wiadomo, w jakim 
kierunku te możliwości będą zmierzać, jak będą się zmieniać. Zagrażające 
zmiany, z tożsamością interpretatora, którą odnajdzie w tekście artysty, raczej 
się nie odbędą, jeśli tylko sam interpretator nie zastąpi heterogenicznej idei 
twórczości homogeniczną ideologią.

Sądzę, że tekst Schulza jako wcielenie jego tożsamości indywidualnej, 
a zarazem tożsamości wielokulturowej, otwiera przed interpretatorem per-
spektywę odnalezienia jego własnej tożsamości, która polegać będzie na tole-
rancji i otwartości wobec każdej innej tożsamości w określonej heterogenicz-
nej sytuacji kultury.

Czynnikiem budującym i wiodącym w recepcji i interpretacji heteroge-
nicznej tożsamości biografii i tekstu Brunona Schulza wciąż pozostaje kwe-
stia wielokulturowości. Mimo nieuniknionych zróżnicowań w traktowaniu 
tego terminu, który oficjalnie „pojawił się po raz pierwszy pod koniec lat 
sześćdziesiątych w kanadyjskiej debacie nad strukturą etniczną kraju i moż-
na go w pewnym sensie uznać za pochodną wcześniejszych nieco terminów 
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takich, jak dwukulturowość i dwujęzyczność” [Możejko 2007, s. 145], pod-
stawowym markerem funkcjonowania wielokulturowości pozostaje kwestia 
tego, jak traktujemy Innego, nieznanego nam z naszego własnego doświad-
czenia kulturowego; kwestia relacji, które zachodzą w momencie spotkania/
zetknięcia różnych kultur i tożsamości. Nie ulega zatem wątpliwości, iż wie-
lokulturowość z właściwą dla niej heterogenicznością może funkcjonować 
tylko w społeczeństwie demokratycznym, ponieważ jest ona „wielką szkołą 
tolerancji” [tamże, s. 160]. Szkoła ta niewątpliwie dotyczy recepcji i interpre-
tacji literackiej, które powinny kierować się tolerancją i nieobojętnością wo-
bec Innego, pragnieniem i gotowością poznania go i zrozumieć, nawet jeśli 
się nie podziela jego poglądów.

Młoda ukraińska recepcja Brunona Schulza, mocno stymulowana przez 
wybitnych współczesnych pisarzy ukraińskich, jak Jurij Andruchowycz, 
który w 2012 roku przetłumaczył na język ukraiński cały korpus literackich 
tekstów Schulza, Taras Prochaśko, Ołeksandr Bojczenko, Jurij Wynnyczuk, 
wspominany już Andrij Lubka, sprawia, że ten pisarz i artysta istnieje w świa-
domości indywidualnej i społecznej Ukraińców, a w przestrzeni dzisiejszego 
Drohobycza staje się elementem konstytutywnym społeczno-kulturowego 
wizerunku tego miasta.

Na zakończenie moich rozważań o kulturowo-edukacyjnych konsekwen-
cjach budowania ukraińskiej recepcji Brunona Schulza, chciałabym przywo-
łać hasło: „edukacja możliwości, a nie edukacja barier”. Najważniejsze, żeby 
kształtująca się dopiero ukraińska recepcja Schulza – jak też recepcja wielu 
innych pisarzy, którzy „wracają” na swoje wielokulturowe tereny, a zarazem 
odnajdują siebie jako część kultury ukraińskiej – kierowała się otwartością 
wobec Innego, gotowością do zrozumienia jego Inności oraz odnalezienia 
w niej nowych elementów tożsamości własnej. W wywiadzie po światowej 
tragedii w USA 11 września 2001 roku Ryszard Kapuściński powiedział: „Za-
stanówmy się, czy żyjąc w różnych kulturach, cywilizacjach, religiach, chce-
my szukać w innych kulturach rzeczy najgorszych, żeby umacniać własne 
stereotypy, czy raczej będziemy starali się znajdować punkty styczne. […] 
Nasz świat znajduje się na rozdrożu. Pewna tendencja wydaje się nieuchron-
na – będziemy żyć w świecie wielokulturowym” [Kapuściński 2001].
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summary

Construction of Ukrainian Reception of Bruno Schulz as an Instru-
ment for Cultural Education

Ukrainian reception of Bruno Schulz developed through eponymous Inter-
national Festival in Drohobych dedicated to him is a form of culture and edu-
cation: the culture represented through Schulz’s texts and biography forms 
an objective facet of cultural education regarded as a participation in the for-
gotten multiculturalness of Drohobych; education through Festival focusing 
upon the current inhabitants of the city creates subjective tools to regain cul-
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ture represented by Schulz. The young Ukrainian reception of Schulz imple-
ments the artist in both individual and communal conscience of Ukrainians 
and presents itself as a constitutive element of the contemporary image of 
Drohobych’s society and culture. Culture created by Schulz is in opposition 
to the global culture; that said his texts are neither local nor regional. The elite 
nature of Schulz’s creative heritage consists in the fact that it caters not to the 
satisfaction of needs but to mapping and improving of them – his works are 
contradiction of the homogeneous ideology and implementation of heteroge-
neous idea of creation.
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1. od sztuk pięknych do prozy

Zdzisław Beksiński był jednym z tych nielicznych, wszechstronnych 
artystów współczesnych, którzy swobodnie przekraczali granice pomiędzy 
różnymi rodzajami sztuki i poetykami wypowiedzi. Fotografia, malarstwo, 
rzeźba, rysunek, grafika tradycyjna i komputerowa, fotomontaże – już te 
przykłady obszarów artystycznych zainteresowań i eksploracji sanockiego 
twórcy upoważniają do stwierdzenia, że nieustannie działał on na pograniczu 
sztuk, zacierając wyraźne klasyfikacje tworzone zwykle przez teoretyków. 
Sam to potwierdzał w wywiadzie, komentując swoje przejście od rzeźbiar-
stwa do malowania: „[…] być może te obrazy są jakby próbą zastąpienia 
jednego przez drugie, tzn. rzeźby przez malarstwo. Nie wykluczam, że tak 
jest. Ja nie widzę tego podziału tak wyraźnie jak ktoś z boku, bo to jest takie 
oglądanie własnego ucha bez użycia lustra” [Beksiński 1999, s. 2]. Płynność 
i swobodę w poruszaniu się artysty pomiędzy różnymi dyscyplinami sztuki 
podobnie oceniał też autor jednej z monografii, pisząc: „Jego działanie jako 
fotografika właściwie niewiele różniło się od tego, co robił w rysunku czy 
malarstwie. Beksiński był po prostu artystą […]” [Banach 2012, s. 51].

Tomasz Chomiszczak
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Mając powyższe na uwadze, nietrudno będzie zrozumieć, iż Beksiński, 
jako artysta par excellence miał powody, by czynnie zainteresować się tak-
że – chociaż przez względnie krótki okres – pisarstwem. Próby prozatorskie 
podjął w pierwszej połowie lat 60. XX stulecia, lecz już w połowie tejże de-
kady zarzucił je, przekonany o niemożliwości osiągnięcia w tej dziedzinie 
mistrzostwa. Literatura dołącza zatem u niego do długiej listy doświadczeń 
artystycznych. Jednakże bardziej instygujące od samego faktu pisania są au-
torskie techniki i formalne pomysły Beksińskiego, dzięki którym nie tylko 
nawiązywał on do innych sztuk, ale także wykraczał poza ich granice. Temu 
właśnie aspektowi prozy sanockiego artysty przyglądniemy się dokładniej.

2. plany i konstrukcje

Jak wiadomo, Zdzisław Beksiński był z wykształcenia architektem; przez 
chwilę nawet pracował w swoim zawodzie, choć wybór tych studiów wynikał 
z nacisków ojca i tradycji rodzinnych, a nie z wewnętrznego przekonania. 
Ostatecznie Beksiński inżynierski epizod z radością zakończył i został zawo-
dowym artystą. Potem jednak motywy architektoniczne wielokrotnie powra-
cały w jego pracach, zwłaszcza malarskich i rysunkowych: osobliwe katedry, 
ruiny budowli, pejzaż postindustrialny – to jeden ze stałych lejtmotywów 
jego malarstwa, zwłaszcza w tzw. okresie fantastycznym. Jeszcze wyraźniej 
widać te fascynacje i doświadczenia we wcześniej powstałych opowiada-
niach i ich szkicach: tu pojęcie architektury stanowi zarówno sam ich temat, 
jak i strukturę.

Już pod koniec lat 50. ubiegłego wieku dostrzegano w pracach plastycz-
nych Beksińskiego geometryczne fascynacje. Pisał Jacek Woźniakowski: 
„[…] można by też porównać tę modulację drobnych, niemal geometrycz-
nych ciągów do jakiegoś wypalonego miasta widzianego z wielkiej odległo-
ści lub do logiki geometrycznych erozji” [1959, s. 5]. Podobne fascynacje 
autora ujawniały się w jego fotografii artystycznej, z którą rozstał się defi-
nitywnie pod koniec wspomnianej dekady. Jak zwraca uwagę autor opraco-
wania albumu z wybranymi pracami, uderza na tych zdjęciach nieustanne 
dzielenie zdjęcia na strefy i wprowadzanie licznych podziałów geometrycz-
nych z charakterystycznie przycinanym kadrem pokazywanych postaci lub 
pozostawianiem dużej pustej przestrzeni [por. Banach 2011, s. 96]. 
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Pisze dalej monografista: „Twarze fotografowane przez Beksińskiego są 
nieustannie poddawane zabiegom kompozycyjnym: przecinane, nadmiernie 
kontrastowane, zwielokrotniane odbiciami, przesłaniane przedmiotami lub 
ich cieniami, defragmentowane ze zwielokrotnionymi ich detalami, wreszcie 
ukazywane tak, iż to, co w nich istotne, staje się nieczytelne” [tamże, s. 106].

Beksiński lubił zabawę formą, uciekał natomiast od nadawania swoim 
pracom konkretnych znaczeń, choćby w postaci logicznych tytułów. W ma-
larstwie najbardziej interesował go sam etap tworzenia, konstruowania, a wła-
ściwie przekonstruowania swojego dzieła na wzór wariacji muzycznych. Dla 
zilustrowania tych upodobań przytaczał chętnie dewizę Stanisława Lema: 
„Im bardziej skomplikowany temat, tym bardziej prosta musi być narracja; 
im prostszy temat, tym bardziej skomplikowana może być narracja”, dodając 
już od siebie: „Ja jestem raczej zwolennikiem prostego tematu i skompliko-
wanej narracji” [cyt. za: Banach 2012, s. 76]. Może nie bez powodu powoły-
wał się tu sanocki artysta na klasyka literatury; świetną bowiem egzemplifi-
kacją tej dewizy okazują się podjęte przez niego samego próby prozatorskie. 
Wiele z nich wprowadza czytelnika w krajobraz urbanistyczny: przestrzeń co 
prawda znajomą, lecz tylko pozornie oswojoną. Opowiadanie Plac egzekucji 
to precyzyjnie – jak na stole kreślarskim architekta – wyrysowany przez nar-
ratora obraz opuszczonego miasta zbudowanego na planie okręgu:

„Miasto zbudowane jest zapewne na planie kołowym, o ile takie plany 
nazywa się kołowymi; jest osiem ulic, których osie przecinają się w jednym 
punkcie, i jest bardzo wiele zamkniętych ulic okrężnych otaczających co-
raz większymi kręgami teoretyczny punkt przecięcia się tych osi. W środku, 
koncentrycznie w stosunku do całego planu, znajduje się okrągły, lecz chy-
ba niedostępny plac. Jest to plac egzekucji. […] Ulica okrężna jest przecię-
ta w ośmiu równo od siebie oddalonych miejscach. Te przecięcia to ulice 
dośrodkowe zmierzające do centrum. […] Z każdego przecięcia widać nie-
skończoną w obu kierunkach perspektywę ulic, których osie spotykają się 
w jednym punkcie […]” [Beksiński 2015, s. 106].

Tak detaliczny opis wraz z analizą możliwych konfiguracji ulic i znacze-
niem tytułowego placu to lejtmotyw całego tego tekstu; tekstu, który w koń-
cu sam staje się – w swojej strukturze – podobny do omawianej „pajęczyny 
ulic”: czytelnik gubi się w niezliczonych ścieżkach, po których biegnie myśl 
narratora. A może odbiorca po prostu nie nadąża za wywodem wykwalifiko-
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wanego inżyniera omawiającego projekt urbanistyczny? Tak mogłaby suge-
rować ostatnia sekwencja, która przynosi niemal jednoznaczne wyjaśnienie:

„Na środku układu, w centrum miasta, tam gdzie przecinają się osie 
wszystkich ulic dośrodkowych, tam gdzie przecinają się osie wszystkich ko-
rytarzy, tam gdzie urbanista projektujący ulice okrężne postawił nóżkę wiel-
kiego cyrkla, znajduje się plac egzekucji” [tamże, s. 115].

Jeśli już nie całe miasto, to jego mniejsze kwartały lub pojedyncze bu-
dowle stanowią obiekt zainteresowania narratorów innych opowiadań Bek-
sińskiego. W Informatorze powraca obsesja geometrycznego postrzegania 
rzeczywistości. Główna postać maniakalnie próbuje wyznaczyć punkt cen-
tralny w splątanym labiryncie kondygnacji, korytarzy i pomieszczeń; labiryn-
cie będącym idealnym modelem zamkniętej, opresyjnej przestrzeni:

„Informator znajduje się w centralnym pokoju. Poza tym dom posiada 
wiele pomieszczeń otaczających pokój centralny, niezliczoną ilość krótkich 
korytarzyków, oszklonych balkonów, wykuszy i wnęk. Do środka prowadzi 
dwoje drzwi wejściowych, a całość otoczona jest ogrodem, którego granice 
wytycza wysoki, obrośnięty winem ceglany mur z widniejącą w nim metalo-
wą furtką […]” [tamże, s. 52].

Z kolei w opowiadaniu Lustra ta mitologiczna przestrzeń labiryntu zostaje 
opisana z zewnątrz, chociaż wciąż jest nie mniej sugestywna niż relacja pro-
wadzona „od środka”:

„Parter zajęty jest przez magazyny, pozostałe czternaście pięter pokryte 
jest równomiernie olbrzymimi oknami, które rezerwują dla siebie dwie trze-
cie całej powierzchni ściany. Okien biegnących wzdłuż elewacji jest dziesięć. 
Cała wznosząca się więc po przeciwległej stronie ulicy ściana liczy ich sto 
czterdzieści. Sto czterdzieści olbrzymich, zamkniętych szczelnie okien odbi-
jających dwie trzecie rodzącego się za moimi plecami świtu. […] wszystkie 
sto czterdzieści okien rozjarza się odbitym nierealnym światłem, kryjąc za 
swoimi szybami enigmatyczne wnętrza” [tamże, s. 78].

Wyobraźnia geometryczna, myślenie kategoriami „kolistości” i „osio-
wości” właściwie są autorowi nawet gdy komponuje on krótką humore-
skę, w której ważniejsza od opisu jest sama anegdota, zdradzająca zarazem 
wszechobecną w świecie wyobrażonym Beksińskiego paranoję:

„On stoi zawsze z tyłu, za moim fotelem, i gdy próbuję go schwycić lub 
dostrzec, i w tym celu obracam się szybko wokół swojej osi, obraca się i on, 
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wykonując akurat taki sam promień obrotu i wokół tej samej osi, wokół której 
obracam się i ja, co naturalnie powoduje sytuację, w której nigdy go jeszcze 
nie widziałem, skąd oczywiście pośrednio mógłbym wnosić, że w ogóle nie 
istnieje – gdyby nie fakt, że przecież wtedy moje obroty pozbawione byłyby 
sensu, co jest jeszcze gorsze […]”1.

3. W obiektyWie kamery

Niektóre geometrycznie komponowane opisy swoją zdyscyplinowaną for-
mą przywodzą na myśl fragmenty scenariuszy filmowych. To nie przypadek: 
Beksiński marzył w młodości o studiach reżyserskich, skutecznie jednak od-
wiódł go od tego ojciec. Pozostały zatem artyście formy zastępcze: najpierw 
fotografia, a następnie już bardziej amatorska pasja – kino. Ślad fascynacji ki-
nematograficznej odnajdujemy jednak u niego niespodziewanie także w pro-
zie. Opowiadanie Śnieg pełne jest podobnych do poniższego plastycznych 
obrazów, które wypełniają „kadr” czy „obiektyw” obserwującego (notabene 
przez lornetkę) wydarzenia mężczyzny:

„Pada śnieg. To, co znajduje się w zasięgu wzroku, a więc nagie zimowe 
drzewa, betonowe płyty grobowców, poszarzałe resztki trawy, to wszystko 
pokryte jest teraz równomiernie białym rastrem śniegu, monotonną gonitwą 
białych płatków roztapiających się natychmiast w zetknięciu z kołnierzem 
palta lub kamiennymi tablicami, które zatrzymały w sobie jeszcze ostatnie 
ciepłe wspomnienia minionej jesieni” [Beksiński 2015, s. 188].

Cytowany fragment otwiera opowiadanie, ale bliźniacze ujęcie znajdzie-
my na końcu tekstu; tym samym autor zamyka całą historię w „scenograficz-
ny” nawias:

„W zasięgu wzroku nie widać już nic; wszystko, ziemię i niebo, drzewa 
i ptaki i drogę pokrywa jednostajna, pędząca monotonnie z góry w dół biel, 
która miesza kierunki, dezorganizuje zamiary, spłukuje słowa, dźwięki, ruchy 
i myśli. Człowiek w okularach przeciska się, przekopuje przez gęstniejące 
z każdą minutą, narastające w niesłychany sposób zwały miękkiego śniegu. 

1 Ta miniatura pochodzi z niewydanej drukiem części dorobku pisarskiego 
Beksińskiego. Wszystkie maszynopisy i rękopisy znajdują się w archiwum Muzeum 
Historycznego w Sanoku, lecz nie posiadają sygnatur. Strona z cytowanym tu 
utworem nie ma paginacji.
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[…] jest ogromna cisza, zmącona jedynie szelestem padającego śniegu, jakieś 
nieskoordynowane, śnięte ruchy maleńkich, zagubionych w białym krajobra-
zie figurek, jakieś niedosłyszalne głosy poprzyklejane do milionów białych 
płatków, przykryte mokrą zimną poduchą, rozmyte przez wilgoć” [tamże,  
s. 199].

Dla kontrastu, obok tego rodzaju filmowych panoram z częstym travellin-
giem „kamery”, autor wprowadza też plany bliskie, zbliżenia i detale. Nadal 
najważniejsze są w nich skojarzenia geometryczne. Spojrzenie na zaparowa-
ną szybę z wnętrza kawiarni przynosi obraz „zapoconego szkła poprzecina-
nego pionowo koleinami ściekających kropli” [tamże, s. 192], zaś rzut oka 
na jeden ze stolików kawiarnianych to iście filmowo rozpisane miejsce akcji, 
godne miana już nie scenariusza, lecz scenopisu lub scenorysu:

„[…] na stoliku znajduje się szklanka z serwetkami, jedna z serwetek jest 
wyciągnięta ze szklanki i rozprostowana na blacie stolika. Leży na niej otwar-
ty długopis. […] na arkusiku bibułki powstaje teraz rysunek. Ręka kreśli kół-
ko i obok kółka wpisuje literę A. W pewnej odległości od tego kółka ręka 
rysuje następne kółko i obok niego wpisuje literę B” [tamże].

Charakterystyczne nie tylko dla autora, ale i dla narratora wielu opowia-
dań jest myślenie kategoriami filmowymi. Tym sposobem niektóre fragmen-
ty tej prozy zyskują charakter autotematyczny: prócz niewątpliwego waloru 
„kadrowego”, opisy uzupełnione zostają o dodatkowe komentarze przyjmują-
ce punkt widzenia realizatora filmowego lub telewizyjnego albo odwołujące 
się do doświadczeń widza. Tak jest w Piasku, gdzie już otwarcie tekstu usta-
wia perspektywę „obiektywu” dla całej reszty wydarzeń:

„Można to nazwać seansem filmowym. Może jest to przedstawienie tele-
wizyjne. Pewne rzeczy widać i pewne rzeczy słychać […]. Nie należy zapo-
minać, że jest to coś w rodzaju przedstawienia telewizyjnego, ale zdjęcia są 
nieostre, dźwięk co chwilę zanika, a nawet gdyby wszystko było w porządku, 
to widać jedynie to, co chcieli i mogli pokazać operator i reżyser; to, co obej-
muje sobą ekran, a i z tego nawet widać tylko jedną stronę – tę, która zwróco-
na jest w kierunku utrwalającej obraz kamery” [tamże, s. 142].

Obserwacje narratorskie, ale też refleksje głównej – a w zasadzie jedynej – 
postaci spełniają ponadto funkcję (auto)ironicznych komentarzy, nieustannie 
postponujących działania, a nawet same próby ich podjęcia:
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„Jest to willa albo Zamek hrabiego; pomyślał naprzód »Zamek hrabiego«; 
musiał widzieć taki zamek na jakimś filmie i dlatego tak pomyślał […].Cóż 
zresztą może wiedzieć o życiu prawdziwych hrabiów, których oglądał jedynie 
w kinie; może ich w ogóle nie ma, a wymyślili ich reżyserzy filmowi. A zresz-
tą, jeśli nawet istnieją prawdziwi hrabiowie, to reżyserzy filmów, które oglą-
dał, też ich zapewne nie widzieli” [tamże, s. 143–145].

Oczywiście taki zewnętrzny jedynie ogląd sytuacji, brak wiedzy narratora 
– zatem i czytelnika – o istocie zdarzeń i o charakterze postaci przywodzi na 
myśl estetykę nouveau Roman; to notabene naturalne dopełnienie skojarze-
nia filmowego, zważywszy na ścisłe związki poetyki tzw. nowej powieści 
z „nową falą” w kinie. Czytelnik-widz będzie zajmował się tu jedynie „wy-
pełnieniem szpar w murze, negatywem odlewu, milionem bezwartościowych 
kamieni okrywających swoją masą maleńką bryłkę złota”, jak stwierdza pro-
tagonista w Śniegu [tamże, s. 192], albowiem, wedle narratora Zamachu, „je-
śli nie zna się języka, w którym napisana została sztuka, należy dokładnie 
przeanalizować wszelkie jej elementy dostrzegalne i obiektywne” [tamże,  
s. 205].

Formalne związki prozy Beksińskiego z dokonaniami twórców „nowej 
powieści” są bardzo interesujące i warte rozwinięcia, ale w niniejszym ar-
tykule zostawiamy na boku wszelkie – bo jest ich znacznie więcej – czysto 
literackie powiązania, wpływy i inspiracje2. W dalszej części będą nas inte-
resować inne przykłady autorskiego przekraczania granic sztuki. Stosowane 
przez Beksińskiego elementy techniki filmowej są świetną sposobnością, by 
za sanockim artystą zwrócić się w stronę tradycji popkultury, której był on 
uważnym obserwatorem, a niekiedy także gorliwym konsumentem. 

4. popkultura, konsumpcja, propaganda

Autorskie myślenie i „pisanie obrazem”, zrównanie roli narratora z funk-
cją operatora kamery, wpisywanie scen w „kadr” – wszystko to w równym 
stopniu odnosi się do świata filmu, jak i do poetyki komiksu. Sztuka opo-

2 Na ten temat piszę obszernie w posłowiu krytycznym do wydania opowiadań 
sanockiego artysty zatytułowanym „Zaledwie okruchy, bezużyteczne szczątki, 
niedojedzone przez czas resztki”. Prozatorskie do‑myślenia Zdzisława 
Beksińskiego [Beksiński 2015, s. 355–409].
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wiadania w konwencji obrazkowej to przecież w gruncie rzeczy tworzony 
na jednym z etapów produkcji filmu storyboard, w którym ceni się trafność 
„ujęcia”: połączenie lapidarności z klarownym przekazem.

W jednym z nieznanych wariantów opowiadania Bakterie3 Beksiński 
wprowadza dłuższy epizod, w którym rola narratora sprowadza się do zrefe-
rowania oglądanych przezeń obrazków z typowo komiksowymi „dymkami”. 
Mowa jest tu wprost o „rysunkach” i „obłoczkach”, a opowieść zwraca uwagę 
i na treść wydarzeń, i na samą konwencję, w jakiej toczy się opowieść:

„Mężczyzna w zmiętym ubraniu, niebieskie cienie pod oczyma, szarpie 
rękoma znajdujące się w nieładzie włosy; dwaj koledzy biurowi za jego ple-
cami wymieniają uwagi, których treść wydrukowana jest w obłoczkach nary-
sowanych nad ich głowami: »Ted stał się ostatnio niezwykle nerwowy. Jeżeli 
tak dalej będzie, może stracić posadę; powinien udać się do psychiatry«. Na 
następnym rysunku mężczyzna imieniem Ted zwierza się ze swoich kłopotów 
doktorowi: »…nie mogę skupić myśli; czuję, jak we mnie wszystko płonie, 
ucisk kołnierzyka nie pozwala mi na schwytanie oddechu…«. Zbliżenie twa-
rzy psychiatry opatrzone jest pokaźnych rozmiarów obłoczkiem: »…przyczy-
ną pańskich dolegliwości jest nadmierny hałas. […] Jedyną ochroną przeciw 
nadmiernym hałasem jest wyciszacz interferencyjny marki Antisono«. Teraz 
mężczyzna zwany Tedem siedzi z uśmiechem na ustach przy swoim biurku, 
a na oparciu jego krzesła przykręcony jest wyciszacz interferencyjny marki 
Antisono. Ci sami co poprzednio koledzy biurowi wymieniają uwagi: »Jest 
w tej chwili najpoważniejszym kandydatem na kierownika!«”.

Jest w tym fragmencie wyraźny styl perswazyjny: odnosi się nieodparte 
wrażenie, iż niektóre postaci mówią tekstem nie swoim, lecz zapożyczonym 
z komercyjnych reklam. W ich „prywatne” kwestie wplątywane są slogany ze 
spotów. Trwa to tak długo, aż w końcu główny protagonista uzna je za swoje:

„U dołu strony uśmiechnięta twarz Teda: »Mój sukces zawodowy za-
wdzięczam tłumikom dźwięku Antisono! Tłumik dźwięku Antisono nabę-
dziesz już od 99,5 dol[arów] wzwyż. Pierwsza rata wynosi zaledwie 8 dol[a-
rów]. Nie zwlekaj i jeszcze dziś zaopatrz się…«”.

3 Tekst niewydany. Maszynopis zdeponowany w archiwum Muzeum Historycznego 
w Sanoku (bez sygnatury).



proza zdzisłaWa beksińskiego... 

245

Tym samym w przedstawionym powyżej fragmencie został pozyskany 
nowy „klient”, a właściwie prosument; jego „troskliwi” koledzy okazali się 
skutecznymi akwizytorami. Pojęcie sukcesu zawodowego z cytowanej przed 
chwilą kwestii bohatera odgrywa jeszcze ważniejsza rolę w ostatecznej wersji 
tego samego opowiadania. Kariera w połączeniu z marzeniem o szczęściu oso-
bistym i rodzinnym wydaje się tworzyć zestaw idei właściwych dla „American 
dream” – bo przecież nie o polską rzeczywistość wówczas tu chodziło, wszak 
był to czas PRL-u w jego najbardziej przaśnej, Gomułkowskiej wersji. Beksiń-
ski ostentacyjnie i z dystansem nawiązuje do mitu amerykańskiej kariery, ale, 
szerzej – amerykańskiej cywilizacji, w której wszystko musi być „naj”:

„[W radiu] reklamy najlepszego na świecie sprzętu wędkarskiego, lekkich 
i niezawodnych silniczków kajakowych, które zapewnią ci tani i beztroski 
urlop; supernowoczesnych aparatów fotograficznych, nastaw ostrość, naci-
śnij guzik, resztę zrobi za ciebie nasz niezawodny sprzęt. Nastawiają więc 
ostrość i naciskają guziki, resztę robi za nich pełnoautomatyczny, niezawod-
ny sprzęt” [Beksiński 2015, s. 118].

Zwraca tu uwagę umiejętne stylistyczne pomieszanie dyskursów: trze-
ba uważnie przeczytać ten fragment, by móc oddzielić hasła reklamowe od 
głównej narracji. Natomiast w kolejnych akapitach narrator już explicite 
„wkleja” komercyjne, „amerykańskie” slogany, których żartobliwy podtekst 
można odczytać bez trudu:

„Kup nasz niezawodny i opracowany przez najlepszych specjalistów prze-
wodnik, który oszczędzi ci czasu i oczu, byś nie musiał patrzeć na darmo 
i wysilać się przy wyszukiwaniu wypoczynku, […] przewodnik pokaże ci, 
gdzie należy patrzeć, w którym miejscu należy zawołać »Oh!«, w którym 
miejscu mówi się z westchnieniem »Wonderful«, a gdzie należy użyć okre-
ślenia »Beautiful« i przymknąć po nim oczy, tak jak to widziałeś w ostatnim 
największym filmie świata […]” [tamże, s. 123].

W rezultacie takie „przewodnikowe” zachowanie w połączeniu w kon-
sumpcyjnym trybem życia i sielankowym obrazkiem rodzinnym dają prze-
pis na szczęście: „[…] przewodnik poinformuje cię, do których jeziorek i do 
których fontann wrzucić dziesięć centów, abyś był szczęśliwy w małżeństwie 
i aby rodziło ci się dużo pięknych dzieci” [tamże]. Formuła tej „recepty szczę-
ścia” brzmi już niemal jak płatna wróżba.
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Czy jednak w tych ironicznych – a może i zawierających ukrytą tęsknotę 
za „nowym, wspaniałym światem” – stwierdzeniach nie pobrzmiewają echa 
epoki, w której owe teksty powstawały? Takiego przekonania można nabrać 
podczas lektury cyklu trzech krótkich opowiadań Kronikarz wydarzeń. Nie-
które zdania pobrzmiewają tu stylem znanym z propagandy socjalistycznej. 
W pewnym fragmencie mowa jest zatem o wynalazku ołowianych głów pro-
dukowanych na potrzeby armii jako o „na wskroś solidnym produkcie na-
szego przemysłu” [tamże, s. 224]; oto głowy sztuczne potrafią „pod każdym 
względem zastąpić i nawet przewyższyć głowę zwyczajną” [tamże, s. 236]. 
I choć wynalazek nie jest jeszcze doskonały, a nawet posiada „pewne wady”, 
to jednak „liczne i nader poważne zalety nie tylko równoważyły te wady, ale 
przerastały je, i to co najmniej w dwójnasób” [tamże, s. 225].

Powyższa retoryka rodem z PRL-u nie jest jednak u Beksińskiego na-
gminna; zdecydowanie częściej wolał on posługiwać się frazeologią typo-
wą dla gospodarki wolnorynkowej, co w tamtych czasach musiało brzmieć 
w Polsce wyjątkowo egzotycznie.

5. teoria sztuki versus sztuka dedukcji

Zaskakujący może być fakt, iż tylko jedno opowiadanie Beksiński po-
święcił malarstwu, a konkretniej mówiąc – pewnemu fikcyjnemu obrazowi. 
Wydawałoby się, że po artyście malarzu można było spodziewać się większej 
ilości tekstów wprost nawiązujących do świata sztuk pięknych; tak jednak nie 
jest. Nawet zresztą ten jeden – zatytułowany Kobieta z portretu – okazuje się 
dość osobliwy: narrator co prawda przedstawia i szczegółowo omawia inte-
resujący go tytułowy portret, ale nie sam opis jest tu najważniejszy, lecz, po 
pierwsze, autorskie dywagacje z pogranicza teorii i historii malarstwa, a po 
drugie – styl: dociekania godne pracy śledczego kryminalnego.

W nawias sensacyjnej intrygi zamknięta zostaje cała konstrukcja opowie-
ści. Sekwencja otwierająca tekst zawiera zdanie: „Portret przedstawia kobietę 
siedzącą w fotelu na tle ściany i przysłoniętego częściowo jej głową okna”; 
w finale tego tekstu czytamy zaś: „Patrzę na obraz i widzę wyraźnie, że nie 
ma już na nim postaci kobiety” [tamże, s. 332 i 351]. Paradoks wynikający 
z bezpośredniej konfrontacji tych dwóch stwierdzeń zniknie, gdy przeczy-
tamy uważnie całe opowiadanie: logiczny wywód narratora-detektywa do-
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wiedzie, że między obydwoma konstatacjami nie ma sprzeczności. Pozornie 
niewiarygodna „sztuczka” wyjaśnia się w toku rozważań narratora, które są 
świetną lekcją analizy dzieła artystycznego. Oto jej próbka:

„[…] ustalenie pory roku, w której malowany był portret, natrafia na prze-
szkody. Równie trudna do ustalenia jest pora dnia, w której dzieje się to, co 
nazwać by można akcją rozgrywającą się na portrecie. Może to być równie 
dobrze późne przedpołudnie, jak też wczesne popołudnie, gdyż, analizując 
rozkład światła na obramieniu okna i na bocznych ścianach pokoju, widzę 
wyraźnie, że więcej światła pada z prawej strony niż z lewej i podczas gdy 
lewa futryna odcina się na tle stalowoszarej powierzchni nieba jaśniejszym od 
niej o odcień akcentem brudnej bieli, prawa, której zaledwie drobny fragment 
ukazuje się za głową kobiety, zlewa się niemal na swej krawędzi z widocz-
nym zza niej obłokiem. Gdyby portret przedstawiał porę popołudniową lub 
gdyby wyobrażone na portrecie okno zwrócone było dokładnie na aktualny 
w przedstawionej na portrecie porze roku zachód lub wschód słońca, należa-
łoby sądzić, iż obie boczne futryny posiadałyby ten sam walor światła; przy 
czym, o ile pora dnia byłaby zbliżona do południa, to górna futryna byłaby 
znacznie ciemniejsza od futryn bocznych, natomiast w wypadku wschodu lub 
zachodu słońca, w zależności naturalnie od tego, w którą stronę zwrócone by 
było okno, wszystkie futryny byłyby w tym samym stopniu jasne lub ciemne, 
gdyż raczej o ciemnych tonach można mówić, patrząc na to, co ukazuje nam 
się zza głowy i popiersia sportretowanej kobiety” [tamże, s. 332–333].

Narracja uczy odbiorcę cierpliwości i dyscypliny umysłowej, smakowania 
każdego detalu, stając się przy tym wielką pochwałą zwłoki w opowiadaniu. 
Znowu, jak w tylu innych opowiadaniach tego autora, powraca perspektywa 
geometryczna, a analizie bez mała matematycznej narratora towarzyszą jego 
proporcjonalne obliczenia i probabilistyczne założenia niczym u inżyniera-
-projektanta:

Przypatruję się postaci kobiety i wielkościowemu stosunkowi tej po-
staci do ścian i okna. Stosunek wielkościowy twarzy i popiersia do okna 
i ścian wskazuje na to, że portretowaną kobietę od okna znajdującego się 
za jej plecami dzieli około pięciu metrów. Analiza perspektywicznych skró-
tów widocznych w popiersiu i twarzy kobiety zdaje się wskazywać, że odle-
głość między nią a malarzem, który ją maluje, wynosi około trzech metrów. 
Są to wymiary bardzo przybliżone, bardzo zresztą pozorne, bo oparte na  
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założeniu, iż szerokość widocznej w tle ściany i wysokość okna leżą w grani-
cach średnich i że ptaki unoszące się na tle zachmurzonego nieba są wielkie, 
ale w rozumieniu potocznym. Równie dobrze można by było przyjąć możli-
wość, że ściana tła znajduje się bardzo blisko i jest niezwykle mała, a stado 
ptaków przypomina rozmiarami rój pszczół, jak też że ściana tła znajduje się 
w odległości kilkuset metrów, jest olbrzymia niczym góra, a ptaki przypomi-
nają swoimi rozmiarami pterodaktyle [tamże, s. 335–336].

Oprócz wyznaczenia optycznej osi idącej po linii ułożonej z elementów 
drzwi–malarz–okno–ptaki, narrator obsesyjnie poszukuje „centralnego punk-
tu przestrzeni i światła”, do którego prowadzą – też przypominające linie 
proste – „niekończące się niskie i nieoświetlone korytarze” [tamże, s. 337]. 
Ten punkt jest zarazem „punktem szczytowym”, „ukoronowaniem całości” 
[tamże, s. 338].

Odkrywana lub odgadywana przez narratora technika malarska w miarę 
lektury coraz bardziej przypomina sposób malowania samego Beksińskiego, 
który też lubił tworzenie „wariantowe”, realizowane poprzez nakładanie co-
raz to nowych warstw farby. Prowadziło to do powstawania kolejnych, często 
zaskakujących wersji tego samego obrazu:

„[…] być może malarz tworzył obraz warstwami: naprzód nieznany kra-
jobraz, z którego widzę obecnie tylko szare sklepienie chmur i zgrupowanie 
krążących ptaków; potem, po wykończeniu krajobrazu nałożył nań widok 
ścian, futryny okiennej i tego, co zasłania postać kobiety; wreszcie na koniec 
namalował kobietę, której postać zasłoniła to z krajobrazu, czego nie zasło-
niła ściana i to ze ściany, co właściwie byłoby jedynie ważne i znaczące dla 
całości wypadków, które obserwuję” [tamże].

Największym zwrotem „akcji” w przywołanym tekście (określenie tu wy-
jątkowo mylące, zważywszy, iż wszystko „dzieje się” w umyśle narratora) 
będzie końcowy fragment, który wywraca porządek dotychczasowej analizy: 
„Słysząc cichy szmer otwierających się za mymi plecami drzwi, widzę to 
wszystko, co sądziłem, że jest zasłonięte; widzę, nad czym unoszą się ptaki 
i mam już tylko tyle czasu, by odłożyć pędzel” [tamże, s. 351]. W zakończe-
niu tkwi prawdziwy paradoks tego opowiadania: oto okazuje się, że narrator 
komentował bezwiednie własną pracę, zatem śledził samego siebie. Temat 
opowieści okazuje się autotematycznym wywodem, ale nim czytelnik zda 
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sobie z tego sprawę, jest już za późno – dokładnie w tym samym momencie 
tekst się urywa.

6. bez epilogu

Powyższe przykłady nie ilustrują oczywiście w pełni mnogości tematów, 
tropów i lejtmotywów w prozatorskich tekstach Zdzisława Beksińskiego. Pi-
sarskie próby, choć były podejmowane przez artystę jedynie przez dwa lata, 
a następnie zostały definitywnie zarzucone, przynoszą zaskakującą mnogość 
pomysłów i rozwiązań formalnych, zwłaszcza jak na względnie niewielką ich 
objętość – około trzystu stron maszynopisu. Jednak przygoda z literaturą nie 
znalazła godnego epilogu za życia autora, który wkrótce już w pełni poświę-
cił się malarstwu i w tym obszarze sztuki odniósł potem największe triumfy: 
zarówno artystyczne, jak i komercyjne.

Romans z pisarstwem to zatem w biografii Beksińskiego historia bez pu-
enty – jak większość pozostawionych przezeń opowiadań.
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summary

The Prose of Zdzisław Beksiński. Architecture – Cinema – Pop Cultu-
re – Publicity – Painting Theory

Zdzisław Beksiński dealt with different fields of art, exceeding their limits 
at ease. However, his prose is not just another attempt to cope with new arti-
stic challenge but also thematic and stylistic way to go beyond the pure art. In 
his short stories he appeals to architecture, elements of art theory and analysis 
of a painting. In some texts, the narrator refers to the technique of film or the 
convention of comic strips; what is more, he applies the style of commercials 
and propaganda slogans. Beksiński’s prose shows how the artist is able not 
only to balance among art boundaries, but to go boldly beyond – into the 
world of pop culture, scientific rules and politics.
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„Czasami pojawiają się słówka, które muszę narysować. Proste słowa, 
takie jak iść, chodzić, modlić się, czekać. Trwać, przemijać, kochać”

 [Dmitruk 2008, s. 108]

1. ikona, fotografia, nić

W „prostych słowach” Małgorzaty Dmitruk zawiera się ruch i zatrzy-
manie, trwanie i przemijanie, sacrum i miłość. Gdyby szukać możliwie la-
pidarnego ujęcia tematyki prac artystki, możliwie najbardziej oszczędnego 
i trafnego zarazem określenia obszarów, które eksploruje i odkrywa w swoich 
obrazach, grafikach, tkaninach, byłyby to właśnie „proste słowa”, oddające 
najważniejsze elementy uniwersalnego ludzkiego doświadczenia.

Gdyby z kolei poszukiwać kilku ważnych dla Dmitruk motywów, które 
jednocześnie obejmują całość jej świata i mają wagę wielopoziomowej me-
tafory, gdyby poszukiwać takich motywów, patrząc na cerkiewki, procesje, 
odpust, panichidę, na koloryt i perspektywę jej obrazów i grafik, na zdjęcia 
jako detale obrazów, na fotograficzne kadrowanie, na cykle litografii skon-
struowane jak albumy fotograficzne, na swetry-obrazy, wydziergane ze spru-
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tych ubrań członków rodziny, na haftowane walonki, na kolorowe skarpetki, 
na tkaniny – wtedy motywami tymi w nieodparty sposób byłyby: ikona, fo-
tografia i nić.

Te trzy motywy mają w sztuce Dmitruk swój szczególny wymiar: au-
torka w swej twórczości łączy dwa obszary kulturowe, dwie tożsamości:bia-
łoruską i polską – budując nową przestrzeń: wielowymiarową, głęboko uwe-
wnętrznioną, a jednocześnie otwartą na współczesne doświadczenie, zako-
rzenioną w dzieciństwie na Podlasiu, w prawosławnej liturgii, w domowych 
rytuałach, w wielowiekowej kulturze podlaskiej wsi, w języku, który jest 
mieszanką kilku języków, w tradycji rodzinnej, w tradycji pogranicza.

Ikona, fotografia i nić w sztuce Dmitruk nie są stabilnie osadzone w jed-
nym kontekście, raczej nieustannie wchodzą w dialog ze sobą nawzajem, 
stale gotowe do współdziałania, stale na pograniczach – języków, obrazów 
i sztuk. Wieloznaczność tych motywów, ich palimpsestowo nakładające się 
na siebie pola wspólne, ich wymiar estetyczny i antropologiczny, tworzą gę-
sty splot znaczeń. Zanurzone w świecie Dmitruk, pośrednio stwarzające ten 
świat, zyskują nowe sensy, dopowiadają nowe kadry, nowe ściegi.

Ikona, fotografia i nić współistnieją w pracach Dmitruk w specyficzny 
sposób – tworzą kontinuum, przenikają się wzajemnie na wielu poziomach. 
Każdy z trzech elementów, odseparowany od dwu pozostałych, może być 
plastycznym motywem, osią narracji, modelem poznania, kluczem interpreta-
cyjnym, metaforą, może pełnić wiele innych funkcji – jednak w pełni ujmują 
świat Dmitruk i wyrażają jego sensy jako kontinuum właśnie. Jak „proste sło-
wa” Dmitruk, które pojedynczo znaczą wiele, ale dopiero zestawione ze sobą 
tworzą uniwersum znaczeń, pełnię egzystencjalnego doświadczenia.

Paradoksalnie, ściegi i fastrygi, łańcuszki i supełki, zszywające trzy ele-
menty twórczości Dmitruk widać nie tylko wtedy, kiedy na jej sztukę spojrzy 
się w trybie interpretacji-tryptyku, ale także – a może przede wszystkim – 
wtedy, kiedy przedmiotem analizy jest jeden wątek, wypreparowany z triady 
ikona–fotografia–nić, jak na potrzeby tych krótkich rozważań. Przyglądanie 
się wykadrowanym z całości, potraktowanym jako przykład, wybranym wąt-
kom fotograficznym, ujawnia tropy prowadzące do ikony, do sacrum, do pra-
wosławia, a także do tkaniny, do swetrów-obrazów Dmitruk, do motywu nici, 
która wiąże ten świat z tamtym, to pokolenie z poprzednimi.
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2. Panichida

Wśród prac Dmitruk, wśród technik i konwencji, którymi się posługuje, 
wśród obrazowych narracji, które snują się, tkają, płyną z obrazu na obraz, 
szczególnym przykładem, obrazującymi sens i znaczenie fotografii, jest cykl 
litografii Panichida. Jest on opowieścią o wędrówce, składającej się z małych 
wędrówek, tych realnych i tych wyobrażonych, na swój sposób nie mniej 
realnych. Jest wspomnieniem, złożonym z małych wspomnień. Jest fotogra-
fią, jako wielowymiarową praktyką dotykającą „prostych słów” z repertuaru 
Dmitruk: „trwać, przemijać”.

Komentarz do Panichidy wiąże ze sobą i zapowiada trzy warstwy histo-
rii, skomponowane w palimpsestową opowieść: opowieść o babci, opowieść 
o życiu-i-śmierci (o przejściu od życia do śmierci) i opowieść o fotografii. 
Te trzy tony Panichidy spina klamrą memento mori, czy może lepiej: „takie 
trochę” memento mori – puenta i konkluzja komentarza Dmitruk:

„Panichida to prawosławne nabożeństwo żałobne odprawiane w cerkwi 
lub nad grobem zmarłego. To opowieść o mojej babci. O kobiecie, której stu-
letnia chata zostaje pochłonięta przez miasto. Pomimo to, ona się nie zmienia. 
Zawsze ma swoje zasady i wartości. Niezmienne. Stosuje je przez całe swoje 
życie. Wierzy. Kocha. Żyje. Modli się nad grobem zmarłego. Modli się za 
żywych. Sama przygotowuje się do śmierci. Kiedyś, przypadkiem, zrobiłam 
zdjęcie obcemu człowiekowi, z rodzinnej wioski, na pogrzebie swojej ciotki. 
On uśmiechavsia. Do mene. Rozpoznav tuju dievčynu, jakaja koliś sidiela na 
peńkovi ŭ liesi i štośti tam rysovala. Vuon jechav na koniovi. Verchom. Rozpo-
znav dočku Žoržyka. Pół roku później ad hetaha zdareńnia, dowiedziałam się, 
że ten człek umarł. Tamto zdjęcie odnalazłam w swoim archiwum. Zawio-
złam jego małżonce. »Jak žyvyj« – skazała vona. Ucieszyła się. Później każdy 
we wsi chciał mieć współczesne zdjęcie na pomnik. Tak, żeby obraz zgadzał 
się z latami. Z rzeczywistością. Babcia też mnie poprosiła o zdjęcie na večnu-
ju pamet’. Ta historia to takie trochę memento mori” [Dmitruk 2008, s. 105].

W tym krótkim zarysie Panichidy, Dmitruk, we właściwym sobie lapi-
darnym stylu, uchwyciła najważniejsze wątki narracyjne, budujące strukturę 
cyklu. Kolejność, w jakiej wplata wątki w ten krótki tekst, pokazuje logikę 
narracji, wskazuje jeden z możliwych kierunków analizy i interpretacji, budu-
je wielość sensów formuły „trwać, przemijać”.
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Jaką historię opowiada Panichida? Jakie miejsce (miejsca) zajmuje 
w niej fotografia, na jakich poziomach buduje opowieść, jakim oknem, jakim 
lustrem są w niej zdjęcia? Fotografia w Panichidzie występuje w kilku rolach, 
w kilku odsłonach-motywach: jako figura pomnikowej, pośmiertnej pamiąt-
ki (motyw zdjęcia nagrobnego), jako figura rodzinnej pamięci (motyw oglą-
dania zdjęć członków rodziny) i jej powiązanie ze sferą sacrum, i wreszcie 
jako obrazowa reprezentacja przywołanego wspomnienia, obraz z pogranicza 
wyobraźni i fotograficznego zapisu, obraz z pamięci ukształtowany na wzór 
zdjęcia.

3. zdjęcie nagrobne

Pierwsza odsłona fotografii, najmocniej związana z tematem Panichidy, 
zasygnalizowana jest już w komentarzu autorki: „Później każdy we wsi chciał 
mieć współczesne zdjęcie na pomnik. Tak, żeby obraz zgadzał się z latami”. 
Przytaczana przez Dmitruk historia o fotograficznie „jak żywym” zmarłym 
w przewrotny sposób pokazuje genezę fotografii nagrobnej i jej szczególny 
charakter. Ta odmiana fotografii, w swoim podstawowym sensie, różni się 
od innych typów fotografii portretowej przede wszystkim przeznaczeniem, 
sposobem wykorzystania. Zdjęcie zrobione z okazji innego wydarzenia lub 
legitymacyjną paszportówkę można wykorzystać jako zdjęcie na nagrobek. 
Jednak w historii opowiadanej przez Dmitruk jest coś więcej, jest emocjonal-
ny naddatek: kiedy fotografowany, stając przed obiektywem, ma świadomość 
przeznaczenia powstającego zdjęcia. A przygotowanie się do takiego zdjęcia, 
zadbanie o odpowiedni wygląd, ubiór i ujęcie, są częścią pracy umierania, 
przygotowań do śmierci.

Motyw nagrobnej fotografii pojawia się w Panichidzie dwa razy: w se-
kwencji z wędrówką na cmentarz oraz w sekwencji opowiadającej o przy-
gotowaniach do śmierci. W opowieści, której akcja dzieje się na cmentarzu, 
po scenie, w której babcia podchodzi do rzędu grobów, następuje dwukrot-
ne zbliżenie płyty nagrobka. W kompozycji pierwszego obrazu skontrasto-
wana jest duża twarz kobiety (po prawej) – pokazana w takim zbliżeniu, że 
wypełnia dwie trzecie wysokości obrazu – i maleńki wizerunek mężczyzny 
z nagrobnego zdjęcia (po lewej). Portret mężczyzny, zaokrąglony, przypomi-
nający medalion, ulokowany jest na wysokości oczu kobiety, na wysokości 
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jej okularów, i kształtem przypomina kontur szkieł. Na drugim obrazie z tego 
tematycznego dyptyku nie ma już głowy kobiety, a pole widzenia rozszerza 
się o niewidoczną wcześniej część cmentarnego pomnika – tę, która w przy-
szłości będzie jej nagrobkiem. Obraz podzielony jest na połowy pionową li-
nią. Po prawej medalion wypełniony jest wizerunkiem mężczyzny, medalion 
po lewej jest pusty.

Struktura tego dyptyku skonstruowana jest na figurze podwójnego bra-
ku, podwójnej nieobecności. Pierwszy obraz przynosi wiedzę o kimś, kogo 
nie ma w świecie żywych, kogo w świecie żywych brakuje – zestawienie 
twarzy kobiety i nieżyjącego mężczyzny widziane jest tu z perspektywy świa-
ta żywych. Zmiana perspektywy następuje przez usunięcie kobiety z kadru 
i przesunięcie pola widzenia – dwa medaliony, jeden „pełny”, drugi pusty, 
sygnalizują brak, puste miejsce w świecie umarłych, i z perspektywy tego 
świata opowiadają o kimś, kogo „tam” nie ma i kogo „tam” – zgodnie z we-
wnętrzną logiką Panichidy – być może brakuje.

Drugi moment, w którym pojawia się wątek fotografii nagrobnej, to 
sekwencja z motywem skrzyni i ubioru do trumny. Między obrazem z „bo-
hohłaśnikiem” a obrazem ze skrzynią ulokowany jest kadr z podwójnym 
motywem nagrobnego zdjęcia. Kompozycja tego kadru w swobodny sposób 
nawiązuje do obrazu z dwoma medalionami – pustym i pełnym – na cmentar-
nym nagrobku: tu także obraz podzielony jest pionową linią na dwie części 
i tu także widać zarysy dwu medalionów. To, co odróżnia te dwa ujęcia, to 
nie tylko kontekst i osoba modela na zdjęciu, ale – przede wszystkim – etap 
fotograficznego działania, rozumianego jako proces.

W obrazie z dwoma medalionami na nagrobku pokazane jest goto-
we zdjęcie i puste miejsce, które kiedyś się wypełni. Obraz z podwojonym 
wizerunkiem kobiety nie zawiera gotowego zdjęcia, a tylko – przez zarys 
medalionów – jego sugestię, pokazuje bowiem moment fotografowania, mo-
ment pozowania, moment namysłu fotografa nad najlepszym ujęciem. Widać 
tu dwie postaci siedzącej kobiety, a zarys medalionu każdorazowo wykra-
wa z jej sylwetki to, co znajdzie się na zdjęciu, pozostawiając poza kadrem 
część sylwetki. Dwa ujęcia postaci kobiety z tego obrazu różnią się od siebie 
detalami: na jednym, tym z lewej, owalny kadr jest ciaśniejszy, postać jest 
pokazana w większym zbliżeniu niż w ujęciu drugim (po prawej), gdzie ma 
wokół siebie więcej tła, więcej powietrza. Postaci różnią się także ułożeniem 
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rąk i obecnością/brakiem okularów. Obraz ten jest też kolejnym przykładem 
włączenia treści werbalnej w strukturę ikoniczną, tekstu w obraz. Odręcznie 
pisane notatki umieszczone są na dole obrazu, poza obrysami medalionów 
lub na ich granicy. Tekst na lewej połowie obrazu zapisany jest po polsku, 
tekst na prawej – po białorusku („po prostu”). Ich treść różni się nieco, choć 
sensy są podobne, czy może raczej komplementarne. Polski fragment brzmi: 
„biała bluzka, elegancka, zdjęcie na pomnik, współczesne”, fragment biało-
ruski: „белая блюзочка, спакойная твар, вечная памящь”.

Dwa ujęcia, dwie przymiarki, dwie migawki z tej szczególnej sesji zdję-
ciowej, w której po dwu stronach obiektywu spotykają się babcia z wnuczką. 
Poruszająca wymowa tego obrazu wiąże się nie tyle z samym przeznaczeniem 
powstającego zdjęcia, ile z tym, co nieujęte w czystym, lapidarnym obrazie 
– ze świadomością sytuacji, w jakiej znajdują się fotografowana i fotografu-
jąca, z ich emocjonalną tonacją, z ryzykownym zbliżeniem się do granicy, do 
przejścia między życiem a śmiercią.

4. zdjęcie – obecność nieobecnego

Drugi wariant obecności fotografii w Panichidzie to te momenty, w któ-
rych w narrację o codzienności babci wplata się motyw oglądania rodzinnych 
zdjęć – to cztery obrazy, których ramę wyznacza, z jednej strony, scena z roz-
świetlonym wnętrzem pokoju z lustrem, oknem i ikoną, z drugiej zaś, scena 
wieczornej modlitwy, z zapisanym na powierzchni obrazu, w świetle okna, 
tekstem „Ojcze nasz”.

Cztery obrazy z motywem rodzinnych fotografii skomponowane są 
w charakterystycznej dla Dmitruk optyce zbliżeń i oddaleń, ale w jej rzadszej 
odmianie: od szczegółu do ogółu.

Pierwszy obraz przypomina kolaż złożony z ośmiu zdjęć – nie jest to 
jednak montaż zdjęć leżących w jednej płaszczyźnie: jedno zdjęcie leży, jed-
no stoi w ramce, trzy inne trzymają pion w sposób niedopowiedziany, trzy 
małe zdjęcia wyłaniają się zza jednego większego. Są tu fotografie legityma-
cyjne, ślubne i zrobione z innych okazji.

Spojrzenie na fotografie z większego dystansu, w kolejnym obrazie, 
ujawnia kontekst i otoczenie, w którym znajdują się zdjęcia: stoją (lub leżą) 
na górnej półce etażerki. Zbliżenie z poprzedniego obrazu pokazało – jak 
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się okazuje – tylko część kolekcji, fragment fotograficznej zawartości dużej 
ramki, takiej, w którą oprawić można kilka zdjęć, a inne zmieszczą się do-
datkowo, zatknięte za krawędź ramy. Relacja między pierwszym (z bliska) 
a drugim (z dalszej perspektywy) obrazem nie jest prostym przeniesieniem, 
a zmiana punktu widzenia nie jest zmianą jedyną: kompozycja zdjęć na eta-
żerce minimalnie różni się w obu ujęciach. Te dyskretne różnice sugerować 
mogą, że zdjęcia są „używane” – wyjmowane, oglądane, wkładane z powro-
tem, ale już w nieco innym układach.

Taką sugestię potwierdzałby kolejny obraz z tej sekwencji, jeszcze 
szerzej ujmujący przestrzeń wnętrza izby – jest tu już nie tylko górna półka 
etażerki pełna zdjęć, ale też etażerka w swojej trzypółkowej całości, znane 
z innych ujęć okno i ikona w rogu pokoju, a także, po prawej, przy rzadko 
widocznej na innych grafikach ścianie, łóżko, ze spiętrzoną piramidą pucho-
wych pierzyn i poduszek. Na łóżku siedzi babcia, trzymająca w dłoniach zdję-
cie – chociaż ułożenie ciała, gest ramion, pochylenie głowy, ich emocjonalny 
wyraz, komunikują coś więcej, niż neutralna formuła „trzymać w dłoniach 
zdjęcie”. Kobieta trzyma zdjęcie w czułych objęciach, jakby tuliła w ramio-
nach małe dziecko. Tak trzyma się zdjęcie kogoś ważnego i drogiego, a także 
kogoś, za kim się tęskni, kto jest daleko lub nie ma go wcale. Emocjonalna 
wymowa tego gestu wskazuje na ten aspekt fotografii, w którym zdjęcie za-
stępuje sfotografowany podmiot/obiekt, i jednocześnie jest adresatem – prze-
niesionych – uczuć i emocji.

Ten emocjonalny aspekt relacji między kobietą a zdjęciem zyskuje do-
datkowy sens w następnym obrazie – tym razem, po trzyetapowym oddale-
niu, następuje przybliżenie wyłuskanej z tła postaci kobiety. W centrum obra-
zu są jej dłonie i zdjęcie, prawą stronę wypełnia jej postać, ujęta bokiem, do 
pasa, a w pustej lewej części kompozycji, w górnym rogu zapisane są słowa 
modlitwy-prośby o zdrowie dla dzieci, wnuków i prawnuków.

5. zdjęcie – Wspomnienie

Trzecia z ról, w jakich występuje w Panichidzie fotografia, to obrazo-
wa reprezentacja wspomnienia, to obraz o nieustalonym statusie, zawieszo-
ny między kadrem z wyobraźni a kadrem zdjęcia. Ten zabieg obecny jest 
w dyptykowej sekwencji, w dialogu babci i wnuczki na temat wspomnień 
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ze ślubu dziadków. Dwa obrazy pozostają ze sobą w relacji, która sugeruje 
realistyczną proweniencję pierwszej kompozycji i wyobrażeniową – drugiej, 
przy czym druga nakłada się na pierwszą, tworząc szczególną konstrukcję 
palimpsestową. Na pierwszym obrazie przedstawiona jest scena rozmowy 
babci z wnuczką – obie siedzą na schodkach przed domem, ograniczonych 
poręczami, z tyłu zamkniętych zarysem deskowanych drzwi, częściowo przy-
słoniętych zasłoną, podniesioną do góry i przymocowaną po prawej stronie. 
Tło, na którym zapisane są urywane dialogi na temat detali ślubnych strojów 
i innych szczegółów ślubu, to deskowane ściany chaty.

Na drugim obrazie, w tym realistyczno-imaginacyjnym dyptyku, figurki 
babci i wnuczki ulokowane są nieco niżej, choć także w połowie poziomu ob-
razu; boczne pasy tła to nadal deskowanie chaty, ale w najbliższym otoczeniu 
babci i wnuczki nie ma już schodków, poręczy, drzwi i zasłony – jest wypeł-
niający całą wysokość obrazu wizerunek nowożeńców, ślubny portret foto-
graficzny. Ten obraz-wspomnienie, wywołany z ciemni pamięci na wyraźne 
życzenie wnuczki, zapowiedziany jest w pierwszym obrazie: otwarty skobel 
w drzwiach z odwieszoną kłódką i podwinięta, jakby odsłaniająca scenę pa-
mięci zasłona, w symbolicznym odczytaniu przygotowywać mogą zjawiającą 
się w miejscu drzwi i zasłony fotografię-wspomnienie.

6. trWanie i przemijanie

Trojaka rola fotografii w Panichidzie – po pierwsze, jako pośmiertnej 
pamiątki (fotografia nagrobkowa w jej funkcji przypomnienia, spotkania 
ze zmarłym w scenie na cmentarzu, oraz jako element koniecznych przy-
gotowań do śmierci), po drugie, jako obrazu pamięci, miejsca widmowej 
obecności żywych i umarłych (wraz z aspektem sakralnym, w momentach, 
w których stykają się ze sobą fotografia i modlitwa), i po trzecie, jako repre-
zentacji przywołanego wspomnienia – buduje bogate spektrum nie tylko róż-
norodnych użyć fotografii, ale także rozmaitych wątków metafotograficznego 
myślenia, teorii i filozofii fotografii: od relacji fotografii ze śmiercią, przez 
ucieleśniający wymiar fotografii (tu także z wątkiem sakralnym), po związki 
fotografii z pamięcią i mechanizmami wspominania. Wspólnym mianowni-
kiem fotograficznych i metafotograficznych wątków w Panichidzie są te ob-



ikona, fotografia i nić...

259

szary refleksji, które dotyczą granicy życia i śmierci, prostych słów Dmitruk: 
„trwania i przemijania”.

Zgodnie z logiką triadycznej współobecności motywów ikony, fotogra-
fii i nici, także dwa pozostałe elementy współwyrażają i dopowiadają opo-
wieść fotografii.

Ikona jako motyw i metafora w sposób bardziej oczywisty dotyka ob-
szarów „trwania i przemijania” w dwu nurtach duchowości, dwu wymiarach 
obrzędowości religijnej: cerkiewnym i domowym, sakralnym i ludowym, pu-
blicznym i osobistym, tak wyraźnie zaznaczonym w Panichidzie.

Nić w sztuce Dmitruk, już nie tak oczywista, a przez to ciekawsza, 
obok rozmaitych cząstkowych sensów, tych związanych z łączeniem, splata-
niem czasów, miejsc, postaci, z tkaniem (obrazu, opowieści, materii życia), 
z cielesnością, z aspektem formowania „drugiej skóry”, maski pośmiertnej, 
z symboliką łączności z przeszłością, z symboliką nitek korzeni mocno wro-
śniętych w ziemię – ma swój podstawowy, zbierający wszystkie inne w ca-
łość, sens. Ten sens, czy raczej próba skonstruowania tego sensu krąży wokół 
pytań o życie-i-śmierć. Dmitruk wydaje się – mimo artystycznego rozmachu, 
emocjonalnej gęstości, mimo rozmaitości technik i wielości wątków – kon-
centrować właśnie na tej cienkiej, rozmywającej się granicy między jednym 
(życiem) a drugim (życiem/śmiercią), na obszarze minimalnie zdefiniowa-
nym, na nitce, która przeciera się, pęka i zrywa. To ten wąziutki, cienki jak 
nić i jak nić delikatny obszar autorka bada każdym swoim ściegiem, każdym 
kadrem, każdą kreską, w podwójnym, ambiwalentnym geście: przyjrzeć się, 
zobaczyć, wiedzieć i jednocześnie – nie patrzeć, nie widzieć, nie wiedzieć.

Z delikatnej, rwącej się nici zrobić coś trwałego, mocnego, bujnego i ko-
lorowego, niezaprzeczalnie istniejącego. Z delikatnej, pękającej nici utkać 
coś, co przykryje szczelinę, zasłoni brak, otuli strach i ubierze pustkę.
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summary

Icon, photography and thread. Borderlines of paintings, arts and 
culture in the works od Małgorzata Dmitruk

This article is an analysis of the forms in which the essence and the 
meaning of the three title motifs (icon, photography, thread) manifest them-
selves in Dmitruk’s art. The aim is to extract and to describe the universe of 
the meanings created and recalled by these key elements in their different 
relations, on the example of the the series of lithographies ‘Panichida’ and 
some issues significant for Dmitruk’s art: childhood, home, tradition, seeing 
and feeling of the world and other crucial existential experiences.
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 „Nie chodzi o to, co skądś zabierasz 
– chodzi o to, gdzie zabierasz”.

 Jean-Luc Godard

1.

Najbliższa nam współczesność przyniosła wiele istotnych zmian w kul-
turze uwarunkowanych przez czynniki cywilizacyjne, co pozwala mówić 
o przełomie. Naukowcy reprezentujący różnorodne dziedziny zauważają, że 
nowoczesność jako formacja kulturowa ukształtowała się w trzech fazach: 
pierwszej (wyjściowej), kiedy to począwszy od renesansu po wiek XVII 
otwierała się nowożytność; drugiej – określonej przez rewolucję francuską 
oraz rewolucję przemysłową; trzeciej – trwającej od roku 1890, poprzez 
pierwszą wojnę światową, rewolucję październikową, aż po lata siedemdzie-
siąte XX wieku. Pojawia się pytanie: co dalej? Jean-Francois Lyotard w swo-
jej głośnej pracy Kondycja ponowoczesna zauważa: „[…] wiedza zmienia 
swój status równocześnie z wkraczaniem społeczeństw w epokę zwaną po-
stindustrialną, a kultur w epokę zwaną ponowoczesną. Ten proces rozpoczął 
się przynajmniej od końca lat 50., które oznaczają dla Europy zakończenie jej 
odbudowy. Jest bardziej lub mniej gwałtowny w zależności od kraju, a w da-
nym kraju w zależności od dziedziny życia – stąd ogólna dysharmonia, nie 
ułatwiająca skonstruowania obrazu całości” [Lyotard, 1997, s. 24].

Jacek Mączka
państWoWa Wyższa szkoła zaWodoWa im. jana grodka W sanoku
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Postmodernizm to termin związany nie tylko z krytyką literacką i arty-
styczną, ale także z szeroko pojętą kulturą. Początkowo odnosił się do ten-
dencji w architekturze operujących estetyką odrzucającą modernistyczny 
awangardyzm, powracającą do „zwyczajnych” środków artystycznych, czę-
sto wykorzystującą eklektyzm i pastisz. Termin postmodernizm, czy też jak 
chce Zygmunt Bauman – ponowoczesność, pomimo różnorodności tenden-
cji myślowych, na które wskazuje, łączy krytyka metafizyki, uniwersalności 
reguł oraz akceptacja pluralizmu, różnicy. W pracy Kondycja ponowocze-
sna Lyotard głosi kryzys „wielkich narracji” czy też „wielkich opowieści”, 
a w rezultacie stwierdza nieredukowalną heterogeniczność różnorakich 
odmian dyskursu, co stanowi cechę dystynktywną ponowoczesności. Dla 
Lyotarda nowoczesność to czas legitymizowania nauki i zachowań społecz-
nych przez „wielkie narracje” (metanarracje rozumu praktycznego i rozumu 
absolutnego), jednak nie ma wiedzy absolutnej; wystarczy odnieść do da-
nej nauki kryteria naukowe, które sama miała zabezpieczać, by przekonać 
się, że ich nie spełnia. Tak więc każda nauka tworzy własne kryteria, nie ma 
żadnego metakryterium, upada wiara w jedną prawdę. Zadaniem nauki po-
nowoczesnej jest dowodzenie, że nie istnieje żadna wiedza pewna. Lyotard 
ujmuje to następująco: „Ponowoczesna nauka tworzy teorie własnej ewolucji 
jako ewolucji nieciągłej, katastroficznej, nie dającej się wyprostować, para-
doksalnej. Zmienia sens słowa »wiedzieć« i mówi, w jaki sposób ta zmiana 
może się dokonać. Wytwarza już nie wiedzę (du connu), lecz nie-wiedzę (de 
l’inconnu). I sugeruje model legitymizacji niemający nic wspólnego z więk-
szą skutecznością, ale odwołujący się do różnicy rozumianej jako paralogia” 
[tamże, 1997, s. 161]. 

Według Ryszarda Nycza, termin postmodernizm określa „[…] nowe ten-
dencje oraz sposoby ich opisu we współczesnej kulturze, filozofii nauki, a tak-
że w życiu społecznym i politycznym” [Nycz 2000, s. 161]. Oznacza forma-
cję następującą po epoce nowoczesności, zamykającej się z kolei w okresie 
od narodzin światopoglądu oświeceniowego w XVIII do lat 60. XX wieku. 
Postmodernizm określa także „współczesnego ducha czasu”, „stadium kultu-
ry i stylu życia”. Jako główne obiekty postmodernistycznej krytyki Ryszard 
Nycz wymienia „[…] wąsko pojęte (»scjentystyczne«) kryteria racjonalno-
ści; koncepcje autonomicznej, obiektywnej nauki oddzielonej zarówno od 
polityki, jak od moralności; naczelne idee (jedności, całości, systemowości); 



nomadzi ponoWoczesnego kina – jim jarmusch  i Quentin tarantino

263

powszechnie obowiązujące kryteria (jak prawda, rozum, sprawiedliwość, 
uniwersalność); przede wszystkim jednak roszczenia rozumu do totalizacji 
oraz legitymizacji całości dostępnego doświadczenia” [tamże, s. 163]. 

Stefan Morawski definiuje postmodernizm następująco: „[to] trend uczu-
lony na pluralizm rzeczy i wartości, na przypadkowość, którą chce się czasem 
nazwać losem, przygodność istnienia, heterogeniczne, luźne i płynne struk-
tury, ciągłą grę zmiennymi znakami” [Morawski, 1999, s. 67]. Morawski, 
wskazując na cechy dystynktywne ponowoczesności, podkreśla, że wyróż-
nia ją dowolne, bez ustalonych kodów, korzystanie z historii, postrzeganie 
twórczości jako dziedziny, w której oryginalność jest niemożliwa z powodu 
wyczerpania sił duchowych. Myślenie jest pozbawione zasad i hierarchii ak-
sjologicznych, ucieka od uniwersaliów, wątpi w tożsamość, na plan pierwszy 
wysuwa różnicę, co sprawia, że „rozum stąpa po ruchomych piaskach”.

Autorzy Panoramy kina najnowszego 1980–1995, zwracając uwagę na 
niejasność i wieloznaczność terminu postmodernizm w odniesieniu do kina 
zauważają, że twórcy postmodernistyczni żyją w świecie, w którym kultura 
uległa wyczerpaniu i degradacji, a przyczyną takiego stanu rzeczy jest gwał-
towny rozwój techniki, konsumpcjonizm, relatywizm moralny oraz niespoty-
kana ekspansja środków masowego przekazu, kultury audiowizualnej i maso-
wej [Kosecka, Piotrowska i in. 1997, s. 250–253]. Już w latach 60. XX wieku 
popularne kino nie miało nic nowego do powiedzenia, formuła stylistyczna 
się wyczerpała, a wielcy mistrzowie kina – Fellini, Antonioni, Kurosawa – 
przestali oddziaływać na widzów, którzy domagali się nowego języka filmu, 
adekwatnego do wyzwań, które niosły odmienne realia cywilizacyjne. Rewo-
lucja flower power z roku 1968 sprawiła, że wiara w zdolność funkcjonowa-
nia sztuki, w tym także filmowej, podupadła. 

W latach 80. film poszukuje nowych form wyrazu, posługując się postmo-
dernistyczną kategorią „gry”. Odchodzi od realizmu, fundamentalnych pytań 
egzystencjalnych, pojawia się autotematyzm, demaskowanie fikcji – jak na 
przykład w filmach Człowiek z blizną [1983] De Palmy, Burton Fink [1991] 
braci Coenów, czy Urodzeni mordercy [1994] Stone’a. Jednym z ulubionych 
chwytów twórców kina staje się intertekstualizm, w rezultacie widz jest pro-
wadzony w przestrzenie innych sztuk – literatury, teatru (Dogville von Trie-
ra), muzyki, czy malarstwa (Caravaggio Jarmana). Tego typu artyści sytuują 
się na pograniczach głównych nurtów współczesnego kina; w rezultacie kino 
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postmodernistyczne czerpie pełnymi garściami z różnych odmian kinemato-
grafii, odważnie wykorzystuje również tworzywo znamienne dla pozostałych 
sztuk. Pozostawanie na granicy sprawia, iż dzieło ma charakter patchworku, 
pojawia się swego rodzaju nieokreśloność, a co za tym idzie – możność mó-
wienia o sprawach trudnych, skomplikowanych, wobec których dotychczaso-
we poetyki, operujące w ramach wyraźnie określonych granic – okazywały 
się bezradne. Dorobek artystyczny Lyncha, Almodóvara, Bessona, Tarantino, 
Burtona, Jarmuscha pokazuje, że gra zaszyfrowanymi aluzjami, łączenie es-
tetyki kiczu i kultury wysokiej, ironia – stały się nieodłącznymi atrybutami 
najnowszego kina, choć warto zdawać sobie sprawę z tego, że formuła post-
modernizmu jest bardzo nieprecyzyjna, zwłaszcza w zastosowaniu do tak nie-
konwencjonalnych, autorskich projektów, jak dokonania Jima Jarmuscha czy 
Davida Lyncha. Mając świadomość ograniczeń, pokuśmy się jednak o próbę 
uchwycenia tych elementów kina Jima Jarmuscha i Quentina Tarantino, które 
wpisują się w poetykę postmodernizmu.

2.

James R. Jarmusch urodzony w 1953 roku, amerykański reżyser, muzyk, 
aktor i scenarzysta, należy do grona najbardziej cenionych współcześnie 
twórców kina niezależnego. Studiował literaturoznawstwo, jednak tuż przed 
ukończeniem uczelni wyjechał do Paryża, gdzie dzięki francuskiej sztuce fil-
mowej jego zainteresowania zwróciły się w stronę kina. Po rocznym pobycie 
we Francji powrócił do kraju i ukończywszy studia literaturoznawcze, zaczął 
uczęszczać na wydział filmowy Tisch School w Nowym Yorku. To właśnie 
tam zetknął się z reżyserem powszechnie znanego Buntownika bez powodu 
– Nicholasem Rayem i został jego asystentem. Ray odcisnął głębokie piętno 
na twórczości Jarmuscha i wprowadził go w świat kina; później rolę mentora 
Jarmuscha przejmie Wim Wenders. 

Pierwszym filmem pełnometrażowym Jarmuscha są Nieustające wakacje 
z roku 1980, dzieło dostrzeżone i docenione przez krytykę. W 1984 powstała 
pełnometrażowa wersja dyplomowego filmu Jarmuscha – Inaczej niż w raju 
(Złota Kamera na festiwalu w Cannes). Następne lata przynoszą wyśmienite fil-
my nominowane do Złotej Palmy – Poza prawem [1986] i Mystery train [1989]. 
W roku 1991 Jarmusch realizuje Noc na ziemi – cykl pięciu historii, które 
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łączy kwestia relatywizmu ludzkiego postrzegania. Truposz [1995], przez 
wielu uznawany za największe arcydzieło Jarmuscha, jest utrzymaną w kon-
wencji antywesternu opowieścią o metafizycznej podróży człowieka, o kon-
frontacji z samym sobą i ze śmiercią. Ghost Dog. Droga samuraja [1999] to 
film traktujący o zagubieniu współczesnego człowieka w industrialnej cy-
wilizacji. Brak sensu istnienia i samotność są również problemami, z któ-
rymi boryka się Don Johnson, bohater filmu Broken flowers z 2005 roku. 
The Limits of control [2009], który w zamyśle reżysera miał być rodzajem 
podróży i transu, został zrealizowany między innymi w oparciu o surreali-
styczną zasadę przypadkowości. Budzi kontrowersje, prowokuje sprzeczne 
oceny. Najnowszy film Jarmuscha – Tylko kochankowie przeżyją [2013] – jest 
swoistym „melodramatem wampirycznym”, pełnym subtelnego humoru i gry 
z konwencjonalnymi przedstawieniami motywu wampira w kulturze. 

Quentin Tarantino urodził się w 1963 roku w Knoxville w Stanach Zjed-
noczonych. Ten amerykański reżyser i scenarzysta, który w wieku szesnastu 
lat porzucił szkołę średnią, w świat filmu wkroczył jako scenarzysta (Praw-
dziwy romans [1993], reż. Tony Scott i Urodzeni mordercy [1994], reż. Oliver 
Stone). Swój pierwszy film Wściekłe psy [1992] zrealizował dzięki wynagro-
dzeniu za scenariusze oraz wsparciu finansowemu ze strony Harveya Keitela. 
Film, będący swobodną przeróbką jednej z produkcji azjatyckiego kina akcji, 
opowiadający o napadzie na sklep jubilerski; dzięki niezwykle sprawnemu 
warsztatowi, czarnemu humorowi i grze ze stereotypami kultury został bar-
dzo dobrze przyjęty zarówno przez widzów, jak i krytyków, przynosząc re-
żyserowi dużą popularność. Pozycję reżysera ugruntował film Pulp fiction 
[1994], będący rozwinięciem debiutanckiego konceptu. Za sprawą precyzyj-
nej klamrowej narracji, kunsztownych dialogów, alinearnej fabuły, ten pozor-
nie „gangsterski” film został nagrodzony w Cannes Złotą Palmą. 

W 1995 Tarantino wyreżyserował jedną z nowel filmowych – Człowiek 
z Hollywood – w filmie Cztery pokoje. Do konwencji blaxploitation – ga-
tunku filmowego, którego nazwa odnosi się do produkcji kina afroamery-
kańskiego z lat 70. XX wieku, ukierunkowanych na sensację – nawiązał Ta-
rantino w filmie Jackie Brown z 1997 roku, którego główną bohaterką jest 
„silna kobieta”, radząca sobie zarówno z gangsterami, jak i z policją. Krytycy 
zwracali uwagę na nietypowy dla Tarantino realizm obrazu [por. Pitrus 2010,  
s. 227], dojrzałość i mistrzostwo dialogów. W przypadku filmu Kill Bill (część 
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pierwsza z roku 2003, a druga z 2004), w którym Uma Thurman gra rolę 
profesjonalnej zabójczyni pragnącej dokonać zemsty na swoim nauczycielu 
i pryncypale, „kino zabawy” ustępuje miejsca grze z konwencjami i refleksji 
o strukturze „opowiadania”. Po filmie Sin city [2005], zrealizowanym przez 
Tarantino wspólnie z Rodriguezem i Millerem, oraz po stworzonym z Rodri-
guezem projekcie Grindhouse: death proof [2007], reżyser Pulp fiction za-
prezentował komediodramat Bękarty wojny [2009], będący subtelną parodią 
kina wojennego. Ostatni film Tarantino Django [2012] parodiuje spaghetti 
westerny i przełamuje tabu w podejściu amerykańskiego społeczeństwa do 
niewolnictwa.  

3.

Jak się wydaje, jedną z osiowych cech poetyki kina postmodernistycznego 
jest kategoria gry. W świecie, który został pozbawiony stałych punktów od-
niesienia, zabrakło struktur porządkujących. W konsekwencji jednostka nie 
potrafi już odnaleźć sensu istnienia, ponieważ nie „obejmuje całości”, a jedy-
nie fragmenty chaosu. Gra zakłada pewną przypadkowość, umowność, a tak-
że „udawanie”; nic nie jest realne ani na serio. W kinie postmodernistycznym 
zarówno film, jak i inne teksty kultury stają się rodzajem gry z widzem, do-
magając się od niego interakcji. 

Quentin Tarantino we Wściekłych psach „gra” z widzem, tworząc całą 
gamę efektów intertekstualnych i „labiryntowych” struktur narracyjnych. 
Film ten, podobnie jak szlagier azjatyckiego kina akcji Miasto w ogniu, do 
którego nawiązuje, realizuje ten sam schemat fabularny: w napadzie na sklep 
jubilerski bierze udział policjant, którego zadaniem jest zniweczenie planów 
gangsterów i wtrącenie do więzienia ich przywódcy. Podobnie zostały rów-
nież pokazane sceny przemocy. Fabuła wygląda bardzo prosto: Joe, szef pół-
światka przestępczego, tworzy grupę, która ma ukraść dużą dostawę diamen-
tów. Członkowie grupy nie znają się wzajemnie, posługują pseudonimami 
będącymi nazwami kolorów i aby utrudnić działania policji, pochodzą z róż-
nych miast. Wśród nich jest Freddy – policjant inwigilujący przestępców. Re-
żyser nie pokazuje akcji, podczas której ma miejsce strzelanina – ginie kilka 
osób z obsługi sklepu, ranny zostaje Freddy, którego gangsterzy przewożą do 
garażu. Tam też zostaje przytransportowany w charakterze zakładnika inny 



nomadzi ponoWoczesnego kina – jim jarmusch  i Quentin tarantino

267

policjant. W czasie, gdy jest on torturowany (cięty brzytwą i podpalany), 
Freddy strzela do znęcającego się nad swoją ofiarą bandyty. W finalnej scenie 
dochodzi do gremialnej strzelaniny i Freddy umiera. 

U Tarantina ta schematyczna fabuła stanowi jedynie efektowne przebra-
nie, umożliwiające reżyserowi demaskowanie fikcyjności świata, który sam 
stworzył, istniejącego jedynie dzięki umownym interpretacjom, które wyklu-
czają jakiekolwiek znaczenia. Dla przykładu warto zwrócić uwagę na scenę 
uczenia się na pamięć przez Freddy’ego historii mających uwiarygodnić jego 
„przykrywkę”: powtarza on wersję historii o zaskoczeniu go podczas trans-
portu marihuany; robi to w obecności policjanta przygotowującego go do 
roli, którą później ma odgrywać, następnie wprawia się sam, a potem ćwiczy 
z kolegami w pubie – tu Tarantino posłużył się wizualizacją tej opowieści. 
Andrzej Pitrus komentuje to następująco: „Pomysł wizualizowania opowie-
ści, o której doskonale wiemy, ze jest w podwójny sposób fikcyjna, już sam 
w sobie jest oryginalny. Mamy bowiem wrażenie, że obraz filmowy kłamie: 
widzimy realistycznie przedstawioną sytuację, a jednocześnie wiemy, iż na-
wet w obrębie umowności fikcji filmu – nie odzwierciedla ona prawdy” [tam-
że, s. 220].

Gra w tym przypadku polega także na dążeniu do dekonstrukcji. Rozbicie 
całości, a następnie montaż części w odmienną całość, uwypuklają fragmen-
taryzm rzeczywistości, podkreślają rozkład świata i osobowości. Jedna z po-
staci filmowych w Pulp fiction uczestnicząca w scenie zamykającej obraz, 
wcześniej w toku akcji zostaje zastrzelona – reżyser celowo w ten sposób 
obnaża umowność, fikcyjność swego dzieła.

Drugą cechą dystynktywną kina postmodernistycznego jest ironia. Litera-
tura polska. Przewodnik encyklopedyczny podaje dwa zasadnicze rozumienia 
pojęcia ironii: „właściwość stylu” zasadzająca się na sprzeczności pomiędzy 
„dosłownym znaczeniem wypowiedzi a jej znaczeniem właściwym, nie wy-
powiedzianym wprost, ale założonym przez autora”; może mieć postać auto-
ironii. Drugie rozumienie traktuje ironię jako kategorię estetyczną i filozoficz-
ną „odpowiadającą takiemu stosunkowi do rzeczywistości humanistycznej, 
który rozpoznaje w niej przede wszystkim splot nieprzezwyciężalnych 
sprzeczności, skłóconych dążeń i konfliktowych racji” [1983, s. 376–377]. 
U Tarantino ironia funkcjonuje w obydwu powyższych znaczeniach. Reżyser, 
wykorzystując ironię, komunikuje widzowi, że kultura posługuje się zużyty-
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mi znakami, nie odsyłającymi do żadnych znaczeń. We Wściekłych psach od-
bywa się to na przykład poprzez parodię gatunku, jakim jest azjatyckie kino 
akcji, w Pulp fiction zostaje sparodiowana konwencja kina gangsterskiego 
i filmów o wojnie w Wietnamie. Jackie Brown to rodzaj zabawy z gatunkiem 
blaxploitation, a Kill Bill dystansuje się do azjatyckiego kina akcji. Bękarty 
wojny drwią między innymi ze schematyzmu filmów wojennych, nawiązu-
ją do spaghetti westernów, kina szpiegowskiego czy melodramatu, a Django 
wykorzystuje stereotyp spaghetti westernów.

Ironia manifestuje się u Tarantino także na poziomie konstrukcji bohate-
ra; postaci w jego filmach burzą stereotypy, realizując strategię dezorientacji 
widza. W Pulp fiction duet gangsterów (John Travolta i Samuel L. Jackson) 
nieustanie wdaje się w pseudointelektualne dywagacje; jeden z nich dozna-
je „nawrócenia”, drugi zostaje zastrzelony w toalecie podczas lektury. Dla 
postmodernizmu kicz jest z używanym premedytacją narzędziem budowania 
ironicznego dystansu do świata filmowej iluzji. Dzięki niemu akcja, posta-
ci, dialogi stają się bytami umownymi o wyraźnym nacechowaniu groteską. 
Wyśmienitym przykładem jest Pulp Fiction Tarantino, w którym świadome 
przerysowanie motywów popkulturowych w obrębie scenografii oraz cytacje 
wyjęte z kina popularnego, kierują uwagę widza w stronę demaskacji fikcji 
filmowej, podkreślając jej arbitralność.

Istotnym rysem kina postmodernistycznego jest intertekstualność. Umber-
to Eco zauważa: „Postmodernizm to stan ducha przeciwstawny awangardzie 
i jej pokłosiu. Jeśli rzeczywistość jest labiryntowa, bez nici Ariadny, to moż-
liwe i pożądane jest skrzyżowanie z sobą intrygi i refleksji, powagi i zabawy, 
zagadki metafizycznej i rozrywki, ironii autorskiej i świadomego eklektyzmu. 
Słowem najlepszym rozwiązaniem twórczym jest kolaż wątków i chwytów 
zastanych w literaturze tak wybitnej, jak i wagonowej” [cyt. za: Morawski 
1991, s. 18]. Słownik terminów literackich określa intertekstualność jako 
„[…] strefę powiązań i odniesień tekstowych, w której uczestniczy dane 
dzieło […] każdy tekst […] sytuuje się w polu innych tekstów, naśladując je, 
kontynuując, przekształcając, pozostając z nimi w relacji pytanie-odpowiedź, 
a nawet odrzucając je czy unieważniając” [Sławiński 2002, s. 218–219]. Dla 
Ryszarda Nycza intertekstualność to „[…] kategoria obejmująca ten aspekt 
ogółu własności i relacji tekstu, który wskazuje na uzależnienie jego wytwa-
rzania i odbioru od znajomości innych tekstów oraz »architekstów« (reguł 
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gatunkowych, norm stylistyczno-wypowiedzeniowych ) przez uczestników 
procesu komunikacyjnego” [Nycz 2000, s. 83].

Intertekstualność w filmie postmodernistycznym manifestuje się między 
innymi poprzez cytat, aluzję. Widz staje się aktywnym odbiorcą dzieła filmo-
wego, demaskującym mechanizmy fikcji filmowej, odkrywa sensy rodzące 
się w rezultacie dialogu obrazu filmowego z innymi, który spaja wszystkie 
wątki, choć nie wiadomo, co zawiera. I tak pozostanie, bo zawartość jest nie-
istotna. Innymi przykładami są nawiązania do Biblii czy do modelowych fil-
mów sensacyjnych (Charley Varrick [1973] Dona Siegela). Kill Bill odwołuje 
się do filmów Seijuna Suzukiego, braci Shaw czy Tsui Haraki, bawi się kon-
wencją filmu czarno-białego, animacji, filmu kolorowego i estetyki komiksu.

W dorobku artystycznym Jima Jarmuscha wyborną egzemplifikacją prak-
tyk postmodernistycznych jest Truposz. Film opowiada o podróży będącej 
symbolicznym ekwiwalentem Jungowskiego procesu indywiduacji, czyli roz-
woju osobowości prowadzącego do osiągnięcia totalności psychicznej [por. 
Jung 1981, s. 19–29]. Akcja filmu rozgrywa się w drugiej połowie XIX wieku 
w bliżej nieokreślonych przestrzeniach Dzikiego Zachodu. Główny bohater, 
noszący imię i nazwisko romantycznego poety i mistyka – Williama Bla-
ke’a – przybywa do miasteczka o znamiennej nazwie Machine, by objąć po-
sadę księgowego w fabryce. Z powodu spóźnienia nie dostaje pracy i jest pla-
nuje spędzić noc na ulicy, poznaje jednak prostytutkę Thel, która lituje się nad 
nim i zabiera go do swojego mieszkania. Tam Blake, w samoobronie, zabija 
jej byłego narzeczonego. W rezultacie, ścigany przez trzech płatnych mor-
derców nasłanych przez ojca zastrzelonego mężczyzny, rozpoczyna uciecz-
kę. Rannego i nieprzytomnego bohatera znajduje Indianin Nobody, jak się 
okazuje, wielbiciel i znawca metafizycznej twórczości poety Williama Bla-
ke’a. Kuli, która tkwi w pobliżu serca bohatera, nie da się usunąć, zatem jego 
śmierć zostaje jedynie przesunięta w czasie. W trakcie podróży, którą odbywa 
z Indianinem, obserwujemy przemianę Blake’a – z bezradnego, oderwanego 
od rzeczywistości i życia chłopca-mieszczucha przeistacza się on w zdecy-
dowanego mężczyznę, który potrafi podejmować decyzje, współodczuwać, 
docierać do tego, co autentyczne w nim samym, a także akceptować naturalny 
bieg rzeczy, co znajdzie wyraz w ostatnich scenach filmu rozgrywających 
się w wiosce indiańskiej, przedstawiających rytualny pogrzeb umierającego 
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Blake’a, który w odświętnym czółnie dryfuje w stronę oceanu, pogodzony ze 
sobą i ze światem.

W poetykę postmodernizmu w przywołanym filmie z pewnością wpisuje 
się Jarmuschowska gra z konwencją gatunkową, jaką jest western. Truposz 
wykorzystuje scenerię i motywy znamienne dla westernu – na przykład kra-
jobrazy, epizod strzelania do bizonów z pociągu, społeczność Indian – jednak 
przypisuje im odmienne niż w tradycyjnym ujęciu tego gatunku znaczenia. 
Główny bohater jest właściwie antybohaterem, obserwujemy jego przemianę 
in statu nascendi, nie posiada on typowej dla westernu niezmiennej, wyrazi-
stej osobowości mężczyzny, który jest zazwyczaj zdecydowanym, twardym 
człowiekiem, mężnie stawiającym czoła wszelkiemu złu tego świata. Nie-
typowy dla gatunku jest brak dydaktyzmu i prostych, czarno-białych praw 
rządzących życiem. Umowność świata filmowego demaskuje chociażby fakt, 
że jeden z mężczyzn ścigających bohatera nosi przydomek The Kid, modelo-
wy dla westernu, niemniej jest czarnoskóry, co w ówczesnej rzeczywistości 
byłoby wykluczone.

Intertekstualnym zabiegiem, znamiennym dla kina ponowoczesnego, jest 
w Truposzu wprowadzenie, na różnych poziomach, dzieła Williama Blake’a, 
XVIII-wiecznego angielskiego „poety wyklętego”, malarza i prekursora ro-
mantyzmu. Główny bohater nosi jego imię i nazwisko, a jego przewodni-
kiem w inicjacyjnej „podróży do piekieł” jest Indianin Nobody – „Nikt” (to 
wyraźna aluzja do Homeryckiego motywu z eposu skonstruowanego wokół 
motywu podróży – Odysei). Nobody – wychowany przez białych i z tego 
powodu nieakceptowany przez współplemieńców, jest entuzjastą twórczo-
ści Blake’a oraz, co równie istotne, outsiderem usytuowanym w przestrzeni 
„między”, będącej metaforą bycia na pograniczu, między jednym a drugim 
biegunem, a co za tym idzie, posiadającym swobodę transgresji, możność 
wymykania się społecznym i kulturowym stereotypom. Dzięki tym cechom 
może prowadzić Blake’a ku nieznanemu, w którym istnieje możność do-
świadczania coincidentia oppositorum. Nobody uznaje, że dusza wielkiego 
poety, zmarłego dużo wcześniej, zabłądziła w zaświatach i nie potrafi dotrzeć 
do Nieba, zatem podejmuje decyzję o poprowadzeniu Blake’a we właściwym 
kierunku. Indianin często cytuje księgowemu wiersze autora Przysłów pie-
kielnych. Dochodzi do tego, że zawsze, gdy młodzieniec staje przed koniecz-
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nością zabicia kogoś, recytuje fragment Wróżb niewinności (tu w przekładzie 
Józefa Czechowicza):

[…]
W blasku ranka, w nocy cieniach 
Ktoś się rodzi dla cierpienia
W cieniach nocy, w dnia jasności
Ktoś się rodzi dla radości
Ktoś się rodzi dla ciemności
[…] 

[Blake 1994, s. 54].

Nobody jest spiritus movens mistycznej przemiany, w której „broń mu 
[Blake’owi] zastąpi język, a wiersze będzie pisał krwią”. Nietrudno dostrzec, 
że w alchemicznym tyglu przemiany refleksja musi ustąpić miejsca bez-
pośredniemu doświadczaniu i przeżywaniu rzeczywistości. Zauważmy, że 
w rolę Williama Blake’a w Truposzu wcielił się Johnny Depp, co także wpi-
suje się w poetykę postmodernizmu. Depp jest aktorem, który w większości 
swoich kreacji aktorskich odgrywa postaci wyobcowane, dwuznaczne, nie-
określone. W rozmowie na łamach „Znaku” komentuje to Tadeusz Lubelski:

„Aktorem najlepiej oddającym charakter obecnej dekady – jej niejasność 
i naszą niepewność – jest Johnny Depp. Nigdy nie gra człowieka, który ma 
jakieś zadanie do wykonania, kogoś, z kim możemy się identyfikować, nie 
występuje w klasycznym kinie gatunku. Zwykle gra człowieka, który jest 
kimś zupełnie innym, niż mu się w pierwszej chwili wydaje. To jego »genre«. 
Znajduje się w sytuacji, która go przekracza, ale próbuje sobie z nią poradzić” 
[„Pulp fictions” i proste historie 2000, s. 26.].

W Filmie Ghost Dog Jarmuscha odnajdziemy również, tak typowy dla 
kina postmodernistycznego, zaawansowany poziom metaświadomości twór-
czej, znamienny dla filmów, które funkcjonują na nieokreślonym pograni-
czu kina autorskiego i masowej, komercyjnej hollywoodzkiej produkcji. 
Fabułę filmu cechuje prostota. Boss mafii nowojorskiej przypadkowo ratuje 
życie czarnoskórego chłopca napadniętego przez młodocianych bandytów. 
Nie znamy jego prawdziwego imienia ani nazwiska, a jedynie przydomek 
– Ghost Dog. Pod wpływem lektury Hakagure, napisanego w XVII wieku 
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przez Yamamoto Tsunetomo kodeksu honorowego japońskich samurajów, 
dochodzi on do wniosku, że w stosunku do swojego wybawiciela znajduje 
się w sytuacji wasala i przyrzeka mu wierność. Ghost Dog samotnie medy-
tuje i uprawia sztuki walki oraz hoduje gołębie na dachu starego domu, na 
którym również mieszka. Na zlecenie nowojorskiej mafii dokonuje płatnych 
zabójstw. Z mafią kontaktuje się jedynie za pomocą gołębi pocztowych. Nikt 
nie zna jego tożsamości, zabójstw dokonuje perfekcyjnie, do chwili, gdy pod-
czas jednego ze zleceń, nie postępuje zgodnie z wolą gangsterów. Gang de-
cyduje się zlikwidować go, a zleca to wybawicielowi i zarazem suwerenowi 
Ghost Doga.

Dzieło Jarmuscha tylko na pozór wpisuje się w hollywoodzką formułę 
kina akcji; pomimo że centralną figurą fabuły jest płatny morderca, że tło 
obrazu stanowi mafia, pomimo sensacyjnej intrygi i krwawych strzelanin, 
reżyser przeprowadza konsekwentną rewizję schematów znamiennych dla 
konwencji westernu. Nie kładzie nacisku na budowanie napięcia czy gwał-
towne zwroty akcji – poetyka filmu prowadzi widza w kierunku, specyficz-
nej dla kultury wschodniej kontemplacji i wyciszenia. Jarmusch świadomie 
tworzy konglomerat gatunkowy: kino japońskie, kino drogi, komedia, kino 
akcji, western, kino gangsterskie. Dominantą stylistyczną jest tu kategoria 
ironii manifestująca się choćby w obrębie gatunkowej parodii: końcowa sce-
na ma miejsce o godzinie dwunastej – co stanowi wyraźną aluzję do klasycz-
nego westernu W samo południe; starzejący się gangsterzy, dostający szybko 
zadyszki i zakładający okulary, by wykonać zadanie, okazują się bezradni 
wobec nieposłusznego dziecka, a zupełnie bezsensownie zabijają hodowców 
gołębi; bezdomny doskonale zna sztuki walki; strzelanina w scenie zabicia 
przez Ghost Doga myśliwych, którzy zastrzelili niedźwiedzia, ma charakter 
westernowy; scena zasłonięcia celownika karabinu Ghost Doga przez kanar-
ka odsyła do podobnego ujęcia z motylem z filmu Branded to kill Seijuna 
Suzukiego z 1967 roku. 

Jarmusch w swoim filmie stawia pytanie o to, czy współcześnie – a współ-
czesność jest dodatkowo podkreślona przez ścieżkę dźwiękową hip-hopowe-
go twórcy RZA – porozumienie międzyludzkie jest w ogóle możliwe? Świat, 
w którym egzystujemy, bombarduje nas taką ilością informacji, że nie je-
steśmy w stanie ich przetworzyć. Zbigniew Kloch w artykule poświęconym 
symbolice ptaków w Ghost Dogu przywołuje odczytanie filmu Jarmuscha 
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przez Imbodena, uwzględniające koncepcję znaku Derridy – w omawianym 
filmie komunikacja jest sygnalizowana na wielu poziomach, na przykład 
poprzez „kontrast pomiędzy małomównością głównego bohatera a ścieżką 
muzyczną filmu”, poprzez porozumiewanie się za pomocą słowa pisanego 
(gołębie przenoszące wiadomości), przez cytaty z samurajskiego kodeksu po-
jawiające się na ekranie czy poprzez książki czytane przez bohaterów filmu 
[por. Kloch 2011, s. 220]. To wszystko prowadzi do konkluzji, że komunika-
cja jest możliwa jedynie dzięki regresji do pierwocin języka, gdy cisza była 
fundamentalnym nośnikiem znaczeń, podobnie jak rytmicznie powtarzające 
się dźwięki.

Filmy Jima Jarmuscha i Quentina Tarantino opisują w świat, który Jean 
Baudrillard określa mianem epoki symulacji. Świat braku kontaktu z rzeczy-
wistością, ponieważ jest ona postrzegana jedynie za pośrednictwem obrazów 
elektronicznych czy też cyfrowych. Ekran komputera jest w nim prawdziw-
szy niż to, co realne, realność przeistacza się w hiperrealność. W epoce „koń-
ca stylu” reżyser nie ma innego wyjścia jak nieustanne pozostawanie na po-
graniczu, czy też „na progu”, zachowując dystans i nie opowiadając się po 
żadnej ze stron, nie respektując granic pomiędzy kulturą wysoką a niską, co 
manifestuje się, między innymi, w sięganiu po elementy kiczu, reklam, tan-
detnych filmów hollywoodzkich, komiksu oraz seriali telewizyjnych. Dzięki 
temu zostają zakwestionowane utrwalone w kulturze znaczenia oraz zdema-
skowana ich przemożna siła oddziaływania, doprowadzająca do uwięzienia 
człowieka w świecie fikcji, w którym drzewo, kamień czy gwiazda są jedynie 
pustymi znakami.
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summary

Nomads of post-modern cinema – Jim Jarmusch and Quentin Tarantino
The following essay is an attempt at describing those aspects of Jim Jar-

musch and Quentin Tarantino’s cinematic production which allow to classify 
their film creations within postmodernist trend. The exhaustion of the formula 
existing in cinema art until the ‘60s has caused audiences to demand a new 
film language – one adequate for the rapidly changing civilisation realities. 
Some of the most prominent authors of independent films who have respon-
ded to this need are Jarmusch and Tarantino.

The present text provides an analysis of the most outstanding achieve-
ments of the two directors, including the distinctive categories of postmo-
dernist cinema such as intertextuality, game, irony, the film-within-a-film, 
eclecticism or pastiche. It appears that the artistic output of Jarmusch and Ta-
rantino, based on playing with encoded references, combining the aesthetics 
of kitch art and that of high culture together with irony (indispensable attribu-
tes of modern cinema) show many common features despite the imprecision 
of the above mentioned postmodernist formula. All this allows us to notice 
a strong connection between the social and civilization changes taking place 
at the turn of 20th and 21st centuries and the poetics of the two directors. 
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